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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken és Léván házhoz küldve:

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

Előfizetéiki pénzek postautal ványnyal küldhetők.

Egyes Nsáuiok IS krjúval kaphatók 
a kiadó hivatali)an.

5. szám LÉVA, 1888. január 29.
HIRDETÉSEK.

Négyhasáb«» petit-tor egyszeri küzléic^r; 7 kr. 
kétszeriért 6 kr, többszöriért 5 kr fizetendő.

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 kr.

A nyilttérben:
minden négyhasábot garmond sor dija la kz.

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

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez: (Zöldkert-utcza 3.3. sz.) küldendők. 
••• Kéziratok vissza nem adatnak. •••

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.

A vásárok.
I.

Napjaink azon lázas törekvése, 
inelyszerint mindenki a jólét minél 
nagyobb fokát, minél könnyebben el
érni buzgolkodik, talán sehol sem nyil
vánul élénkebben, mint a községek
nek azon eljárásában, hogy mindegyik 
vásártartási-jog és nagyobb forgalom 
megszerzésére fordítja minden erejét, 
befolyását s ettől várja nyomott hely
zetének. zorult állapotának javulását.

Az kétségtelen dolog, hogy sok 
tulajdonosnak a vásártartási jog s an
nak gyakorlata nagyon is bevált, s 
virágzó állapotot eszközölt és a jólétet 
hatalmasan előmozdította ; ha tehát a 
községek ez után törekszenek ; azon 
törekvést reprobalni nem lehet; sőt 
csak helyeselni kell, hogy saját igye
kezetük s erejük által kívánják a bol
dogulási elérhetni, annál inkább, mert 
e részben, hogy boldogulást keressen 
valamely község, egyforma joga van 
a többi községekkel, melyek a vásár
tartásból származó előnyök, s javak 
domíniumában vannak.

A jogosultságról tehát, hogy vala
mely község vásártarthatási jogot sze
rezzen itt kételkedésnek helye nem 
lehet, s ezt elvitatni senkinek sem le
het szándékában.

Hanem a jogosultságon kívül, hogy 
valamely község vásárt ugv a köz, 
mint saját érdekében előnynyel s ha
szonnal tarthasson, még más kellékek 
is kivántatnak. s ha ezek nincsenek 
meg, úgy a jogosultság maga nem ké
pes a vásárok czélszerüségét s hasz
nát biztosítani.

Legfőbb és elmaradhatatlan kellék 
a forgalom, ennek előidézésére a lako
sok a népesség minél nagyobb száma; 
s ezek között a termesztő és fogyasztó 
közönség léte ; az ipar és kereskede
lem oly összefolyása, hogy adjon és 
vegyen.

Hol ezen kellékek megvannak, ott 
a vásártartás megtenni a jólétre kiható 
o-vümölcseit: hol ezek hiányoznak, ott 
a vásártartás vesztesség a közre, vesz
teség és kártékony intézkedés magára 
a községre, mert a lakosságot a mun
kától vonja el, a nélkül, hogy ennek 
mulasztását pótolná.

Igaz, hogy a vásártartás is meg
adja a forgalmat, de csak ott, hol a 
forgalomra a fennebb jeleztük kellékek, 
alapok megvannak; hol ezek nincse
nek, maga a vásártartás a forgalmat 
nem biztosíthatja, nem adhatja; s ha 
mégis kényszerittetik: ezen kényszer 
forgalom a község és a közönség ro
vására esik, a nélkül, hogy bármi hasz- ■ 
nőt is produkálhatna.

Igaz, az is, hogy a hol nagy a 
forgalom, ott vásárokra — értjük az 
úgynevezett országos vásárokat — 
szükség nincsen. Hol napról napra 
egyformán, kisebb nagyobb mértékben 
történnek az eladások és vételek: ott 
az országos vásárok tartása s kijelö
lése inkább bénitólag mint kedvezőleg 
hat a forgalomra; s ezért a nagy pia- 
ezok országos vásárokat nem ismernek ; 
s ha nálunk Budapesten még most is 
fentartatnak az országos vásárok, az 
legfeljebb a régiek iránti kegyeletből, 
mint a forgalom követelményétől szár
mazik. Ezen állításunk mellett legjob
ban bizonyítanak a minden évben Buda
pesten és Bécsben tartatni szokott évi 
gabona vásárok, melyek a forgalomra 
oly kártékony hatással vannak, hogy 
e tekintetből a nagy közönség azok 
megszüntetését sürgeti s provokálja.

A szőlő fája.
— II a 1111 s z. I s t v á n. —

(Folyta tas.)

A szölötőnek növelése nagyon régi, 
kivált Palesztinában, hol ma is találni 
5—10 kilo súlyú fürtöket, melyek nem 

méltatlan utódai ama szölöfürtnek, melyet 
Eskot völgyéből rúdon vittek az izraeliták 
kémei mutatóul. Lady Sale emlékirataiban 
van említve szőlő, melynek egyes szemei 
129 grain súlyúak voltak. Európában Szán
tóról szigeten 4000 évvel ezelőtt még nem 
volt honos, ott akkor még csak gabona- 
nemüeKet termesztettek, köztök kiválóan 
az árpát, a gyümölcsfák sorában pedig az 
olajfát; holott Santorino vulkáni talaja 
fölöttébb alkalmas a borág tenyészetére. 
Művelésének feltalálója Plinius szerint 
Euinolpus volt, az eleusini titkok egyik 
sáfára. Hogy a görög liitrege szerint 
Bacchus Loristenuek anyja, Semele, szár
mazását Kadmustól veszi, azt engedi sej
tenünk, hogy Thebae város alapitója bottá 
be Görögországba a szőlőművelést; e 
gyarmatfőnök pedig Phoeniciából jött Kr. 
e. 1519 körül. Rendes megmetszésére a 
régi görögök állítólag úgy jöttek rá, hogy 
tapasztalásuk szerint több és jobb fürtö
ket hoztak azok a vesszők, a melyeket 
megrágott a kecske vagy’ öszvér. Ezek 
voltak tehát az első hegyelök.

Itália délibb hegységein időszámításunk 
kezdő pontja előtt 5—6 év- századdal oly 
buján terem már a szőlő, hogy ama földet 
Sophokles Bacchus kedvelt országának ne
vezi, Herodot pedig a félsziget déli csúcsait 
a szőlőkarók hazájának. Annyira kedvelte 
Caligula császár (37—41.) levelei miatt ezt 
a növényt, hogy szőlő ültetvényekkel ra
katta meg a csedrusfa bárkát,’ melyen 
Campania partjai mentében időnkint liajó- 
kázott. A hány ott a szőlő termő hegy, 
annyiféle ott a szőlőbogyók ize, mondja 
Cliiiius, ki már vagy 100 félét különböztet 
meg. Itália régibb költői lelkesülten ének
lik meg a szőlőtő házasságát a szilfával 
(vites maritare ulmis), de még a középkor
ban is Aida Torella, lelkes olasz nő, a jel
szavak századában férje iránti gyöngéd 
vonzalmát szintén hasonló gondolattal kí
vánta kifejezni. (Quiescit vitis in ulino.) Ma 
eperfákra kúszik föl éjszaki Olaszországban 
a szölötő, de mivel egyhangúan egyenes 
sorokra van szabályozva, az éjszaki touris- 

ták rajta, mint monoton látványon nem 
nagyon lelkesednek.

Délfrancziaországba korán költözött át 
a szölömivelés és Massilia (ma Marseille) 
környékén oly jól sükerült, hogy itáliai bo
raik kelendőségét főniartandók, a rómaiak 
az Alpokon túli népekkel kötött békeszer
ződéseikben egyik pontul rendesen azt is 
követelték, hogy szőlőt ne műveljenek. De 
mind ennek daczára csakhamar erős keres
letet vívtak ki magoknak a délgalliai szőlő
vesszők, fürtök és borok. Valódi lendületet 
Francziaországban a szőlötenyésztésnek a 
keresztes hadjáratok adtak, melyek alkalmá
val Ázsiából és Morééból kitűnő vesszők 
kerültek lassankint oda és uj hazájokat a 
világnak első bortermő országává avatták, 
melynek területén utóbb 6 millió ember, 
a népességnek ^-a, foglalkozott szőlőműve
léssel ; a bortermelés adója az állam jöve
delmek hs-át képviselte. A fontainebleaui 
és thomerey-i szőlöfürtök igen kapósak let
tek. Francziaország csak nein rég 2 millió 
hektár kiterjedésű szőlőt müveit, évi 71 
millió hektoliter must terméssel 816 '/a 
millió frt értékkén ; ma azonban Granlien 
számítása szerint már 20 milliárd frank 
kárt tett a phyiloxera, 4-szer annyit, mint 
a poroszoknak fizetett hadi sarcz.

Németország első szőlőültetvényeit egy 
földinknek, a szerémi (Syrmium) születésű 
l’robus római császárnak köszöni 280 kö
rül, ki katonáival a Rajna, Mozel és Nec- 
kar folyók mentén vesszőket elletett. Ma
gok a németek a merowingi uralkodó ház 
kormánya alatt (451—752) kezdték művelni 
és ugyan kezdetben szintén a Rajna mellett, 
de utóbb egészen a balti tengerig terjesz
kedtek vele, hol azonban az éghajlat hű
vössége kimondta a netovábbot. Nagy Ká
roly császár (767—814) kiváló gondot for
dított a szőlő művelés felvirágoztatására.

A kereszténység jámbor terjesztői a 
borág termesztésének is apostolai voltak. 
Innen erednek a legendák, melyekben a 
szőlőgyümölcs szerepel. így Orbán langresi 
püspök a keresztény üldözések korában 
egy szőlőhegyen talált menedéket, mely

TÁRCZA.
Megfordult a medve.

