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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.
Vidéken és Léván házhoz küldve:

Egy évrs.....................5 írt — k.f.
Hat hóra.......................2 frt 50 kr.
Hárem hóra .... Ifrt25kr. 

ElűHzrtr'i P‘ nzek postáinálványnyal küldhetők.

E*»ves*  számok 12 krjával kaphatók 
a k i a d ó h i v a t a 1 b a n.

HIRDETÉSEK.

SégyliasáboT petit-sor egyszeri közleje.‘rí 7 kr. 
kétszeriért 6 kr. többszöriért 5 1..• fizetendő.

Délyeg'dij minden egyes beiktatásért 30 Lr

A nyilttérben:
minden négyhasábos garmond sor dija 15 k.-.

Velünk összeköttetésben levő hirdető-iredák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a s-erkesztőseghez: Z.ildk. rt-ut.-z.i 33. sz.) kiildeiidők. 
«•*  Kéziratok vissza ne in adatnak. •••

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen.: hetenként egyszer,
—f vasárnap reggel.

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

A LAP KIADÓJA; NYITRAI ÉS TÁRSA.

I 
8138 88. szám. Barsvármegye alispánjától. I

Pályázat.
Barsvármegye törvényhatóság közsé

geinél rendszeresített megyei faiskola felii- 
gye öi állás betöltlietése czéljából ezennel 
pályázatot ny itok.

Ezen állásra csak oly legfeljebb 40 
éves egyén pályázhat, ki magyar állampol
gár, a magyar állam hivatalos nyelvét tel
jesen bírja, feddhetlen előéletű, kertészeti és ’ 
borászati vándortaniiói képesítéssel bír és 
ki szakszerű kiképeztetését és legalább 
három éven át jó sikerrel űzött gyakorla
tot okmányokkal igazolni képes.

Évi fizetése: készpénzben 700 frt, 
utiátalány czimén 000 frt, lakpénz czimén : 
140 frt, iroda átalány czimén 00 frt, ősz- < 
szesen l;">00 fit, mely összeget elöleges ' 
havi részletekben, a vármegye pénztárának 
községi faiskola alapjából nyeri.

Pályázni kívánókat felhívom, hogy 
kellőleg felszerelt kérvényeiket folyó évi 
szeptember hó 20-áig hivatalomnál annál 
inkább benyiljt-ák, mert ezen állomás be
töltése iránt az a. on hó 27-re kitűzött köz
gyűlés fog rendelkezni.

Aranyos-Maróthon, 1888. jt.l. hó 8-án.
Xv£á.xiá.Esy Ist-rrán, 

alispán.

A gabonaárak.
Az aratás javában folyik, azaz: ' 

keservesen folyik biz az; tíz időjárás 
azon szeszélye, mely ma úgy szólván ; 
naponkint pásztás esőkkel lát el. az ' 
aratási munkát nemcsak kedvezőtlenné, 
de kártékonynyS is teszi s habár te
kintve az uralkodásra vergődött sze
lekre. viharokra a földtalaj tulnedves- 
ségét nem is okozza, síit itt-ott az el
késett kapásnövényekre jótékonyan 
is hathat: még is tíz esős időjárás nem 
kedves vendége az aratásnak s az 
aratással foglalkozóknak inkább réme, 
mint verejtékkel telt munkájuk enyhí
tője s legfeljebb azon időjósok örül

nek a naponkint előkerülő esőnek, 
kik az évi esős Medárd napja után 
a negyvennapos esőt, jósolgatták s 
az által csalhatatlanságukat beigazolt
unk találják és hirdetgetik.

llát. tíz bizonyos, hogy az esős 
időjárás, melv felettünk uralkodik, sem
mifélekép sem kedvező az aratásnak, 
s gondot, ad úgy az arató munkások
nak, mint a gazdának, mikép takarít
hassák el a gondviselés jóvoltából meg
áldott. de nagy nehezen megérett ga
bonájukat.

Es a mint itten az aratási mun
kában százféle akadálvlyal kénytelen 
megküzdeni a gazda s egész évi mun
kája- és fáradságának gyümölcse és 
haszna kérdésessé tétetik az időjárás 
által: ugv ha ezzel némi sikerrel és 
győzelemmel megküzdött a szérű s 
elcsépelés porondján, s kilép elkészített 
munkájával a piaezra: bizony örömte- 
lenek az <> kilátásai, hogy gabnáját 
munkájának, fáradságának és jó minő
ségének megfelelőleg értékesíthesse: 
mert a gabonaára folytonosan hanyat
lik. és a kinálat. mindenfelé nagyobb, 
mint a kereslet.

Az elmnlt években, a mint az 
állitólao-os tulterinés folytán a gazda- 
sági válság állt be, az árak mindin
kább alá kezdtek szál la ni; ezen az 
első években azzal igyekeztünk .segí
teni. hogy a piaezra elsőknek jelen
tünk meg, s áruinkat így mégis a le
hető legkedvezőbben értékesíthettük. 
Ma ettől egészen megfosztatunk; az 
időből, a rossz időjárás miatt kifogyunk 
s a piaczon elkésünk; ez oldalról te
hát a kedvezőbb árak elnyerésétől •/ 
elesünk.

l)e hát mit csináljunk akkor ter
mésünkkel, melyről még egészen és 
biztosan mennyiségét illetőleg nem 
szólhatunk — bár az már constatált 
tény, hogy rosszabb a tavalyinál, s át
lag a középszerűséget meg nem üti — 
ha a gabonaárak alacsonyabbak a 

I

tavalyinál, s a termés szintén teteme
sen kisebb, mint a tavalyi?!

Hogy teljesíthessük a reánk év
ről évre nagyobb mértékben háromló 
közterheket ?!

I

Változtassunk, tanácsolják sokan, 
gazdálkodási rendszerünkön és a gaz
daság s gazdálkodás több s különféle 
ágait műveljük.

Eltekintve, hogy a gazdasági s 
gazdálkodási rendszer megváltoztatása, 
azonkívül hogy tetemes tőkét igényel, 
— melvlyel bizony nálunk nem ven- 
delkezünk. hosszú időjárásnak az ered
ménye, melyet a mai gazda aligha, és 
a valóságban táncsak unokái érhetnek j 
meg. hogyan vállalkozzék a rendszer ; 
és többféle gazdasági ágak művelésére, ! 
mikor az ez által nyert productumok 
szintén mindig hanyatlanak az. álban 
és épp úgy nem kelendők, mint a ga
bona bármelyik neme is?