Megfordult odújában a medve, nem 
ugyan azért, mintha a Bálokat akarná gra
tulálni, hanem azért, mert érzi, hogy bel
jebb már nem megyünk a télbe, hanem in
kább kifelé belőle. Fogyni fog hát napról- 
napra a hideg, kevesebb kell a fűteni va
lóból, csak az enni és inni való nem fogy, 
annak ki kell járni pontosan, mint az adó
nak. Lassanként elfogy majd a tél, fogy
nak a hosszú éjszakák, elfogynak a bálok, 
szétoszlik a koresolyaklubb, elfogy a hideg, 
fokonkint nő a nap melege, mely kicsalja 
a fák rügyeit, az alvó növényzet bimbóit.

Közéletünk is fordulhat a „hosszú tél" 
után a rég várt „üde tavasz" felé ? Vájjon 
van-e e tekintetben ránk nézve is Pálfor- 
dulása s látni fogjuk e hát azt a bizonyos 
medvét, — a javulást, komoly munkát 
minden irányban, — melyet a hosszas vá
rakozás után emlegetni közszokássá vált ?

Hát ha ezt az allegorikus állatot nem 
fognánk hamarosan meglátni, meg lehet 
hogy hamarosan lesz szerencsénk egyik ro
konához, a jeges medvéhez, mely észak fe
löl készülődni látszik hozzánk.

Vájjon melyikre lehet kilátásunk Pál- 
fordulása után ! ?

________ O 

Farsangi Predikáczió.
Csak mulassunk. — Biztatgatja 

P, L. kollegánk olvasó k ö ? ő n só- 

gét —Hiszen ráfér az emberreegy kis bu- 
felejtö szórakozás. Egész esztendeje úgy 
is olyan, mintha csupa nagy péntekből ál
lana. Hanem a mi mulatságunk nagyon 
drága, sokba kerül. Különösen a nők fény
űzése az, mely ellen valóban erélyesen kell 
föllépni, mert oly szertelenségre ragadtat
ják magukat e pénzpusztitó hóbort által, 
hogy aligha van még valami hátra, ami 
után már a non plus ultra következik.

A mi nőink meghamisították a hagyo
mányt, meghazudtolják a lélektant, mely a 
mulatságot csak a kedély egészségben tar
tásáért fogadja el és a szellem foglalkozta
tására rendeli. A mi nőink szakítottak ez
zel ; nem mulatni, de mutatni mennek. Mu
tatni azt, hogy milyen ízlésük van; mu
tatni, hogy mennyire telik ; mutatni, hogy 
mennyivel föllebb áll egyik a másik fölött 
Ízlésben és vagyonban.

Pedig tudják meg hölgyeim, hogy az 
avatott szemű nem látja azt, a mit önök 
képzelnek; az ellenkezőleg csak azt látja, 
hogy milyen rossz Ízlésük van ; csak azt 
látja, hogy az a szép ruha sokba került 

. ugyan, de még ninc3 kifizetve, s hogy a 
i férjemuram bizonyára sokáig fogja vakarni 

a füle tövét, mig ki tudja fizetni; csak azt 
látja, hogy nem a szellem, a műveltség, 
finomság, gyengédség versenyez egymással, 

i hanem az idegen pávatollak, melyekkel 
kérkedni nevetséges erőlködés.

De különben sincs a magyar hölgyek
nek szükségük semmiféle czifraságokra. 
Hiszen szépségre úgy sincs párjuk széles e 

világon. Az isten jókedvében teremtette 
őket, adott nekik délezeg, ruganyos, for
más termetet, ragyogó szemeket, élvet adó 
piros ajkat, rózsát festett a tejfehér arezra, 
tüzet rakott a szem csillagaiba. Reá hal
mozta pazar kézzel minden szépségét. 
Nincs hát szükség a sok czifraságra, pipe
rére, drága szövetekre. Bájolók ők a leg
egyszerűbb ruhában is.

>S mégis ük panaszkodnak, hogy daczára 
minden crömegfeszitésnek, minden külső 
pompának a fiatal emberekre nem tudnak 
vonzóerőt gyakorolni. Általános az elkese 
redés, hogy kevés a házasulandó ifjú, sok 
derék leány marad pártában.

Nos hát épen önmaguk az okai, az a 
határtalan fényűzés. Miként merjen cseké
lyebb jövedelmű fiatalember megnősülni, 
mikor attól kell tartania, hogy egész évi 
fizetése kevés a czifrálkodásra is, hát hol 
marad akkor a megélés?

Nagyon helyénvaló lenne, ha külC: ősén 
a báltartó, házasulandó fiatalság határozott 
állást foglalna el a divatkor ellen. Köves
senek el minden módot — hisz van ezer- 
félye — melylyel megtörjék ez ostoba nagy
hatalmasságot, a fényűzést azoknál, akik 
annak kifejtésére állásuknál, anyagi viszo
nyaiknál fogva nem hivatottak.

Hagyják a pompát, a fényűzést e tőke
pénzeseknek, azok pénze hadd forogjon a 
divatipar világában; de nekünk, kiknek, 
sajnos, nincsenek uradalmaink, nincsenek 
millióink, — semmi szükségünk játszani a 

nagyot, hogy aztán titánná igazán érezzük 
a sülyedés, a tönkrejutás szenvedéseit.

Úgyis rósz világot élünk, az általános 
jólétnek vége, a szegénység lépten-nyomon 
utolér bennünket; akkor hát ne űzzünk 
fényt a régi mintára, mikor még tán le
hetett.

Takarékoskodni kell; de az önmegtar
tás nehéz munkájában a nők is részt ve
gyenek, s ezt első sorban úgy tehetik, ha 
szakítanak a fényűzéssel.

Itt a farsang, kezdjék el!
•V. Xu.

„Nem Illik'4
— (Nem uj, de időszerű quodlibet.) —

— Nem illik a fiatalságnak nem mu
latni és mulatságokról nem gondoskodni.

— Nem illik agglegénynek maradni.
— Nem illik fiatal emberek közele

dését mindjárt felre magyarázni.
— Nem illik lányoknak és asszonyok

nak egymással minduntalan fachéba lenni.
— Nem illik fiatal embereknek a 

lányokat faképnél hagyni.
— Nem illik a társadalomnak ke

zét összetenni.
— Nem illik lányoxnak ottbou 

zsörtölődni és apacsuknak lenni.
— N e m i 11 i k a lányunknak hozo

mányt nem adni és vénkorunkra mindenün
ket tönkretenni.

— Nem illik nagy ozsonnákat csal
ni cs pletykálkodüi. 



idő óta <"> a szőlők v édszentje, az ő közben
járása folytán kéri és reményű a szőlős
gazda a jégverés elhárítását termése érde
kében, valamint hogy meg ne romoljon 
pinczéjében a bor. Szent Bódog imájára 
tövisbokron is termett szőlőzsirt és enyhii- 
etet nynjtott a szomjazó szent Maximtis- 

nak. Szőlőt szedetett tanítványaival Hilarius, 
de minél többet szakítottak, annál több ter
mett nyomban utána. Makár szőlőfürtöt ka
pott ajándékba, megizlelte és tovább adta 
szerzetes társának, ez szintén evett belőle 
és tovább adta, — az ekép kézről kézre 
járt tiirt egész maradt, inig csak a szent
nek kezeibe újra vissza nem került.

(Folyt, köv.)

Mi a teendőnk a pénzügyihatoságok 
szervezési stádiumában.

Már e lapok hasábjain többször talál
koztunk azon országszerte megpendített 
eszmével, mellyel a p. ii. közigazgatás 
reformálása terveztetik.

Jóllehet az ügy iránti érdeklődés álta
lános, mindazonáltal hogy rég óhajtott 
p. ii. adminisztraczió tervezete már készen 
áll a p. ti. minisztériumnál, mégis azt mély 
homály fedi s borítja, s legfeljebb csak 
egyes verziók kerülnek felszínre, a me
lyekből a nagy szabású tervezet egyes 
részleteire következtetni lehet.

Az már több mint biz myos, hogy az 
életbe léptetendő p. ii. reform a megyei 
rendszer alapjára volna fektetve, csak az 
a kérdés, hogy mily alapon történhetnék 
az összpontosítás és hogy alakul és hogy 
oszlik meg a munka — és hatáskör az al
sóbb fokon álló p. ü. hivatalok között. A 
kérdés előreláthatólag rövid időre megol
datlan marad az érdeklődő közönség előtt, 
bár a napi sajtó is tüzetesebben foglalko
zott a felvetett kéidéssel, de mindez csak 
egyesek szakszerű véleményének volt ki
folyása és a mai rendszer hiányos voltának 
hií kifejezése, a melynek szellemi megte
remtője bizonyára az intéző körökben 
nyerte sugalmazását talán azért, hogy a 
közvélemény szava hallhatóvá tétessék.

Ily körülmények között elég hiteles 
forrásból kiszivárgott azon nem valószí
nűtlen verzió, melyszerint minden egyes 
megyére nézve külön p. ii. felügyelőségek 
állitatnának fel, a melyek székhelyén lévő 
kir. adóhivatalok hivatva volnának az egész 
megyére vonatkozó könyvelést teljesíteni 
s minden néven nevezendő nyilvántartáso
kat vezetni, inig ellenben a megye szék
helyén kivül eső kir. adóhivatalok teendője 
egyedül és tisztán a pénzkezelésre szorít
koznék és nem mint jelezve volt a p. ii. 
administraczió összes tendőinek alsóbb fokon 
leendő végzésére.