Es mi nvujt arra garaneziát. hogy 
a rendszer változtatásával, a több más
féle ágak művelésében nem fog beál- 
Inni a túltermelés, mely minden , 
munka s ipari pályának a réme, a j 
mikor az üzérkedés saját czéljaira s 
hasznára törekszik kizsákmányolni a 
producenst ?!

Bizony üzérvilág van ma, azon 
üzérkedés, mely félretéve minden tisz
tességét kapar lelkiismeretlenül a be
csületes s tisztességes munka körében. 
Ez az üzérkedés alkotja a túltermelést, 
szabja a produktumok árát a munka 
rovására és saját előnyére.

Es ez ellen nem segít :i rendszer
változtatás — bár nem akarjuk ta
gadni, hogy ennek az idők követel
ményeihez kell alkalmazkodni. — de 
csak oly félrendszabálvnak tekintjük, 
melv egyesülten egyéb intézkedések
kel. képes a kóros állapokat orvosolni.

Ezekhez soroljuk a kitartást; mert 
a mint voltak idők, melyek a fíildmi- 
velési munkát, jutalmazták: úgy be 
fognak azok újból állani, a mint az 

üzérkedés tuhnent, határain — bizony 
pedig minden változik a nap alatt, 
mig azon hirhedt nemzet-gazdászok 
tanai is, kik a tultermést, mondják az 
emberiség jólétének akadályául s meg- 
rontijául akkor, midőn az emberek 
között az éhínség jelentkezik.

Csak a kit a r t á s által juthat 
ki győzelmesen a gazda a gazdasági 
válságból és a g'abnaárak hullámzó 
örvényéből.

Az eperfa tenyésztése.
— Erscliing.-r Jánostól. —

Legjobban szereti az eperfa a szára
zabb, agyagos homoktalajt és délnek nyílt 
fekvést. Szaporíthatjuk többfélekép u. m. 
dugványozás által, de ez nem annyira aján
latos, mert csak a beteg fák száma szapo
rodnék. Homlitás által, mely abból áll, 
hogy az eperfa törzsét kurtára levágjuk és 
tövéről sok hajtást engedünk nőni, ezek
nek végét a főidbe temetjük — lehomolit- 
juk, hol az eltemetett vesszők gyökeret 
hajtván, legfeljebb 2 év alatt az anya törzs
ről levághatok és kiültethetek. Legajánla
tosabb a magvetés. A magvetés biztos si
kerének eléréséhez szükséges, hogy a ma
got mimiig jó fajtájú honi eperfáról szedjük. 
A magszedésre a legjobb idő, midőn a gyü
mölcs egészen érett; ezt arról lehet felis
merni, lm a törzs leggyengébb érintésre az 
eper lehull, ezeket összegyűjt vén, rostán át, 
egy dézsa fölött addig dörzsöljük az epret, 
mig magva a vízbe hull. Itt a magot tisz
tára kimossuk, a vizet leöntvén róla, ár
nyékos helyen kiterítve inegszárit jak. Az 
igy megszáritott magvakat következő tava
szig egy zacskóban szellös helyen — pad
láson — kifüggesztjük.

A helyet, melyet, a magvetésre kisze
meltünk, a vetést megelőző őszszel legalább 
egy lábuyi mélységre ássuk fel, hogy igy 
a levegőnek, fagynak stbnek ki legyen 
téve. Tavaszszal újra lelássuk s ha a föld 
agyagos: homokkal, porhanyó trágyával 
vagy kerti főiddel vegyitjük. Megjegyzendő,

T Á R C Z A.

Töltött makaróni.
Amióta feljött K. gróf a fővárosba, 

csak ritkán töké estéit nejével; többnyire 
barátaihoz, vagy a kaszinóba járt el vacso
rára. Pedig neje kitűnő szakácsot fogadott 
8 legkedvesebb ételeit készítette, csakhogy 
lionn maradjon.

Egyszer aztán azt kezdte észrevenni, 
hogy amig ö rendesen este és éjjel nincs 
lionn, addig neje a nappalokat tölti házon 
kívül.

Mit művelhet egész nap a barátnőinél, 
vagy a boltokban ? Kérdé saját gondolat
kitalálójától <i térj. Egykét rémképet festett 
maga elé s belehajt a féltékenység ördöge

Utána lesni, vagy lesetni mégis átal- 
lotta, a leveleit kezdte hát elfogtlosni.

Lelkiismeretét azzal az okoskodással 
nyugtatta meg, hogy ha joga van a neje 
ajakéhoz, kölcsönös szeretet e piros pe
csétjéhez, miért ne volna joga a nejére 
czimzett leveleken is a titokőrző eltávolí
tásához, mely gyakran még csak nem is 
pecsét.

A levelek közt csakhamar akadt egy 
rendkívüli gyanús.

Valami Page Henrik azt irta nejé
nek franczia nyelven Parisból, hogy ered
ménytelen volt az utazása és siet Buda
pestre, hogy szolgalatjára álljon a grófod
nak. Az utóiratban e szavak réniiték el a 
grófot legjobban „Nevetném, ha a gróf ur 

mit sem sejtve, nem vette volna észre tá
vozásomat."

— Hát hogyan vettem volna észre ? 
— kiáltott föl ingerülten — tudom én, hogy 
ki ö? Pedig mintha a nevét mégis hallot
tam volna valahol.

Alig várta, hogy nejével találkozzék.
— Grófné ! Ha szabad tudnom, hol 

szokta mostanában a napjait tölteni? — 
kérdé tőle jogosultnak vélt leczkézö hangon.

— A négynénémnél, aki kitűnő sza
kácsnő.

— Kikkel szokott ott találkozni?
— Senkivel. Nem jár oda senki raj

tam kívül.
— Es Page Henriket liol szokta el

fogadni?
— En Istenem, hát fogadnám el más

hol, mint itt.
Hm, morgott a gróf, még csak el 

sem pirul a neve hallatára.
— Hát csakugyan ismeri ?

Már hogy no ismerném!
— Nem tagadja ?

Miért tagadnám?
- - Tudja meg, hogy ez az ember je

lenleg utazik . . .
— Ali, te nyomára jöttél?
— Minek? ‘
•— Hogy ő Parisban van.
— Természetesen. Bár maradna is ott 

örökre! Mit keres ő Budapesten? Hisz a 
neve is azt mutatja, hogy született 
franczia!

— Persze hogy az. De hát miért aka
rod őt elküldeni ?

— Elküldeni? Hát ki ő?
— A szakácsunk. — ügy ! Igaz biz 

az ! . . . Majd el is feledéin, hogy őt hívják 
Page Henriknek. De hiszen ez már vén 
ember, öt gyermek atyja, a felesége is él.

— Persze hogy él. De hát mit be
szélsz itt össze vissza. Szinte megrémítesz.

— Bocsáss meg, olvasd e levelet. Az 
imént egészen megzavart.

— Ha, ha ha, — kaczagott a grófilé. 
ügy kell neked, miért bontogatod fői a 
leveleimet. Lásd, hiszen az egész egy meg
lepetés akart lenni a számodra, s kedves
kedés, hogy itthon töltsd az estéidet.

—- S ezért a szakácsot kellett Párisba 
küldened?

— Természetesen. Sztiletéscdnapjára, 
mely a jövő héten lesz, nőtlen korod lég- | 
kedvesebb ételével óhajtottalak meglepni. :

— Biz én már azt se tudom, volt-o 1 
akkor kodvencz ételem.

De én tudom. Csakis a készítés mód- | 
jával nem vagyok tisztában. A szakácsod 
se tudja, s azért küldtem Párisba, hogy , 
ott megtanulja, de úgy látszik eredmény j 
nélküli volt az utazása. En is kísérlete- ' 
két tettem előállítására a nagynénimül! 1, de 
sehogy sem akart az étel sikerülni. Valami i 
rendkívül mesterséges készítési módja le- | 
bet. Talán te magad legjobban megtudnád 
mondani.

— Mi a neve annak az ételnek ?
— Töltött makaróni.
— Töltött makaróni ? Nem emlék- [ 

szem rá, hogy ettem volna valaha töltött 
makarónit. *

— Már hogy ne ettél volna?
— Hiszen a világon nincs tán olyan 

instrumentum, meiylyel a makarónit töltöge
tik ! Es a töltött makaróni volna az én 
kcdvencz eledelem ? Hogyan jöhettél ilyen 
furcsa gondolatra?

— Éjjeli kimaradásaid féltékennyé 
tettek és kutatni kezdtem leveleid között. 
Azok közt egy nőtlen korodbclirc akadtam.

— Ali, igen! Amelyben írják nekem, 
hogy a töltött makaróni kedvéért járok az 
opera mellé vacsorára.

— Igen.
— Az a töltött makaróni egy olasz 

énekesnő, aki itt vendégszerepelt s akinek 
az akkori aranyifjuság e gúnynevet adta. 
El is feledtem már régen. Azt az egyet 
azonban sem ér., sem te ne feledjük, hogy 
amely levél másnak lett Írva, abból ma
gunknak legtöbbször kellemetlenséget, üd
vösét csak nagy ritkán menthetünk.

Xvia.cLaxa.ssy Xjáccló.

Az aratás.
Peng n fénye# kasza, niegkoppan a sarló, 
Diil a buza remibe, lesz Utána tarló;
Vitláin szökkenéssel felcsattog az ének . . . 
Ifjak-láuyok között, az arany kalásznál, 
Most folyik az elet!

Ifjú kezén kasza, a leányén sarló, 
Midkettönek szive oly egymáshoz hajló. 
Természetes dalát csak mesének vennéd, 
Pedig niimlakettö benne dalolja el 
Szive hii szerűimét.

Öreg apjok, anyjuk munka terhén görnyed, 
Szemükből a víg dal fa*sar  egy-<gy könyvi j



hogy a magágyakat leginkább napos helyen 
kút mellett készítjük, miáltal a locsolást 
könnyűvé teszszük. Midőn igy a magagyak 
elkészültek, april végén vagy május elején, 
a mikor már fagytól nem kell félni, a mag
vakat sós vagy trágyaleves vizben 2—3 
napig áztatjuk, ezután ezt leöntvén róla, 
egy tálban homokkal vagy hamuval jól 
összedörzsöljük, hogy könnyen hinthető le
gyen. A már elkészített földön 65—95 cm. 
távolságban sorokat huzunk, azokat 2 •>
ujjnyi mélyen felkapáljuk, a magot nem na
gyon sűrűén a barázdába vetjük, s bete
metjük. Ezután más dolgunk nincs, mint 
reggel és este meglocsolni. 2 hét után ki
búvik az eperfácska, két világos zöld le
vélkével, s akkor szorgalmasan locsolni es 
gyomlálni kell, hogy a gaz el ne nyomja, 
mit ha a fácskák 4—6 emnyire megnőttek, 
kapálás váltja fel.

Következő tavaszszal a facskakat a 
magágyból a faiskolába ültetjük. Az ülte
tendő fácskákat egymástól ;>() cm. távolság
ba ültetjük, oly formán, hogy gyökereiket 
éles késsel megkurtitjuk, szárukat 2—3 
rügyig levágva, a kijelölt helyire ültetjük. 
Junius végén a facskakat mcgmetsz.ük s 
csak egyetlen szárat hagyunk rajta. Az el
ültetett fácskákat évenkint 4—5-ször meg 
kell kapálni s minden tavaszszal megmet
szeni. 3—5 éves korban az eperfákat ál
landó helyre kell ültetni.

Mint minden fa, az eperfa is ki van 
téve mindenféle betegségnek. Igen o) aki an 
megesik, hogy ha az eperfák nagyon közel 
állnak egymáshoz, vagy ha a talaj sovány 
és gazzal ellepett, vagy esetleg vizenyős, a 
fa törzsét és ágait moh lepi el. Ez, ha nem 
is közvetlen a fától veszi táplálékát ka
ros, a mennyiben tanyát ad ártalmas rova
roknak, a nedvességet magához szívja és a 
fa kipárolgását megakadályozza. Ezt legin
kább talajjavítással háríthatjuk eh Azon 
kívül jó a mohhal lepett lakat a fákéi cg 
tisztító kefével jól megtisztítani vagy mész- 
tejjel bekenni. Ezáltal a fa szép kérget 
kap és növését előmozdítjuk.