Az előadottakkal szoros összefüggésben 
áll azon körülmény, hogy a legutóbb váro
sunkban hivatalos kiküldetésben járt egy 
nagy állású p. ii. ministeri tisztviselő 
hogy a tervezett p. ii. felügyelőség 

elhelyezése érdekében a helyi viszonyokat 
puhatolja. Kérdés tehát, milyen tapaszta
lukra jutott kiküldetésében?

Mindenesetre a p. ü. felügyelőségnek 
városunkban leendő elhelyezése nem oly 
kisszerű dolog, hogy arról csak beszélni 
lehetne, de tenni és mozogni kell hogy a 
kedvező alkalmat el ne szalaszszuk ; azért is 
felhívjuk városunk érdekeltségét, hogy ez 
ügyet napi kérdések rovatába felvéve, 
mindent elkövessen, ha szükség: küldöttsé- 
gileg intézkedjék fensőbb helyen, a szer
vezésnél az előnyöket városunk javára és 
emelésére kihasználni és ha úgy a sötét 
pontokat komolyan venni alig lehetséges.

R.

B ars megye közigazgatási bizottságá
nak 1888. jan. 25-én tartott ülése.

A törvényhatósági bizottság által köz
vetített közigazgatási ágak állapotát 1887. 
évi deczember hóról az alispáui jelentés 
következőkben tünteti elő:

Az alispán jelentése.
I. Közmunka váltság ezintén befolyt 

1887. év előtti hátralékokra : 93 frt 8 kr, 
1887. évi kivetésre 3989 frt 4 kr, marad 
hátralék 1887. év előtti időből 864 frt 94 
kr, lb87. évről 8774 frt 81/., kr, öszesen 
9639 frt 21;'.> kr. — Közmunka birság czi- 
mén nem folyt be semmi ; — e czimen ma
rad hátralék 1133 frt 36 kr. -— Katona 
beszállásolási pótadó czinién befő yt 1887. 
évet megelőző időből: 163 t t 88 kr, 1887. 
évre 793 frt 7 kr, marad hátralék .3566 
frt, 13 kr. Betegápolási pótadó czinién be
folyt 1887. évet megelőző időből 148 frt 
351 ., kr, 1887. évre 591 frt 60 kr, marad 
hátralék 4794 frt 33 kr.

II. Közegészség: Deczember hó folya
mán vörheny járvány a következő közsé
gekben és számban uralkodott :

Garam-Kesziben beteg volt 34. meg
gyógyult 16 meghalt 13. gyógykezelés alatt 
5. Nagykálna, beteg volt 23. meggyógyult 
19. meghalt 7. Tolmács, beteg volt 23. 
meggyógyult 17. meghalt 4. gyógykezelés 
alatt 2. öszesen, beteg volt 80. meggyó
gyult 52. meghalt 21. gyógykezelés alatt 7.

A kanyaró is pusztít, különösen Nagy- 
salió, Nagvod, Nvir, Kis-Szecse, Podluzsánv, 
Aghó, N. és Kis-Endréd, Derezslény, Új
bánya, Málas és Kaporeza községekben, 
ezen helyeken öszesen beteg volt 612. —
meggyógyult 524. meghalt 29. gyógykeze
lés alatt maradt 59.

III. Állategészségügy: Közgazdászat! 
viszonyunkat annyira érdeklő állategészség 
deczember hó folyamán oly kedvező volt, 
hogy a hatóság óv és gyógyintézkedéseket 
csak egy esetben kényszerült tenni. — 
Ezen egy eset Mező-Kis-Sallóban Tóth 
Zsigmond tehenénél fordult elő a mely víz
iszony következtében hullott el.

ÍV. Rendőri ügyek : Tüzeset volt 6. a 
kár 7980 frt, — biztosítva volt 4260 frt, 
erejéig.

Gyilkosság: Bencsa Márton zsupkói 
lakos deczember 15-én este 9 órakor az 

ugyanott lakó atyját és nővérét agyonlőtte. 
A tettes ezen szörnyű bűnének elkövetése 
utáni napon az újbányái kir. járásbíróságnál 
önként jelentkezett.

Adainor Katalin felső hámori lakosnő 
in. é. november 16 án a háztól való távol
létében Verőn nevű 6 éves leány gyermeke 
tüzet rakott, miközben ruhája meggyul
ladt és a leány áldozatul esett.

V. Honvédelmi ügyek: A sorhad és 
honvédség lószükségletének mozgósítás 
esetén leendő fedezéséről szóló 1873 XX. 
t. ez. alapján a honvédelmi m. kir. minis- 
terium a lovak és fogatok összeírását el
rendelte, s ennek kapcsán a szükséges in
tézkedések megtörténtek arra nézve is, 
hogy a mozgósítás esetében a működni 
hivatott lóavató bizottságok megalakittas- 
sanak.

A kir. tanfelügyelő jelentése.
Teljes szövegében a következő: „Te

kintetes Közigazgatási Bizottság 1“ Bars- 
vármegye tanügyi állapotát előtüntető je
lentésemet az 1887 ik évi 11. felére vonat
kozólag van szerencsém a következőkben 
előterjeszteni.

Ezen időszak alatt Barsvármegyében 
a népiskolák száma kettővel kevesebb lett, 
ugyanis Inczevölgybcn a községi iskola a 
tankötelesek nagyobb-nagyobb számának 
hiányából, Kerekudvardon pedig az urada
lom által fentartott iskola, támogatás hiá
nyából szűnt meg. Az döbbeni iskolába 
járt tankötelesek a szkiezói, az utóbbiba 
jártak pedig a zclizi iskolába járásra 
utalvák.

Teljesen uj iskola s tanitói lakás épült 
kettő, .,/szlányban mintegy 10000 frtnyi, 
Németiben pedig mintegy 4000 frtnyi költ
séggel. Az döbbeni helyen egy uj, második 
tanitói állomás rendszeresittetett.

A tanítás c félévben a felmerült jár
ványos betegségek következtében a legtöbb 
helyen hosszabb — rövidebb időig szü
netelt.

Az egyptomi szembetegség a tanköte
les gyermekek közé is befészkelte már 
magát, s ijesztő módon terjed. így az 
oszlányi járáshoz tartozó iskolák mindegyi
kében találtak oly gyermekeket, kik a ragá
lyos szembetegséget sinylik. Legnagyobb 
mérvben a betegség a felsö-kemenczei is
kolás gyermekek között van elterjedve, 
a hol is az iskolába járóknak majdnem fele 
beteg.

A tankötelesek számát az döbbeni 
időszakokkal összehasonlítva kitűnik: hogy’ 
a szokásos mérleg e tekintetben változást 
szenvedett mert mig az döbbeni tanévben 
a tankötelesek száma 26.239 volt, ez most 
26.111-re szállott le, s igy 128 tanköteles
sel van kevesebb. — Ennek oka a múlt 
évben felmerült himlő járvány volt, mely 
gyermekek között nagyobb számú halálozást 
idézett elő.

Áttérve az iskolák részéről beterjesz
tett statisztikai adatokra, kitűnik, hogy a 
tankötelesek közt 6—12 éves fin 9549, le
ány 9240, — 13—15 éves fiú 3831, leány 
3491 volt ; ezek között rom. katli. 22.368, 
h. h. 2499, ág. ev. 615, izr. 626, — ma
gyar 7126, német 2961, és tót 16.024 volt.

Százalékban kifejezve a mindennapi 
tankötelesek a lakosság (142 245) 13.20°/ -at 
teszik, az ismétlők 5.1»/oát s'igy a tankö- 
tdesek az összes lakosság 18.3%-át teszik. 
• i i^Z ^kólába jaiók között volt az elemi 
‘skolaban 83;>< fiú. 8074 leánv az ismétlő 
oskolában 2 <7;j fiú, 2497 leánv, felső nép 
iskolában 26 leány, polgári iskolában 73 
leány, magány iskolában 22 fiú 14 leánv 
n.9~15 éves tankötelesek közül a közén 
iskolában 349 fin, — összesen tehát 99 187 
vagyis a tankötelesek 84.9»/„ járt iskolába.

Az iskolába járok közt volt rom katli 
18.831, - h. h. 2220, _ ág. ev. 445 _ 
izr. 691, — magyar 6461, német 2^90 ■
tót 13.436. es

Iskolába egy átalán nem járt 3924 
vagyis a tankötelesek 15.1°/0-a.

A tanításhoz szükséges tankönyvvel 
birt 17.856, nem birt 4331 gyermek.

Elkövetett >/2 napi mulasztás volt ősz- 
szesen 285.633, ebből felmentetett 285,583. 
büntettetett 50, — a mulasztásért 5 frt 
25 kr. folyt be. Mulasztott >/2 napi tanulást 
12762 tanuló s igy átlag minden gyermek 
22.3 félnapi mulasztást követett el.

A lefolyt tanévben az iskolák száma 
210 volt. Ezek között elemi 208, felső népi 
polgári 1. volt melyekből 191 vegyesen 
10 fiuk s 9 leányok által látogattatott. 
Ezeken kivül volt 4 iparos tanoncz iskola 
s 4 kisdedovoda.

Az iskolák közül 93-ban magyar, 16-ban 
német 100-ban tót, 1-ben német magyar 
volt a tannyelv. Az ipaiskolák közül 1-ben 
német-magyar 1-ben tót-magyar s 2 ben 
magyar az óvodákban pedig szintén magvar 
volt a tannyelv.

Az összes népoktatási tanintézetben 
258 tanító működött. Tanítói oklevéllel 
211, azzal nem birt 47. - Ezek között
volt 235 rendes, 23 segéd 238 férfi s 20 
nötanitó- A magyar nyelvet teljesen 193. 
kevésbé 36, alig 29 bírta.

Az iskolák fenntartására 141.025 frt 
forditatott, melyből a rendes tanítók fizeté
sére 114542 frt, a segédtanítók részére 
4618 frt, fűtés, tisztogatásra 9518 frt, tan
eszközökre 970 frt, szegény tanulók segé
lyezésére 1309 frt. építkezésre 7758 frt, ve
gye kiadásra 2310 frt forditatott.

E félévben 60 iskolát látogattam meg.
A népneveles ügyét előmozdító intéz

kedések kitüntetésére felemlitendőnek tar
tom, hogy ez év alatt érdemleges elinté
zést igénylő 1247 beérkezett ügyirat mind 
elintéztetett, hátralékban nem maradt 
semmi.

A közigazgatási bizottság ülésein 74 
ügy nyert el intézést.

A kir. adófelügyelő jelentése.
A kir. adófelügyelő jelentése szerint: 

A megye területén levő három kir. adóhi
vatalnál 1881. év deczember havában be
folyt egyenes adó czitnén 75972 frt 671

Az 1881. évi befizetési eredmény 744185 
frt, 4U/2 kr. Ezen eredmény a múlt 1886. 
évihez képest mely 731595 frt, 67 krt tett 
2589 frt 74’ 3 krral kedvezőbb.

Az egész hátralék 1887 év végével 
332,254 frt 561/, krral mutatkozik.

Hadmentességi dij czinién 1887. de-

— Nem illik sok cselédet tartani 
és otthon „ő nagyságának" nem dolgozni.

— Nem illik tovább nyújtózkodni, 
mint a takaródzó ér.

— Nem illik a családi életet elha
nyagolni.

— Nem i 1 I i k mindenkit csak egyé
ni érdekeink szerint becsülni.

— Nem illik senkinek sclimeich- 
lirozni.

— N e m i 1 1 i k a kinek pénze van, 
hogy elég észt nem szerez hozzá.

— Nem illik két ép kézzel bírni 
és szegénynek, pláne adósnak lenni.

— Nem illik rossz vadásznak lenni 
és bakokat lőni.

— N e in i 1 1 i k senkivel szemben igaz
ságtalannak lenni.

— Nem illik hasból beszélni.
— Nem illik hivatott embereknek 

a közügyektől visszavonulni.
— Nem illik az iparosnak mester

ségét nem érteni.
— Nem illik a papoknak meggaz

dagodni.
— Nem illik a jótékony adakozást 

másokra erőszakolni s magunknak mit 
sem adni.

— Nem illik üres fejjel pöffeszkedni.
— Nem illik korcsmárosnak rossz 

bort és drága pénzen mérni.
— Nem illik dologtalannak lenni.
— N e ni i H i k iparosnak mindig korcs

mában lakni.
— Nem illik eszes embereknek dűl. 

hösködni.
Nem illik az iparosnak a megren

delt munkát rendes időre el nem készíteni.
Nem illik az érdemet sárral dobálni 

s üres fejjel ficzkándozni.
— Nem illik lapot kölcsön kérni.

— Nem illik sokat fecsegni s igy 
nem illik nekünk sem, ezt a vég nélkül 
nyújtható „nem illik“-et tovább folytatni.

F.

Hogy festették az ördögöt a tekin
tély uralkodása korában.

(Folytatás)

A falusi férfin hazatérvén, azonnal mun
kához fogott; eszméjének keresztülvitelére 
a szükséges utasításokat a legapróbb rész
letekig Írásba foglalva; mellékelvén hozzá
juk a szinte szükséges költségét, a festő
nek Bécsbe haladéktalanul megküldötte.

Néhány hét eltelte után értesité a vá
rosi község plébánosa a falusit, hogy az 
oltárkép munkája szépen halad előre. A 
bécsi feitö már két Ízben jelent meg nála, 
s tanulmánya tárgyává tette az idevaló 
viszonyokat, a templom belsejét, annak ed
digi berendezését ; hogy ezeknek megfele
lőiem állíthassa elő a képet: biztosítván a 
megrendelőt arról, hogy a kép a kitűzött 
időre teljesen elkészül ; s az a templom 
napján Szén: Mihály ünnepén, ünnepélyesen 
leleplezhető s i’d izontelhető lesz; ennek folv- 
tán most már előre is meghívja s felkéri 
kedves falusi barátját, hogy az ünnepélyen 
megjelenni, a templomi szónoklatot meg
tartani szíveskedjék.

A falusi plébános a neki felajánlott 
szónoki tisztet, gyengélkedésének okadato
lásával magától tiszteségesen elhárította, 
kijelentvén, hogy ez érdekeltségét az ügy 
iránt semmikép sem lohasztja le ; az élén
ken él kebelében most is úgy, mint az 
eszme legelső szinrehozása alkalmával, azért 
az ünnepélyre meg is fog jelenni, s alkalom
adtán — fra a viszonyok szükségesnek fog

ják találni, nem ugyan főszónoklatot, — 
mert ezt másra kívánja Hibáztatni, — az 
ügy ismertetésére rövid beszédet tartani.

A falusi férfiú szellemi fölénye döntő 
alkalmakkor közelismerésnek örvendett, s 
e részben kiváló tekintélynek tartatott; 
habár az a köznapi élet viszonyaiban nem
ig látszott tündökölni.

Az ünnepély szeptember 29-ére Szent 
Mihály napjára, mely ez időben vasárnapra 
esett, tűzetett ki. Szent Mihály arkangyal, 
mint már érintők a városi egyházközség 
templomának védszentje volt.

A római katolikusoknál minden tem
plomnak van védszentje, mely a főoltár
képen ábrázoltatik. A hívek a napot min
denütt ünnepük ; s bucsulakomákkal fűsze
rezik. A városi egyházközség, melyről szó
lunk, kivételesen védszentje ünnepét kü
lön nem ünnepelte, a bucsulakomaknak pe
dig hire sem volt; a mennyiben azonban 
most uj oltárképpel volt diszken lő szent- 
e«-vháza, készületeket tőnek előre, annak 
kellő megünnepeltetésére.

A Bécsben megrendelt oltárkép az 
ünnepet megelőzőleg tiz nappal előbb ren
deltetése helyére megküldetvén, megérke
zett. Némely meghittebbek által a csoma
golásból kibontatván megtekintetett; szép
nek jónak és czélszerünek jelentetett ki 
minden tekintetben, anélkül hogy valami 
különös feltűnőt találtak volna benne; az 
oltár fölé helyezték és színes lepellel be
borították addig, mig felszenteltetvén az a 
közszemléletnek s ájtatosságnak átadatik.

Az ünnep napján a hívek nagyszám
ban jelentek meg a templomiján; ezeken 
kivül a plébános meghívása folytán szép 
számmal vettek részt az ünnepélyen a 
vidékiek.

Megjelent a falusi plébános is.

A zsúfolásig megtelt templomban az 
ünnepi főszónoklatot a kerületi esperes 
tartotta, valamint az isteni tiszteletet is 
fényes segédlettel; azonkívül valamennyi 
megjelent pap karingben csatlakozott az 
ünnepélyt végző chorushoz. A főszónoklat 
után a kép lelepleztetvén, felszenteltetett ; 
mire kiállt az oltár baljára a falusi plébá
nos és tartalmas beszédben előadta, meg
magyarázta az oltárkép jelentőséget, követ
kezőleg zárván be beszédét;

Igen, úgymond kiváló érdemei van
nak ezen egyház plébánosának e díszes 
oltárkép megszerzésében; méltók ezen ér
demek a megörökítésre ; méltók arra, hogy 
az utódok kebelében sokáig visszhangozza
nak ; az embereket az ájtatos híveken int
sék, mikép kelljen követni a jót és kerülni 
a gonoszt. Szent Mihály arkangyal az ő 
magasztos égi fenségében sújtja a btint, 
midőn vaslánczra fűzve a gonoszt, diadal
masan áll fölötte. Emelkedjetek ájtatos 
hívek a szent angyal példájára, s buzdít
játok fel az égi erény követésére; kerül
jétek a roszat és sújtsátok a bűnt feddhet- 
len életetök fegyverével. — E kép a jót 
és gonoszt tünteti elő. A jónak képviselője 
e képen a gyözedelem jellegével felruházott 
Szent Mihály arkangyal, a gonosznak pedig 
képviselője : — nézzetek ájtatos hívek, 
hogy meredeznek felfelé gyér hajszálai; hogy 
vonaglanak rőt arcza, felduzzadt ajkai fog
csikorgatva tehetetlen dühökben; s mint 
vergődik kínjaiban nyaldosva az örökláng 
által! nézzetek! ez ... itt a kép nézé
sébe belemerült közönségnek ajkairól ön
kénytelenül e szavak rebegnek el; ah, a 
plébános ur ! . Igen, ez a pokolbeli sátán ! 
. Ámen !

Az ezen beszéd által okozott általános 
sensatio s mozgás közt, midőn mindenki 



czember hóban befolyt 5o76 frt 88 kr, 
hadmentességi díj czirnén 1887. év végé
vel 62623 frt 68*  kr, hátralék maradt, r. t.