Idősebb fáknál különböző okoknál 
fogva gyakran rákot, gyantát és mézga 
folyást észlelünk. Ezen betegségek zúzás, 
fagy, elhanyagolt sebek és a metszéseknek 
helytelen ápolásától származnak és lia nem 
ideje korán látunk hozza azok orvoslásához, 
a fa elvész. A rák sebeket az egészséges 
fáig ki kell vágni, és oltóviasszal bekenni, 
hogy hozzá nedvesség és levegő ne juthas
son. Mellékesen még a fát trágyázás és 
talajjavítással kell uj életképeségre hozni. 
Igen jó trágya anyagnak bizonyult: 1 Kgr. 
enyv vizben addig forralva, mig minden 
része feloldott s akkor 30 liter víznek 

hozzáöntése által nyert enyves vízből min
den fa gyökeréhez 4—6 litert öntünk.

A gyantát és mézgafolyást, melyet a 
fa fagy, vagy rósz metszéstől kap, csak 
talajjavítással orvosolhatjuk.

Sokszor az eperfákat állati ellenségek 
is megtámadják s különösen a nyitlak és 
kecskék a liatal fákban nagy károkat okoz
nak. Ezek miatt a fák törzsét télen ét 
tövisekkel ajánlatos körülvétetni. A gyöke
reken a földi patkány, mezei patkány és 
egerek sok és jelentékeny kárt okoznak. 
Ezek pusztítására ajánlatos lyukaikba phos- 
plmrral mérgezett búzát tenni,

Mindezeket szem előtt tartva, hassunk 
mindnyájan oda, hogy a sokoldalú hasznot 
hozó eperfát minél nagyobb körben meg
ismertessük és terjoszszilk.

(Vége.)

A helyzethez. Béesből jelenti n e- 
k ii n k a „P e s t e r (' o r r e s p o n d e n z“: 
„Miután Vilmos császár látogatása a ezár- 
nál megtörtént s a német császári flotta 
Svédország felé halad, hogy aztán Kópén- 
hágánál horgonyt Vessen : must már lehet 
ítéletet mondani a császártalálkozásról, s 
annak esetleges következményeiről moly 
Ítélet igényt tarthat a nyoiuosságra s nem 
kell félnie, hogy a tények által utólag meg- 
czáfoltatik. Arról, hogy a két uralkodó 
közt határozott, a részletekig kidolgozott 
megállapodás jött létre s Giers és Bis
marck Berbert által szakaszokba foglalta
tott, szó sem lehet. A császártalálkozás al
kalmából s azzal összeköttetésben semmi
féle all a m o k ni á n y sem lett szer
kesztve ; ezt itt biztosan tudják, A két 
császár természetesen politikáról is beszélt 
s nevezetesen a keleti, különösen a 
b o 1 g á r kérdésről is volt köztük eszme-*  
váltás s alig tévedünk, ha feltesszük, hogy 
a látogatás, melyet Vilmos császár a dán 
udvarnál tenni szándékozik, nem csupán az 
altalános békeszükségből ered, mellyel a 
fiatal német császár cl van telve, és hogy 
a llolienzoller kiengesztelésül nem üres 
kezet nyújt a Glüeksburginak. Itt hiszik is, 
valamint az ide érkezeti jelentések szerint 
l’ctervárott és Berlinben is hiszik, hogy 
A ilm.vs császár Kopcnhágában személyes 
barátságán kiről ti Németbirodalom jóakaró 
és erélyes támogatását is fel fogja ajánlani 
az esetre, ha V a 1 d e m ti r herczeg elhatá
rozna magát a bolgár fejedelmi 
m é 1 t ó s á g elfogadására. 1 logy az neki 
felajánltassék, nem lepne nehéz elérni; 
Cobiirg Ferdinánd Bulgáriában már telje
sen elkopott s a bolgárok, kik Valdemár 
hcrczegct egyszer már megválasztották, 
kétségkívül annyival szívesebben adnak rá 
szavazatukat, minthogy ezúttal eleve bizto
sak lennének, hogy nem hiába választottak 
s a dán királyfi Német- és Oroszország ba
rátságát vinné magával nászajándékul a 
nélkül, hogy azt várnák az országtól, mi
szerint orosz hatalom alá helyezkedjék. 
Váldemár sógora kedvéért lemondana a 

czár OrÖs8fti'J>agna]- minden előjogáról Bul- 
guriában> mely a berlini szerződés határoz- 
manyaival nem állna összhangban s ezzel a 
többi szignatarius hatalmaktól elvenne min
den okot, hogy a kompromisszum utján vá
lasztott fejedelem kormányra lépése elé 
nehézségekét gördítsenek. Ha helyesek e 
közlések, és van okunk helyeseknek tar
tani őket, úgy nem sokára látni fogjuk a 
peterlmfi találkozás gyümölcseinek érését. 
A kompromisszum azon világításban, mely
ben a feutirtak által látszik, ránk nézve 
sem lenne elfogadhatlan, föltéve, hogy az 
azt megelőző praemisszák nem erőszakkal 
idéztetnek elő, hanem önmaguktól következ
nek be. llogy Váldemár herezeg sógora a 
ezárnak, az nem fog okot képezni, hogy 
iit részünkről el ne fogadjuk : Battenberg a 
ezárnak valóságos unokatestvére volt, és 
mint fejedelem mégis országának s annak 
független, önálló fejlődésének szentelte ma
gút. Es a dán herezeg Anglia leendő kirá
lyához is épp oly közel rokon, mint a ezár- 
hoz. Röviden, Valdemár herczeg megválasz- 
tusa minden szempontból békés megol
dási eszköznek Ígérkeznék, mint uj s nem 
értéktelen kezesség a béke fenmaradása 
iránt; a német császár is tart attól, hogy’ 
kísérletével nálunk nehézséget gerjeszt. Köz
vetlen békítési kísérletet köztünk s Orosz
ország közt n e ni kezdett Vilmos császár. 
Ez hiú vállalkozás is lenne : formailag 
Oroszország közt s köztünk teljesen barát
ságos viszony áll fenn, tárgyi differencziák 
pedig, melyeknek létezését tagadni nem 
lehet, legjobban megoldódnak megfelelő t é- 
ny e k által. Amint Oroszország megszűnik 
a Balkanfélszigeten gyilkolást, gyújtogatást 
s polgárháborút szitui, a mint kezet nyújt 
a bolgár kérdés oly’ megoldásához, mely a 
bolgár népnek a szabad, önálló, nemzeti és 
kulturális fejlődést meghagyja, megszűnik a 
feszültség közte s köztünk.“

Különfélék.
— Tűzoltóink nyári mulatsága, mely

ma este lesz megtartva a Kolibal-féle kert
ben, a legszebb sikernek néz elé. Az egylet, 
altul kibocsátott sorsjegyek — mint értesü
lünk - szépen kelnek s a közönség meleg 
érdeklődésére és pártfogására mutat azon 
körülmény, hogy’ a beküldött nyeremény- 
tárgyuk száma a 400-at meghaladja. Ezek
ből az egylet 1’ a z á r Károly főpa
rancsnok házánál csinos kiállítást 
rendezett, mely az érdeklődők által. — 5 
k r a j c z á r b c 1 é p t i d i j mellett 
— az egész nap folyamán megtekinthető. 
-— Délután zeneszó mellett d i s z g y a k o r- 
lat lesz a piacztéren. Az estély 7 órakor 
kezdődik. A sorsolás a szünóra alatt ejte- 
tik meg. A nyereménytárgyak e hó 30, 
31 és a jövő hó 1-én a főparancsnoknál 
vehetők át.

— Jótékonyczélu elöadas. Bokodyné 
színtársulata jövő hó 1-én, szerdán, tartja 
első, bemutató előadását, még pedig a z 
ónk. tűzoltó-egy let javára. 
>Szinre kerül : Ohne t Gy. világhírű szín
müve „A v a s g y á r o s.“ — A nemes 
ezélt és a pártolásra méltó társulatot ajánl

juk műveli, szinházlátogató közönségünk 
figyelmébe ! — < 'siitörtökön előadatik „(. o n - 
stantin abbé.“ Bérlet csupán 12 előa
dásra nyittatik. I. rendű zártszék 8 frt. II. 
rendű 6 frt. A bérlet szombaton, aug. 4 én 
kezdődik Csiky legújabb darabjával rA 
vasé m b e r“-r el.

— Hangverseny Ar.-Marótlion. A hars
megyei kaszinó-egylet tegnap saját helyisé
geiben a „F e 1 v i d é k i magyar köz
művelődési egyesület" javára 
gazdag niüsoru hangversenyt rendezett.

— Körjegyzöválasztások. A legköze
lebb három megürült körjegyzői állomás 
lett a lévai járásban betöltve, még pedig: 
Győr ö d ö n K 1 á r a Antal, E n d r é- 
d e n l’etrenka Pál és A' á r a d o n 
Ocsovszky Flóris választattak meg 
körj egyzökké.

— Agyonrugta a ló 8tad le r Ignácz, 
házalónak S á n d o r nevű 2 éves fiát az 
úgynevezett l’ollák ntezában. A kis fin 
játszásközben B i e 1 i k nevű fuvaros lovai 
közelébe került, melyeket a gondatlan gazda 
az utczán magukra hagyott; az egyik oly 

' ere vei rúgta fején a fiút, hogy az egy 
! órai kinos szenvedés után meghalt.

— Saison morte-ot. m int B é <• s b ö 1
■ jelenti nekünk a „Pestet- Corres- 
. p o u d e n z“, máskor műiden évben ilyen

kor, az idén nem ismer a kereskedelmi vi
lág s különösen a tőzsde. Az előbbi a 
gabonaüzietre készül, mely az őszszel igen 
élénk lehet, annak daczára, hogy a búza
árak jelenleg feltűnő alacsonyan állnak : 
Délnéinejtországban, Svajczban és l’ranezia- 
országb.in sokkal több gabonára lesz szük
ség, mi nt volt az utolsó években. A mi a 
tőzsdét illeti, az erejét különösen két nagy’ 
műveletre gyűjti, mely-eket az ősz okvetlen 
meg fog hozni; a magy-ar regálémegváltás 
fináncaürozása és a szerb sorsjegykölesön, 
melynek jövedelme a dohány’ monopólium
nak az állam által való, törvényesen, már 
keresztül vitt visszaváltása pénzügyi ki
egyenlítésére forclittatik. Mig a magyar üz
letre vonatkozólag a verseny’ még nyitva 
állj addig a szerb üzlet már az osztrák 
L'ünderbank kezében van, mely midig, a 
meddig llahn lovag áll az élén, fényes 
positióját Belgrádban clvitáz'iatlanul meg 
fogja tartani. Es Szerbia pontosan fizeti 
kamattar hozásait.

— Szívtelen anya. A vármegye felső 
járásának egyik községéből — ifja levele
zőnk — egy tisztességes család leánya f. 
hó 18-án Vilmyén született gyermekét 24-én 
Garam-Berz'jnczén egy- hidra kitette. A 
csecsemőt egy vasúti őr találta meg s azt 
egyelőre ápolás alá helyezte. A szívtelen 
anyát sikerült kinyomozni s az igazságszol- 

: gáítatásnak átadni.
— Hrncsár Juliannát, férjezett Bungyi 

Jánosné, ujbarsi lakost f. évi julius 24-én, 
délutáni óráiéban az ujbarsi uradalom erde
jében halva, találták. Mint a hivatalos vizs
gálat konstatálja, szivszélhiidés okozta ha
lálát.

— .Európa fegyverben. 1869-ben az 
európai ha dseregek békeállománya 2.91 S.Olll) 
ember vobt, a hadilétszám pedig 6.91 S,01)0 
katona. Jelenleg a békeállomány 3.092,01X1 
ember, a Jiadilétszám pedig Ili millió. A

Hajh! a régi napok iidve-boldugsága
Olyan érzést fakaszt hamvadé szivükben, 
Hogy köny hull utána.

Jó öreg szivüknek forró vágya támad :
El a múltba vissza sólyomszárnyou szállnak; 
S mig a búzát hordják izzadva kévékbe,
Nem is veszik észre, hogy feléjük ragyog
A boldogság képe . . •

Lassanként véget ér az arató élet,
A szűk tanyán jókedv, dinom-dánom éled,
A mezei dalnak vége szakadt . . . vége . . . 
Ifjú s leány szivét — miként niegdaiolták, 
Egymással cserélte !

<«er<» <<yula.

A kertészleány.
— Beszélv. —

Irta : Cseugey Gusztáv.

Jól meggondold a dolgot, hogy 
tévútra ne vezess, mert akkor fejeddel 
lakolsz.

Ezzel leült a pamlagra s félkarjára 
dőlve, várta a tiszt nyilatkozatát.