Nem mind arany ami fénylik. Mindenki 
ismeri a kereskedésben előforduló közked- 
veltségii úgynevezett gyógyfüszappant, fog
pasztát, fogport, szájvizet stb. Az ember 
egyszerűen a legközelebbi üzletbe vagy 
gyógytárba fordul, kéri a kívánt szappant, 
szájvizet vagy fogport és megelégszik az
zal amit kap, csak olcsó legyen. A közön
ség azt hiszi : az egyik olyan mint a má
sik, pedig ez a közömbösség a bőr vagy 
szájkonzerváló orvosi szerek megválasztása 
körül, a legnagyobb vétek önmaga ellen. 
Egy darab Popp-féle gyógyfüszappan 30 
krba kerül és ez a szappan, mely minden 
gyógytárban kapható, mégis feltűnően kü
lönbözik a többi szappanféléktől. Első rend
ben nem drága, mert egy darab, egy négy 
szentélyből álló család részére több nvnt 
négy hétre elég. E szappan kitűnő szol
gálatot tesz mindennemű bőrbajoknál, a 
bőrt finommá teszi és gyógy tulajdonságai 
mellett a legfinomabb pipere szappan. 
Dr. Popp udvari fogorvos egyéb készít
ményei mint Anatherin szájvize, fogpasz
tája és fogpora, oly különlegességek, me
lyek a számos ártalmas hamisítványok da
czára, vagy épen ezek folytán általánosan 
kedvehetnek, az egész világon el vannak 
terjedve, minden gyógytárban kaphatok és 
kiváló gyógyhatásúk miatt, melyekkel min
den száj és fogba) ellen hesznaltatnak 
egyedül kipróbált szájkonzervaló szerek
nek tekinthetők. Magától értetődik, hogy 
hamisításoktól óvakodni kell és csak Popp- 
féle készítményeket kell elfogadnunk

Különfélék.
— Dalestély. A lévai dalárdának teg

nap este, január hó 28-án tartott estélye a 
kiváló tapintattal megválasztott darabok 
gondos csoportosítása, s az előadás praecis 
keresztülvitelénei fogva egyike volt a legsi
kerültebb hangversenyeknek. — A prog
ramúi első részét Lachuer „A harczos, 
imája4* czimü hatásos müdarabja képezte, 
a második pont „Hymnus az éjhez44 Beet
hoventől, a harmadik, Magyar müdalok 
Aványi Károlytól, a negyedik lluber Ká
roly „Magyar királyindulója44 volt. — A 
közép számmal megjelent közönség a mű
sor minden számát elismeréssel, itt-ott ki
törő tapssal jutalmazta meg. Az egyesület 
küzdelmes életében, annak lelkes működő 
tagjai a nyújtott élvezetek alapján, mégis 
érdemlik az elismerést s az egyesület élet
erejének fejlesztése körül tanúsított törek
vésükért hálás elismeréssel adózunk mi is. 
— A programul befejezése után tánczra 
kelt az ifjúság s a viradattal hangzott el 
a meg-meg ujrázott utolsó csárdás. A hölgy 
közönség soraiból sikerült feljegyeznünk: 
Bartók Károlyné, Balbach Andrásné, Dr. 
Balbach Béláné, Boleman Józsofné, Beicsák 

csak az oltárkép felé törekedett, a falusi 
plébános letevőn magáról a karinget, a 
templomból nesztelenül el.ávozoit, s a már 
jóelöre megrendelt kocsijára felülvén, elu
tazott, hogy soha többé az ő városi barát
jával ne kelljen találkoznia. Úgy is lön, 
többé nem találkoztak ; a beszéd volt a 
búcsúztató.

Azon oltárkép, mely a városi egyház 
község templomában ma is látható, s me
lyen a sátán képe liü arczát adja a városi 
plébánosnak, a falusi plébános eszméjének 
a megvalósítása a festő által.

Ilyen a sértett tekintély boszuja !
Azok kedvéért, kik ezen történetke 

valódiságában netán kételkednének ; s még 
mélyebb s több adatot kívánnának meg kell 
jegyeznem, hogy e két község, melyben a 
két versengő plébános élt, a Garammente 
alsó részében fekszik, s nevük a kifejezés 
bizonyos rokonságát tünteti fel, melyet ki
puhatolni s fényesebb képpel, rajzzal iitis- 
trálni nálamnál avatottabbakra kell bíznom; 
azzal hogy ne akarják felhozott adataim 
tekintélyét kétségbe, vonni; az ördögöt a 
falrafesteni: elég ebből ennyi!

Faiagró taróaaJJxá.jab.ál.

Nővérem emléke.
i.

Ki a virágot ugv szerette, 
Most csendesen, némán pihen 
Virággal, zöld lombbal behintett 
Örökéjii sir mélviben. 
Ö a rózsás fényű tavasznak 
Szelíd, fehér virága volt. 
Szemében horda szende lelkét, 
Ajakán fényt s örök mosolyt.

Viruljatok csak szép virágok, 
Zöldüljön fü, lomb és moha! 
Virágok közt aiudja álmát, 
A melynek vége nincs soha. 
Testvéretek volt; — kissé nyílt még

Lászlóné, Czirok Jánosné, Dombay End- 
| réné, Ehrenfeid Mérné, Edinger Jánosné, 
j Farkas Orbánné, Herschmanek Lajosné,

Hliva .Jánosné; Kabina Jozsetné, Kern Al
bert né, Mertl Jánosné, Neha-zil Károlyné, 
Sqiiór Gusztáváé, Uhrin Sándorné, Voszt- 
ruba Györgyné, Zanatliy Jánosné úrnőket.

I — Továbbá: Balbach Irén, Boleman Ka
rola, Dombay Ilka, Kabina Camilla, Koli- 
bai Nina, Kiss Irma, Mertl Ella, Skvór 

• Gizella, Vosztruha Irén, l’illárik Mariska, 
Zanatliy Fánika, és Zanatliy Erzsiké kisa

' szonyokat.
— Majthényi Ottó báró f. hó 23-án éle

tének 56-ik éveben Budapesten elhunyt. — 
Elhunytéról a következő gyászjelentést ad- 

i ták ki : „Kesselőkeöi br. Majthényi Izidor 
cs. és kir. kamarás, neje szül, treuensfelsi 
báró Vrints Cornelia Mária, leánya s ennek 
férje nagyfákéi ifj. Rakovszky István cs. 
és kir. kamarás — és Sarolta leánya nevé
ben, kesseleőkői br. Majthényi Camilla, 
őzv. Paczolay Jánosné, Katalin leánya s 
ennek férje csallóközi és megyeresi Sza
badhegyi Zoltán es. és kir. kamarás és hu
szárfőhadnagy nevében, kesseleökeöi br. 
Majthényi Clotild, térje kesseleökeöi és 
motesiczi Motesiczky Mór és Eászló fia s 
menye Sturmaón Margit, Ilona leánya s en
nek ft'rje galánthai Balogh János Nyitra- 
vármegyei főszolgabíró nevében, kesseleö
keöi br. Majthényi Nataiia a maga s férje 
kesseleökeöi br. Majthényi László) cs. és 
kir. kamarás, val. belső titkos tanácsos, a 
magyar főrendiház örökös tagja, Hontvár- 
megye és Selmecz-Bélabánya szab. kir. vá
ros főispánja nevében, kesseleökeöi br. 
Majthényi Sarolta — jelentik a forrón sze
retett fivér, sógor, gyám s nagybátya késsé- 
loökeöi br. Majthényi Ottó volt. cs. és kir. 
huszárőrnagynak, a harmadosztályú vasko
rona és a katonai érdem érem lovagjának, 
f. hó 23-án reggeli 7 órakor, 56-ik évben, 
szivszélhüdés folytán történt gyászos el
hunytat.

— Hymen hírek. — Nagy Sándor 
| mohii ref. lelkész, jegyet váltott őzv. Gomb- 

kötőné Varga Ilonka úrnővel, Varga Ist
ván, érsekuradalmi mérnök kedves leányá
val. — József esek Károly, lévai.regá
lé bérlő f. hó 30-án vezeti oltárhoz Han
gos Ilka kisasszonyt, Hangos Ferencz szi
ntűi bérlő, kedves leányát. — S p i t z 
Gábor kálnai fakereskedő f. hó 24-én tar
totta esküvőjét Preisaeh Emma kisasszony
nyal, Preisach Samu lévai kereskedő ked
ves leányával. - F e l e k i Lajos köz- és 
váltó ügyvéd e napokban tartotta eljegyzé
sét Neufeld Leontin, kisasszonynyal, Neufeld 
Jakab szecsányi birtokos kedves leányával. 
- D u d i c h Dr. Endre farkasdi körorvos el
jegyezte Udvary Anna kisasszonyt e hó 
23-án Zelizen.

— Tombolával egybekötött tánezmu- 
latságot rendez a bars-szent-kereszti ka
szinó) február hó) 4-én egy létesítendő tüz- 
oltóegvlet javára. — A meghívók már ki- 
bocsájtattak, melyből értesülünk, hogy a 
személyjegy ára 1 frt s a fehilfizctések kö
szönettel fogadtatnak.

— Simonyi Béla, köz- és váltói ügyvéd

És már is eljött zord tele . . . 
Szelíd sugáru zöld tavasz te, 
Sírját virággal hintsd tele.

II.

Kis lakunknak otthonából
A kedv álja is kihal, 
Hogy beszédes ajkadon már 
Elfagyott a játszi dal.
Összegyűl a kis lak népe,
S összeülve andalog — 
Hol vagy te most; kérdik egvr • . . 
Ott-e, hol az angyalok ?

. S ugv érezzük szende árnyad 
Köztünk újra megjelen, 
Hófehérben, liliomként, 
Glóriá v al, sze i í v tel en.
— Oh b ír fáj a múltnak árnya, 
S bár oly rideg a halál. 
Ámde biszsziik mindörökre: 
Lelkünk újra rád talál.

K. J.

Gondolatok.
Irta: Sir Xjeon.

Ne akarjuk, hogy az emberek nagyon 
magukhoz vonzanak, mert megakadályoz
zuk, hogy önmagunké legyünk.

•í’ ífS

Alázatos lehetsz szükségből, de m n- 
denkor büszke légy jellemednél fogva.

* *%
Két szeretetreméltó játszótárs van s 

ez az ész és az igazság.
* **

A halál jobb, mint a legjobb élet, 
mind az által a inig éltünk másoknak több 
hasznot tehet mint halálunk, kötelességünk 
azt megtartani.