— Elmondom a körülményeket, — 
feleié a tiszt, — hasonlítsa azokat össze felsé
ged azon indokokkal, melyek Lestocq leve
léből következtethetők, és ha egybevág
nak, akkor nyomon vagyunk.

Most elmondó a l’etrow házában végbe
ment találkozást.

— Ali — kiáltó a czárnő — nem 
mondá-e ki Lestocq azon fiatal ember 
nevét ?

— Nem, mert a fiatal ember neje 
közbelépett. Nekem úgy tinit fel, mintha 
a nő férjet valami felfedezéstől féltette 
volna. De Lestocq rejtélyes levele után 
érdekemben állott megtudni nevét, sejtet
tem, hogy még hasznát vehetem. Különben 
neve nem volt titok, ha ugyan valódi neve. 
Egyszerűen megkérdeztem az egyik cseléd
lő! s a? készséggel felelt meg kérdésemre*

— Nos tehát mi a neve?
— Ivánovits Alexei.
A czárnő felugrott s arczán a diadal

érzet gyönyöre lebbeut át.
— Lestocq ott marad Szibériában, ez

redes ur elmehet ! 11a szükségem lesz önre, 
hivatom . . .

.... Az áruló Lestocq nagyon csaló
dott, midőn azt hitte, hogy a czárnő eszén 
túljár.

Egy szép derült délután l’etrow Ivá- 
novics háza előtt úri fogat állott meg 
két lovász legény kíséretében, a hintából 
egy tekintélyes külsejű ur és egy igen 
szép szőke hölgy szállott ki. Az öreg l’et
row volt ismét a kapunyitó, miután akkor 
történetesen kinn volt a tornáezon.

Az ismeretlen következőkép mutató 
be magát és a szép hölgyet.

— En Pctrovics Sándor birtokos nemes 
vagyok, ez urhölgy az én nőri, rokonaink 
látogatására utazunk, de miután lovaink 
nagyon kifáradtak, egy pár órai pihenésre 
kérünk helyet.

— Szívesen uram! En l’etrow Jarosz- 
law vagyok, szintén birtokos nemes. Tessék 
besétálni!

A nagyebédlő szobában, ahova l’et
row vendégeit bevezető, Iréné egyedit 
foglalatoskodott, l’etrow bemutató egymás
nak őket. A vendéghölgy nyájasan szoritá 
meg Irén kezét, s utánozhatlan kecsesei 
foglalta el a helyet, melylyel öt Irén meg
kínálta.

— Megbocsát ön, hogy házi foglalko
zásában megzavartuk.

— Oh kérem — rcbegé Irén, kit 
valami ösztönszerü szorongás fogott el — 
semmi különös dolgom nem volt.

— Oh. a háziasszonynak mindig van 
dolga, föliép ti fiatal háziasszonynak) úgy 

latom a holmikról, hogy kicsikékről is kell 
gondoskodni. Önök valószínűleg még fiatal 
házasok.

— < 111 épen nem — szólt közbe az 
öreg kedélyesen — leányom maholnap már 
öreg asszonynak is beillik. Akinek három 
gyermeke van, az már rég túlélte a me
nyecske korát.

Ah önnek már három gyermeke 
van ? \ aloban nem hittem volna. U"v önök 
nagyon boldogok lehetnek, mert az évek 
legkevesebb nyomot sem hagytak hátra.

E bókra Irén egyszerűen felelt.
— Szeretjük egymást, asszonyom.
— Oh az látszik, látszik, — feleié a 

szép vendég futólag, aztán sebesen fordult 
férje felé.

— kár nekünk sietnünk kell ? 
— Kérem asszonyom, nem tartóztatom fel 
tovább, csupán egy kegyben részesítsen, 
eSy szobára volna szükségem, néhány pil
lanatra.

— Szívesen asszonyom! mondá föl
kelve Irén.

— Férjem addig majd körülnézi a 
fogatot, azt hiszem, nincs minden a maga 
rendén.

— Azt tessék rám bízni! szólt közbe 
az öreg l’etrow, de az idegen vendég, ki 
eddig szótlanul hallgató a társalgást, vissza
intő őt.

— Csak maradjon uram — utasításo
kat kell adnom cselédeimnek.

— Ön ugy-e bár Iwánovicsné? kérdő 
újra a szép hölgy.

— Igen asszonyom ! feleié Irén s újra 
meglepte az a megfoghatlan szivszorongás.

— Férje nem az öreg gárd.iparancs- 
nok fia?

— Igen, méltoztatik talán ■ ,,

— Ismerem, jól ismerem, nem is 
tudtam . .. .

E pillanatban lépett be az öreg Ivá- 
novics.

— Ah hisz itt jön az én kedves öre
gem — kiáltott a szép asszony, felugorva 
s a bel ,épö elé sietve.

—— No lássa, lássa, hol is nem találkoz
hatnak ui régi ösmerösök.

. . .. . Jó napot, jó napot, üdvözlöm 
önt Ivtanwies bácsi.

Az; öreg Ivanovics megdermedve állt 
az ajtó’oa n s rémült tekintettel, szótlanul 
bámult a:z élénk, szép vendéghölgyre.

— '.Ejnye, ejnye — folytató az enyc- 
legve, —- hiszen meg vagyunk lepetve az 
már szénit igaz ; de hát azért csak nyújtsa 
kezét, csal jón parolát a tenyerembe — 
ilyen várait lan találkozás nem mindennap 
fordul efö’..

Ezzel maga ragadta meg az öreg 
ember kézéit s belecsapott tenyerébe, mi
közben foly tatá :

— így ni, már most egy kicsit visszavo
nulok, asszon y om, ön szives lesz a felaján
lott szobába i nézetni, ön pedig kedves Ivá- 
novics bácsi 1. ívja be azonnal kedves fiát, 
Alexei urat, < ’w küldjo be, hozzám, mert 
beszélni valóm van vele, kedves férjem pe
dig addig k űl'íílnézi fogatunkat. Jöjjön 
édesem.

Ezzel k ironfogta Irént, ki szédelgvc 
követé öt, me r c Ivánovics arczárói a leg
rosszabbat ol /a sta le.

Az ideg en követé őket, s kiment az 
ud varra.

Néhány p j államat múlva az ablakon 
látni lehete*  ,t, ír tint ült fel a lovászok egyike 
a lovára s min t vágtat ki a kapun az 
erdő felé.

Ezal fttt ívik novics egy karszékhez tán- 
t I 



különböző államokban életbe léptetett in
tézkedések folytán a hadilétszám már leg
közelebb 19 millió harc'zost fog számlálni. 
Joggal kérdezhetni: lesz-e még folytatás?

■— |d. Maress László, nyugalmazott 
ezredes, nagy-sallói földbirtokos. Barsvár
megye bizottsági tagja, f. hó 23-án életének 
78-ik évében a szklenoi fürdőn szivszél- 
liüdés következtében hirtelen elhunyt. — 
A közügyek iránt is mélyen érdeklődő derék 
férti váratlan halála által a köztiszteletben 
álló családra nehezült súlyos fájdalmat 
enyhítse a gyászolói család széleskörű ba
rátainak s tisztelőinek őszinte részvéte !

— Vásári statisztika. Léván a f. évi 
julius hó 23-án tartott országos baromva
sárra behajtatott szarvasmarha: 2006 drb ; 
ló: 2910 drb; sertés: 28 drb; birka: 6;>23 
drb; kecske: 5 drb: szamár 7 drb; össze
sen: 11.482 drb. Ezekből eladatott szarvas
marha: 572 drb; ló: 198 drb; birka: 3i9<> 
drb ; kecske : 2 drb ; sertés: 1.5 drb; szamár: 
3 drb; összesen 4586 drb. 1 ételár összege : 
69,625 frt 45 kr.

— A kivándorlás és a néptanítók. 
Egvcx külföldi gözhajózási vállalatok ügy
nökei az utóbbi időben prospektusféle 
nyomtatványokkal árasztottak el a felvidék 
tanítóit. A nyomtatványok valóságos Eldo- 
rádónak tüntetik fel Amerikát ; ezenkívül 
útbaigazítást nyújtanak a kiutazásra nézve. 
A szétküldésnek pedig az a czélja, hogy a 
tanítók, mint a nép legközvetlenebb tanács
adói, az ezen vázrajzokban foglalt s jórészt 
valótlan előnyök megismertetése által a 
köznépet kivándorlásra ösztönözzék. Trefort 
miniszter értesülvén ezen üzelmekről, kör
rendeletét intézett valamennyi hitfelekezet 
püspökéhez és a • tanfelügyelőkhöz, amely- 
íieu felh.ivja őket, hogy a főhatóságuk alatt 
álló tan1 tóikat az említett nyotjitatványok 
terjesztésétől tiltsák el.

— A nagy-sallói körorvosi állomásra 
— mint értesülünk —- egyhangúi;  lg dr.
1) ti d i c h Endre orvostudói' választatván 
meg, állomását f. hói 22 án már el is fog
lalta. — Szívesen üdvözöljük őt uj állásá
ban, s óhajtjuk, hogy legyen boldog és 
megelégedett körében.
ó v ói ntézk ekésekről körrendeletét bocsátott 

ki a belügyminiszter a hatóságokhoz, mely
ben utasítja őket, hogy a melegség beálltá
val köztisztasági szempontból, főleg pedig 
járványok kitörésének meggátlása végett, 
szigorúan hajtsák végre az előirt intézke
déseket s különösen gondjukba ajánlotta a 
következőket, 1. A levegő tisztaságának 
megóvását, a miért is lehető gyorsan eltá- 
volitandó mindaz, a mi a levegőt vagy ta
lajt fertőzteti. 2 Az ivóvíz tisztaságát őriz
zék. ?>. Az élelmiszereket és italokat gyak
ran vizsgálják. A piaezi rendőrség különö
sen a gyümölesérés idején a legszigorúbban 
járjon el. 4, A vágóhidak-, vendéglők- és 
korcsmákra ügyeljenek, hogy azok környé
kéről minden szenny és hulladék napon
ként eltávolitassék.

— Uj katonai felszerelés. Az uj 
ismétlőfegyverek uj katonai felszerelést 
tesznek a gyalogságnál szükségessé. A tar

forgott, leroskadt abba s fejét tenye
rébe hajtá.

Petrow nyugtalanul sietett hozzá 
s kérdé :

— l)e hát mi baj, öreg barátom ? 
Hisz egészen kétségbe vagy esve. Most 
Irén sietett be s egész testében remegve 
futott az öreg Ivanovicslioz :

— Az istenre, mi történt ? kik 
ezek ?

— Eredj, hívd be Alexeit hamar,- 
hamar!

— IIol van? hol van?
— Itt az irószobában — siess — 

minden perez halála lehet.
Irén berohan a mellékszobába, s ne

hány pillanat múlva visszatér férjével.
— Valami baj van apám? kérdé 

Alexei.
Végünk van fiam, menekülnöd kell 

azonnal, fogd kalapodat, szaladj.
— Férjem, szerelmein! sikoltott most 

Irén, rémülten mutatva az ablakra.
Mind oda néztek. Jól lehetett látni 

az ablakon át, mind vonul az erdőből a 
ház felé egy fegyveres csapat s mikép ve
szik körül az egész majorságot.

— Vége! — kiáltott az öreg Iváno- 
vjcg —. már most nem menekülhetsz.

— De hát mi ez ? kérdé Alexei — 
kik vannak itt?

— Kik ? Régi jói (ismerősök, majd 
mindjárt beszélhetsz nekik fiam! mondá 
keserű iróniával az apa: — az egyik gróf 
Bestuscheff Petrovies Sándor birodalmi nagy 
cancellár, a másik Erzsébet czárnő.

Irén sikoltvyi karolta at férjet, mintha 
testével akarná őt megvédeni.

Csak Alexei állott büszkén, nyugod
tan. Megsimogatta neje arczát s csendesen 
mondó neki;

talék tölténytáska miatt a hát bőröndöt 
(borjut) kisebbre szabják ; az eddigi zubbo
nyok helvett szövött pamutzubbonyok jön
nek alkalmazásba a legénység védelmére 
billeg időjárás alkalmával. A csizmát egé
szen félreteszik ; minden ember kap egy 
pár bőrczipőt, egy pár uj rendszerű vászon- 
czipőt és egy pár kamaslit. A hadsereg 
külső képét ez az uj rend lónyege-eu meg 
fogja változtatni.

— ..Kereskedelmi csarnok • alakult 
Léván. Czélja az egyesületnek — mint ér
tesülünk — a kellemes szórakozás mellett 
a kereskedelem terén kölcsönös előnyöket 
biztosítani az egyesület tagjainak. — Az 
egyesületnek már is 65 helybeli és 5 vidéki 
tagja van, helyisége a Boleman-féle házban 
a volt postahelyiség. Alapszabálytervezete a 
legközelebb tartandó) alakuló gyűlésen lesz 
végleg letárgyalva s megerősítés végett fel
terjesztve.