* . «*
Ki változhatlan ellen küzd, az leginkább 

érzi tehetetlenségét.

irodáját 1-től kezdve Ar.-Maróthra helye
zi át.

— Az első magyar ált. biztosító társaság 
igazgatósága uj főügynökséget szervezett, 
melynek székhelye Léva. E főügynökség 
hatásköre a pozsonyi fóügynökségtől el
vont Bars- és Hontvármegyékre, valamint 
a pe.-ti körből kiválasztott Zólyom várme
gyére terjed ki. — Szívesen üdvözöljük az 
igazgatóság eme nagyszabású intézkedését, 
mely ugv a társaséig jól felfogott érd. kei
nek, mint a biztositó közönség közólmjóinak 
teljesen megfelel. — A föügynökség élén 
Z m e s k a 1 1 Kálmán főügynök s az ügy
vitelre kinevezett tisztviselői kar a kö
vetkező tisztviselőkből áll; Sebőn Henrik 
titkár, Henyey Ödön pénztárnok, Sebőn 
Géza könyvvezető, Gaup Rikárd tisztviselő, 
Missik Gyula tisztviselő, Lendvai Vilmos 

, gyakornok, Missik Sándor gyakornok.
— Daniellk János egri kanonok, czirn- 

zetes püspök 23 án hosszas szenvedés után 
elhunyt. A halál szabaditó volt immár a 
hajdan fényes szellemi tehetségekkel és vas
akarattal rendelkező férfin szántára, mert 
évek óta agylágyulásban sinlődö élő-halott 
volt már. — Az 50-es években a „Religio44 
szerkesztője lévén, a katholiezizmusnak 
szentelte minden erejét ; később a politikai 
pálya nem mindig hálás talajára lepett s 
61-ben, a rövid alkotmányosság ideje alatt, 
a helytartóság vallás-ügyi előadójává ne
veztetett ki. — Fényűző életmódja anyagi 
zavarokba döntötte a. rendkívüli befolvás- 
sal bíró férfiút s irigyei „Szt.-István-társu- 
lat44 vezetésében mérték ellene támadó fegy
vereiket s ez annyira megingatta őt, hogy 
kénytelen volt visszavonulni egri kanonoki 
stallumába, hol mindenkitől elhagyatva éle- 
ténék 71. évében csendesen elhunyt.

— A vaddisznók is megunják a vastag 
hóréteggel borított rengeteg erdőséget s 
el- ellátogatnak a sik, erdőtlen vidékre éle
lem után áhítozva. A minap is azzal a hír
rel lepték meg a lévai vadásztársaságot, 

I hogy hat vaddisznó) várakozik rájuk a vá
ros alatt. Szánra kapott hamarosan egy 
kis társaság s csakugyan az alsó Nyitrai- 
féle réteken egy fűzfa tövében ott hevert 
a falka ; nem vette tréfára a kompán’a 
egyik tagja s küzibük durrant, erre felriadt 
a falka, de a járó-kelőktől zavartatva irányt 
a menekülésre nem vettek s igy a társa
ság által körül kerítve egyiől-egyig elejtet
tek.— Mint értesülünk e ritka szerencsét, e 
vadászterületek egyik bérlője, ki egy maga 
h á r o in disznót ejtett el, nagy lakomá
val ünnepli meg ; a gazdag zsákmányt pe
dig vadásztársai és a város tisztikara kö
zött emlékezet okáért sietett megosztani.

— Statisztika Barsmegye népoktatási 
viszonyairól 1887-ben összeálitva a kir. 
tanfelügyelőség által. — Tanköteles ek 
sz á m a 26.111. Ezekből a mindennapi is
kolába kötelesek volttá n a k j á rn i 
18,789. kik közöl fiú 9549, leány 9240; 
az ismétlő iskolába 7322, fiú 3831, leány 
3491. Tényleg a 26.111 tanköteles közül csak 
16,467 jár a mindennapi iskolába, az is- 

I métlö iskolába 5720; nem jár 2322 minden
napi és 1602 ismétlő tanköteles. — Az 
iskola k száma 219. — A tanítók száma 
258 ezek közül nem képesített 47. A tör
vénynek megfelelő felszerelés 42 iskolában 
nincs, faiskolával nem bir -11, iskola kert 
84 iskolánál hiányzik, tornatér 94 iskolánál 
nincs, iskolai könyvtárral 140 iskola nem 
rendelkezik, a házi ipart 20.) iskolában nem 
tanítják. — íme fel van tárva fénye é szár
nya népoktatási viszonyainknak.

— A felső-magyarországi közmivelödési 
egyesület — Körmöcz sz. kir. bányaváros 
tanácsának szívélyes meghívása folytán, —- 
az 1888. évi rendes közgyűlését e város 
kebelében fogja megtartani.

— Kitiltott lapok. Az izgató és kül
földről hamis eszméket becsempésző lapo
kat erősen üldözi a kormány, újabban ez 
alapon ismét két lapot tiltott be. A köz
lekedési miniszter ugyanis a Parisban len
gyel nyelven megjelenő „Volne polski 
slowo44 és „Glos polski44 czimü lapoktól a 
postai szállítási kedvezményt a magyar 
szent korona országainak egész területére 
megvonta.

— Ar. Maróikon Varga József részeg 
állapotban összeverte süket-néma kedvesét 
Magat Veronikát, aztán haza ment és ott
hon három éves kis fiát úgy megverte, 
hogy a gyermek meghalt. Vargát letartóz
tatták.

- Kossuthék szakácsnéja. Hetvenéves 
összeesett, félig béna teremtés, akinek már 
a szemei is gyöngék. Leánya segítségével 

1 nagy nehezen tengeti életét Bpesten a 
j VIII. kér. zerge utczai 15. sz. házban. A 
i neve özv. Ferschner Ferenczné szül. Kelli 

ner Magdolna, a ki férje után nem örökölt 
ugyan semmit, de annál szebb emlékei van
nak neki a forradalom éveiből. Az emléke
ket egy régi cselédkönyv is támogatja, me
lyet még 1844-ben állított ki az ó-budai 
kapitány. O akkor szerződött el mint 27 
éves leány „4 pengő forintért és kávé 
reggeliért44 s magát igen jól viselte minde
nütt. 1847. április 10-én Ruttkay József- 
néhoz, Kossuh Lujzához került s innen 
1848 őszén Kossuth Lajos családjához. A 

| szegény anyóka büszkén emlegeti, hogy a 
legnehezebb napokban ö főzte az ország 
kormányzójának, a mostani nagy számüzött- 
nek az ebédet. Kossuthék akkor — úgy
mond, — a Trattner-házban laktak az első 
emeleten. Kilencz szobájuk volt a vármegye

házra r.éző oldalon. A csalóid Kossuth La 
jósból, nejéből, a mintegy kilencz éves 
Gizellából (aki később meghalt) s a két 
fiúból; a hét éves Lajosból és 5 éves Fe- 
renczből állott. — A kormányzó sokat 
dolgozott s gyakran hosszú ideig elzárkó
zott még saját családja elől is. Családját 
azonban szerfölött szerette. A háztartás 
egyszerű volt, kevés cseléddel. Kossuth 
már reggel 7 órakor mindig munkájánál 
ült s 8 -9 közt teát reggelizett. Az ebéd 
sohasem volt 4 fogásnál nagyobb. — A hit 
szakácsnő a menekülés napjaiban a Kossuth 
és Ruttkay családot Szegedre és innen 
Aradra is elkísérte. Ruttkayné később a 
budai várban volt fogságban Meszlényivel 
együtt. A hű cseléd még itt is szolgálta urait, 
czipöjében levelet csempészett át az Újé
pületbe Ruttkay Józsefnek ki a 70-es évek 
elején ugyanezen hű cseléd karjai közt 
adta ki lelkét a János-kórházban, állóink
kor Ruttkay tisztviselő, az egykori cseléd 
pedig iipolónő volt.

— Rövid h i rek. Dévaványán f. 
hó 17-én farkasok támadtak meg egy ké
ményseprő legényt, ki létrája segítségével 
egy keresztfára menekült ; itt találták a 
szerencsétlent megfagyva. — Felrobbant a 
zarandfalvi (Pozsony melletti) dinamitgyár; 
három munkásnő megöletett és sokan meg- 
sebesültek. — Az orosz készülődések egyre 
tartanak ; mindamellett a háborút még biz
tosan következtetni nem lehet. — A dele- 
gáCZÍÓk összehívását akkép tervezik, hogy 
május elején az első ülésszakot berekesz- 
tik, s nyomban összehiván a képviselőházat 
második ülésszakra, megválasztják a delegá
tusokat.— Aképviselöház a költségvetést 1 12 
szótöbbséggel általánosságban elfogadta. — 
Francziaország bortermése a múlt évben 
2.433,284 hektoliter volt, kevesebb a tá
volinál. — A közgazdasági előadók intéz
ménye a jelen évtől fogva teljesen tiszte- 
etbelivé tétetett. • Az erdélyi magy. köz
művelődési egyesület ragyona múlt év de- 
ezember vegével történt kimutatás szerint 
277,025 frt őő kr.

A I*  K <í N Á <2 O K.

— Kovatvczetű Zuhan y. —

Az «i g g 1 e g e’nv monológja a „sÓNborszeszu ke- 
negetós közben : „Csak 40 éves vagyok, niég most i 
kaphatnék valamire való nőt feleségül, csak utánna 
kelíene járni, — <lc bizony nagyon meggyengültek az 
inaim.

A fa rsang hadjárat a nőtlenség ellen, a szi
vek harcza, s oly hareztér, melyben az elesettek ülnek 
győzelmi ünnepet.

75 krajezárért
egy egész hónapig bárki egy jól szerkesztett 
népies irányú ellenzéki képes politikai napi
lapot járathat: a

Kis újság ot,
mely Budapesten Wedianer F. és Fiat, 
bpesti könyvnyomdász, könyv- és liirlap- 
kiadóhivatalában jelenik meg.

A „KIS ÚJSÁG44 nemzeties ellenzéki 
politikát követ, szívós kitartóissal, lankadat
lan erélylyel küzd a haza boldogságáért, s 
a honfenntartó magyar faj uralmáért.

A „KIS ÚJSÁG44 nagy gondot fordít, 
hogy olvasóinak igényeit minden tekintet
ben teljesen kielégítse. Úgy a főváros, mint 
az ország és a külföld minden lőrét napon
ként híven és gyorsan közli. A nevezete
sebb napi esemenyeket szép kiviteli képek
kel illusztrálja. Ezenkívül rendkívül érdek- 
feszitő, — többnyire a fővárosi életből me
rített, — regényeket közöl, a melyek bárki 
által könnyen élvezhető népies nyelven 
vannak megírva.

Előfizetési árak félévre 4'50; egy ne
gyed évre 2'25 és havonkint 75 kr.
Mutatvány számok bárkinek egy hétig ingyen küldet
nek. ha e lap kiadóhivatala Budapest. IV. kér.. Sar
kantyúi u. 3. sz. levelező lapon erre felszölitatik.

Nyilttér.
Bor eladás.

Kis-Kereskcnvi vörös és feliér fi- 
nőni borok p.ilaezkokban megrendelhe
tők Makay Sándor és Czirok János 
uraknál Léván, valamint a tulajdonos, 
Mailáth Istvánnál Kis-Kereskényben. 
Egy nagy palaczk ' « 1. ára 35 kr. 
kis palaczk 5/io 1. ára 25 kr. A palacz- 
kok 5 krral visszavétetnek.

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

Búza: m.-mázsánként 6 frt 40 kr, 6 frt 
80 kr. Kétszeres 5 frt 10 kr, 5 frt 60 kr. 
Rozs 5 frt. — kr. 5 frt 20 kr. Árpa 5 frt, 
50 kr, 6 frt 30 kr. Zab 5 frt. 20 kr. 5 frt, 
50 kr. Kukoricza 5 frt. 60 kr, 6 frt —- kr, Bab 
8 frt, 50 kr. 8 frt. 80 kr, Lencse 7 frt — 
kr, 7 frt 50 kr. Köles 4 frt. 50. frt — kr.



En Csillag Anna,
185. ctm. hosszú óriási Lo- 
reley hajammal, melyet az 
nltalam föltalált kenő * 14 
havi használata után nyer
tem. mely megakadályozza 
a hajkihullást, elősegíti a 
hajnövést <;s ei.isiti a haj
bőrt. uraknál elősegít egy 
teljes erős szakálnövést. 
r.í.i.l ideig való használat 
után a hajnak, valamint a 
szakáinak természetes szint 
és sűrűséget kölesíinöz és 
lm gé»vja kora*  őszül*  stol a 
1 gmagasabb korig. Egy ko- 
esög ára 50 kr.. 1 írt, - írt. 
Postával küldés naponként 
a pénz elöleges beküld*  se 
vagy postantáuvétel mellett 

az egész világba.
< Sll.l. Í«TÁKM*  

Itudapest. 
üsrály-uteza «O.

A GARAM-IPOLYVÖLGYI VASÚT MENETRENDJE.
Leva-CsataEsztergom Nátr. Esztergom-Nána Csata-Léva

Állomás

Csata-lpolyság

Állomás

Léváról . . . . in<I. 4.- Budapestről , . ind. s.- | 1.20 Csata . .

Alsó -Várad
Becsből .... ao. Zalaba

7.26 1.25
Eszterjrom-Nána ( rk. 9.19 4.17

Na,rv Sailo 7 ” 7 1.54 Bél
• r< « ind. 9.50 4.45 Sza kállosZeliz . . . . 8.2 4 5.23 Kőhid-G vann.nt 10.1 I 5.12 Visk . .

Csata....................... érk. 9.— 5.56 Kéménd . . . • n 10.29 5.32 IpoivMg

n • • • • • ind. 9.24 6.28 Bénv .... . 10.43 5.53
Bénv ...» 9.41 6.51 Csata .... . érk. 10.57 609
Kéménd - 9.55 7 07 Csata . . . . ind. 1 l.lű 6.45 ípolvság , 

Visk . .
Kőhíd Gyarmat . 10.12 7.28 Zeliz .... 11.49 7.20 Sz .-i káli os
Esztergom-Náua . . érk. 10.32 7.50 Nagy-Sál hí - . • r 12.24 7.57 Bél . .

Budapestre . . . érk. 1 ■> O.2Ő Alsó-Várad . . • n 12.48 8.22 Zalaba .
Récébe .... w 0.14 Ő.53 Léva .... . érk. 1.12 8.46 Csata

ti*

éri;.

Ipolyság Csata

ind.

n

érk.

5. szám.
H I R D ÉTÉ S E K.

A henyeség minden romnak a kezdete,, 
s a restség oly baj, mely minden boldog
ságot ínegmásitimtatlaniii megsemmisít. 3Ieg j 
bénítja az. akaraterőt, rossz hajlamokat eb
reszt, s mindenkit a ki nem birja leiazni 
varázs-hatalmát, erkölcsi és anyagi romlás
ba visz. De hát, hogyan léphessen az föl, 
erélves tevékenységgel, kinek minden tagja 
ólom nehézséggel függ testének törzsen, ki 
szüntelen bizonyos leküzdhetetlen bagyadt- 
ság ellen kénytelen liarczolni s végre is 
oly*  tini vaságra lesz kárhoztatva, mely eie- 
detileg j 'Heinétől teljesen idegen volt. Mert 
tagjainak az elneltezedése, lustasága nem 
egvéb testi bajnál, mely a vernek pangásá
ból s ennek folytán az egész anyagcseré
nek hiányos voltából szármázik. I> r a n d t 
R. g v ó g v s z e r e s z valódi s v a j- 
c z i láb d a i*  s a i n a k (a gyógy szertá
rakban 7<> kr. egy dobozzal) segítségével a 
pangó vér ha ismét friss forgásba s az 
emésztést rendbeliozzuk * a tagok lustasá
ga is gvorsan el fog enyészni, s a felgy o- 
gvult ember ismét vidámon s friss erővel 
foghat munkájához. Ügyelni kell brandt li. 
névaláírására a védőjegyen levő teliérke- 
resz.tben.

Weise Seidenstoffe von 65 kr. ^.m.
per M -t**r  (ca. 120 Qnal., versendet robeii- und 
stíickw*•!-■■  zollt'rui iius Fabrik Depót G Henneberg 
(k. k. I!.*Hi*-f«  r.-int. Zürich. Mustéi*  lungeli mi. Briefe 
lü kr. l’nrto.

♦

7 arany és ezüst érmet 
nyert

leg’jc’cloKÉZI HARMONIKA
Ariston. Eufonium. Mely fon, és 

ezek hangjegyei.
Cziterák 8 frt 50 föl 80 

forintig.

cziteráit, mindéin 
hegedű, fuvola, 1 

nét, szájharmonikáit, occarináit 
nélé albumait stb.

TRIMMEL N. JÁNOS
harmonika gyár és hangsz<r-raktár.

BÉC*.
Kép árj'-ry/.tuu k harmonika és hnngsze 

rckr .1 ingyen « > berni.-Híve. Színezett ar- 
jcgvzékvk ismétciad íknak 1 irt előlege*  be
küldés mellett.

klari- 
t, ze-

00-0 €> O--O
?
&

il

A LEGJOBB 
Szivarkapapir 

a valódi

fi*a n ez i a tzy á rímá ny

Hawley óc ZZezxry. ZF’áxisToa.xx.

Órás le. eiisittitt gyártmány ellen!
E szivarkapapirt l)r. Pohl />/•. bud

iéig E. Dr. Jjipnuinn E. A becsi egyetem ve
gyészeti tanárai legmelegebben ajánlják kitűnő 
minőségéért, tisztaságáért. s m<rt az egész
ségre nézve semmiféle ártalmas anyagot ma
gában Keni foglal.

fac-simile de i.’CTiQüETfK 17, Tus Béraiig?-, á PARIS

oooooo

Feljesen jó karban levő s eszkö
zökkel felszerelt méhes 22 ingó és (5 
szahnakasban levő méhcsaláddá], üres 
méhkasokkal együtt a lég jutányo
sabb áron eladó.

Bővebb értesítést, készséggel ad a 
tulajdonos

2\4Za.l<a.y Sándor.

Az oly kellemetlen s ártalmas fogkővcknpk a fc 
gakról való eltávolítása czeljábo! használjuk a 

Dr. POPP. <-sász. kir. fogorvos 

növényi fogporat
mely az An.i 'ierín szájvíz használata in llett ép 
egészségesen tartja a fogakat s azokat vakító fe

hérekké teszi.
A már 10 év óta kipróbált

Au atherin-szájviz
Dr. POPP J. G. cs. kir. udvari fogorvosiól 

Becsben in. ti a f« güíjást, meggyógyítja a
a le■' it.gh 4, a tógikar ápolja és tís/.titjq, el
hárítja a száj kei Imi *t  len bűzét, megkönnyíti a 
gy rin. l.i.. !; a fogzását, óvszerül s< »g íl a roncsobi 
toroklob tllen. n •Ikiil'./'i tlen az ásványvizek liasz- 
u ii ; ínál.Paiáczkja 50 kr.. I frt és I frt 40 krjával 
A hatásért a szolgálati utasítás pontos figyelem 

ben tartja mellett kezesség vállaltatik.
Dr. POPP csász. kir. udvari fogorvos 

Anath-rín fogpaszta .alamennyi fog tisztítószer 
lcgfi«ioit n»b s legtőkéhtesebbik?. Ara 1 írt 22 kr. 
Illatos fogpí sta. a legolcsóbb s a legjobb fog 

tisztit.í szer. Ara 35 kr.
Fog ólom. .i; od « a- f J- : I i■ k< síiI g való ki

töltő-\-e. Egv dobozzal 1 törli r.
Dr. POPP-félc növény szappan, a sóm őr, kíiteg, 
szeplő. ]• ’.rs. í '*■*.  bőratka a tej és sznkállkorpa és 
kosz ellen b*  .-betegségek s egyá'timindennemű 

börtís 'tátlansag ellen. Ara 3 ‘ kr.
NB. A aimisitott Aaathcrin .szájvizekbe az 

egészség*-*-  nézv • káros anyagok vannak keverve 
azért azok veidétől a k »zöa< íg óvaták a hamisítók 
pétiig .iiíii I n esetni üld íztetni fognak.

A t. ez. közönség felkéretik határozottan Popp 
es. kir. udvari fogorvos-féle készítményeket kérni 
és csak azokat,átvenni, melyek vedjegyein.-l el
vannak látva.

Kapiiat 1 : Léván. Bólémon Ede e's Med- 
veczky Sán<i -r urak gyógyszertárában. Báihban 
Zsilk;*.  I..; Arauyos-Maróthon; Aimonidcs P., 
Nagy Salloba.t . Zsorna L., Uj-Bányán : \ itko- 
vics J.. Corvin ka M.. Verebélyoh. Berenczy öz
vegye Bakab. nyán: A.’-dnár 8., Seimeczer: Mar 
gó‘sy J. Sztaukay P -féle

gvógyszartárakban
és N, ii finn J. k -reske lésében : Nyítrán: Kovács 
J. és f*  hi .or C. nr.ik gyógyszertárában.

ZKL iad.ó lakás.

A Casino utczábaii, (Taub fele házban) egy: négy szobából, konyha, 
éléskamra, fakamra, padlás és pinczéböi álló kényelmes lakás f. évi apr. 
1. vagy 24-étől kiadó.

Bővebb felvilágosítást Weísz Mór ni' lesz szives nyújtani.

6.19
6.38 
7.0 2
7.16
7.38
8.
8.30

Január 29.

Raktár:

cl

Pserhofer J

Franczia padló-fény máz
parquetfok, puhafa és lakkirozott padlók befényesitesére.

Legolcsóbb és lege
<|nettekhez, világossarga, 
dióbarna parquett*,  puhafá
nál megszárad és minden 
k öLcsőnöz.

yszeríibb fenyináz, színtelen (feliér) par- 
sárga, sötétsárga, pirosbarna és 

és fényezett padlókhoz ; azon- 
keféiés nélkül tartós fénvt

Egy tagas szobához elegseges egy 85 kros öobozzal.
Árjegyzékeket ingyen küld:

SCHNEIDER & Co
ATü^ie-n. I_ Herrengasse 1O.

KERN TESTVÉREKNÉL Léván

I

gyógyszertára Becsbon. Singerstrasse Nro 15. az ..arany álmához.
Vírficp/fitn 1HhdÜPQAlf azelőtt universalis pilulák joggal érdemlik ezen utóbbi elnevezést, minfán 
lüllljZilllv luUudvJVA^ tényleg nincsen betegség, melynél e gyógyszer csodálatraméltó hatása ezer
szeresen m in bizonyult volna be. .y legmakacsabb betegségeknél, hol sok más egyéb gyógyszer haszta
lanul alkalmaztatott, — e pilulák által számtalanszor és rövid idő alatt teljes gy«ígyulás állott be. I do 
boz 15 labdacscsal 21 kr.. I tekercs 6 dobozzal I frt 5 kr.. bérmentetlen utánvétele# küldéssel I frt 10 kr.

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

Megszámlálhatlan köszönő levél érkezett be, melyekben c labdacsok fogyasztói a legkülönfélébb 
s nehéz betegségek után egészségük visszaszerzés? felett, hálálkodnak. — Mindenki, ki ezekkel csak egy
szer tett kísérlet t, tovább ajánlja e szert.

Alant közlünk nehányat a sok hálanyilatkozat közül :
egészsége annyira helyre van állítva, hogy ifjúi erő
vel láthat ismét foglalkozása után. Ezen liálanvi- 
latkozatomat érvénvesitheti és kérek ismét 2 te
kercset és két cliinai szappant. Különös tiszteletem 
kijelentése mellet: maradok

cs, főkertész.

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

hatnak. nem olyanok, mint a leg- 
hanem valóban majdnem minden

bán csodaszeriileg 
több ajánlott szer, 
bajnál segítenek.

A husvétkor rendelt Labdacsokból barátaim és 
(ismerőseim között szétosztottam s 
gitettek, sőt agg egyéne’*en.  kik különböző I 
ségben szenvedtek, hal ár nem is 
de jelentékeny javulás állott, be s azok a gyógyszert 
tovább is óhajtják használni. Kérem tehát szíves
kedjek nekem ismét 5 tekercset küldeni. Tőlem s 
mindazoktól, kik abban a szerencsében részesültek, 

az ön labdacsai által egészségüket visszanyerhetni, 
fogadja köszönet linket.

2D eaitingrer ZvíCártezi.

mindegyikén se- 
:’cg- 

t( ljes gv<így111 ás.

I

Bvga-Szent György, febr. 16. 1883.
Tiszrdt iram ! Nem tudom eléggé önnek há

lámat kifejezni, azon siker felett, melyet labdacsai 
nőmnél gvak oroltak. ki már évek óta miserereben 
szenvedett, habár még mindig használja labdacsait.

Mélyen tiszteit uram! Előrehocsájtva, hogy Ön
nek összes gyógyszerei egyenlően kitűnőek, mint a 
fagybalzsama, mely családomban elterjedt fagyos
bajoknak gyors véget vetett, elhatároztam, daczár.a 
az ugynevett universalis gvógyserek ellen táplált 
ellenszenvemnek, az ön vértisztitó labdacsaihoz for
dulni, hogy eme kis golyók segítségével sok évi 
aranyeres bántalmaimtól szabadulhassak. Nem tar
tózkodom Önnek bevallani, hogy e szernek négy 
heti használata után régi bajom teljesen megszűnt 
miért is körömben mindenkinek melegen ajánlani 
fogom. — Semmi kifogásom ellene, ha e liálanvi- 
l.-itkozatomat — nevem elhallgatása mellett — nyil
vánosságra is hozz.-., 'tiszteletei

C. T. Bécs, fubr. 20. 1883.

!a

1

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

(íoli/ra bulzsam, a golyva ellen biztos szer, 
üvegecske 40 kr., bérmentes küldéssel 45 kr.

Elet essen ez ia (prágai csőppek); megrontott gyo
mor. rósz emésztés és mindennemű altesti bántalom 
ellei. kitűnő háziszer, 1 üvegcsével 20 kr.

Spttzu'egeriehstift egyáltalán ösmert kitűnő házi
szar eatarrhns rekedtség, k 'd ögés stb. ellen 1 üveg
cse 50 kr.. 2 üvegcse bérme.ites küldéssel 1 frt. 50 kr.

,4/arc. koszrúiykenűcs, gyors és biztos hatása, ta
gadba tlannl a legjobb szer minden köszvényes és 
csuzos bajok, u. in.: geriuez- ,-igybán taloni, tagszag
gatás. iselöas, migraino, ideges fogfájás, főfájás, 
tiilszaggatás stb. stb. ellen 1 frt 20 kr.

Alpesi-nárriK/ likőr Bernhardt W. Ottm.-tól Lin- 
dauban mindenfele gyomorbajok ellen. Egv üveg 2 
frt 60 kr., tel üveg 1 írt 40 kr.

I

I

--------------——————
S:cntessenczi(f pr. Komershansentól, láterö erős- 

bitésre s fen tartására; ered, üvegcsékben 1 frt, 50 kr.. 
és 1 frt 50 kr.

Per a lábizzaáás ellen. Ezen poi megszünteti a 
lábizzadást s az azáltal képződött kellemetlen sza
got, épen tartja a lábbelit és mint ártalmatlan 
s/s?r van kipróbálva. E<ry dobozzal 50 kr.

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

Unirersalis flastrom Stendel tanártól ütés és 
sznrás-sebeknel, mindenféle daganatoknál, idült, pe
riodikus megújult daganatoknál a lábakon, ujjakon, 
gyulladni hívóknál és hasonló bánhalmáknál sokszo
rosan jónak bizonyult ; 1 tégely 50 kr., bérmentes 
küldesse! 75 kr.

Uniiersalis tisztitó só Bullrich A. W.-töl. Egy 
kitiinő kázlszer a zavar emésztés minden kinövése 
ellen, u. m. főfájás, szédülés, gvomorgörcs, csömör, 
aranyér, dugul is ellen 1 csomag ára 1 frt.

Ferencpálinka sóval s a nélkül. 1 üveg 60 kr.
Ezen itt elősorolt készítményeken kívül még számtalan, az osztrák lapokban hirdetett, 

külföldi ph’irmacentikus specialitások kereskedésében kapható — a raktáron esetleg nem levők, 
kívánatra gvorsan és olcsón megrendel In. tök.

Postaküldemények leggyorsabban a pénz elöleges beküldése, vagy utánvét 
expediáltatnak.

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

bel- és 
pedig

mellett

NVOMAroTT N Y1TBAI és TÁRSA-nál