— Selyemből szőtt könyv. Lyonban 
egy könyvkereskedő 10 frankos füzetben 
oly könyvet ad ki, melynek ugy lapja, mint 
betűi selyemből vannak szőve. A mise szer
tartását és imákat tartalmazó) mii összesen 
25 füzetre van tervezve, melyekből már 
15 megjelent. Egy-egy füzet azonban csak 
két lapra terjed, melyek fehér selyemből 
készültek, mig a betűket és díszítményeket 
fekete selyemből szőtték,

— Egy kilogramm bankó, Egy kilo 
papirospénz nagyon szép összeget tesz ugyan 
ki, de korántsem annyit, mint a legtöbb 
ember hinné. Mutatja ezt a következő ősz 
szeáliitás. Ezres 570 drb,, százas 834 drb,, 
ötvenes 680 drb., tizes 1180 drb,, ötös 
980 drb., egy forintos Iliit) drb. nyom egy 
kilogrammot. A mint látszik, az ember még 
csak nem is milliomos, ha egy kiló ezres 
bankója van.

— Rövid hírek — Az iparis
kolák uj felügyelője. A közoktatásügyi mi
niszter dr. Jíopnát Jstyán kereskedelmi 
miniszteri fogalmazót nevezte l;i az iparis
kolák felügyelőjévé. — Sztrájkok- London
ban a gyufagyárak munkásai, Bukarestben 
a nyomdászok, Briinbpn pedig a szövőipar 
munkásai szünetelnek — Amerika gabona 
termése jó középszerű. -— A dohány árának 
emelése folytán a dohány és szivar monopó
lium jóval kevesebb jövedelmet hozott, 
mint a múlt évben. — Égbolt nyitva vár
megyei faluban egy olyan régi veremre ta
láltak, melyben mintegy harmincz hektoli
ternyi régi (vagy száz éves) gabona pihent,
— A legnagyobb értékpapír, A Htahrem- 
burg herezegi családi birtokában van egy 
kötvény, mely másfél millió forint értéket 
képvisel s ennek évi kamatja 75,000 forint.
— Somlai Péter, a híres kövér ember, ki 
;i (pult nyáron Léván is mutogatta magát, 
e lléfe)} mpglialt Xagy-Körösön.

A PR Ő8Á G O K.
— Rovatvezető Z u li a n y. —

A n ű k é s a c s ó k A nők a kért csókot 
nem szívesen adják, a vett csókot elnézik, a lopottat 
szeretik, a rablottért pedig epednek.

A 1 á z a t o s s á g. Fogai m a z ó : No, felc-

— Ne félj kedvesem. — Végre is cl 
kell dőlni a dolognak — és azt mondják: 
a bátraké a szerencse; szembeszállók vele 
bátran, meglátom, lesz-e szive tönkretenni 
boldogságomat? Epén jókor jött. E bizony
talanság nagyon is elviselhetlen volt. Hol 
vannak ?

— A vendégszobában — feleié Irén. 
— Beszélni akar veled.

— A czárnő?
— O az fiam, első tekintetre rá is

mertem! szólt közbe az öreg Ivánovies.
— Bátorság, kedveseim! — kiáltott 

Alexei s ment a czárnöhöz, a hátiam árad
ták pedig a gyermekszobába vonultak, 
mintha egyszer együtt akarnák látni az 
egész családot, mintha Irén csak gyerme
kei körében tudná elviselni e borzasztó) 
várakozást. Letérdelt kicsinye bölcsőiéhez s 
csendesen imádkozott, a másik két gyermek 
ösztönszeriileg húzódott anyja mellé, mintha 
csak éreznék a veszélyt, mely őket fenyegeti.

Alexei belépett a czárnöhöz. A meg
szökött kegyencz szemközt állt úrnőjével, 
mégis az úrnő reszketett előtte. Ökleit 
összeszoritva kiáltott reá:

— Wolf!
— \\ olf meghalt asszonyom, megették 

a farkasok.
— Ki engedte meg neki, hogy meg

haljon? Ki engedte meg neked, hogy fel
támaszd Ivanovics Alexeit?

— Igaz, én erre nem kértem engedői
met, do nagyobb hatalom parancsolta ezt 
nekem, mint a királyoké.

— Micsoda hatalom az, mi nagyobb, 
mmt az enyém az Oroszbirodalomban ?

— A becsület!

(Folyt, köv.) 

ség, most már kilenc*  kilóval fogytam. Nem folytatom to
vább a kúrát. — N ö: De hiszen még nagyon kövér 
vagv. — Fogai in a z ó: Az igaz, de lásd a főnő
kéin is csak tiz. kilót fogyott, az pedig nem illik, 
hogv ii. kem jobban használjon a kúra, mint ő méltó
ságának.

I d ő m n ta t. <». A korcsmában ül két. jó barát. 
Miért nézesz ki folytonosan az ajtón ? Látni

akar< m, hogy mikor van itt az idő a hazament télre!
Hogy hogy? Il;’.t a korcsma előtti távir.laosziop 

elkezd mozogni, akkor itt az ideje, hogy hazamenjek.

LEVELEZÉS.
I.

Léva, 1888. julius 24. 

Tekintetes Szerkesztő ur !
Nagyon sajnáljuk, hogy a temetői kút 

czéljára eszközlött gyűjtésűnknek becses 
lapja 27. számában közzétett kimutatása 
kényes kérdéseket érintő hírlapi nyilatko
zatokra szolgáltatott alkalmat.

A 100 frtot adományozott nagylelkű 
adakozó) irányában tartozunk magunknak 
annak kijelentésével, s meg vagyunk győ
ződve, hogy Tekintetes Szerkesztő ur is 
igazolni fogja állításunkat, miszerint mi tel
jesen ártatlanok vagyunk abban, hogy a 
100 frtos adomány „detto" szó alatt fordul 
éli) a hírlapban, miután mi azt ugyanoly ez? 
jegy alatt mutattuk ki, a mily jegyet a 
jótékony adakozó az eredeti gyűjtő Ívre 
sajátkeziileg irt. Hogy a ez? jegy nyomta
tásban „detto" szóval helyettesittetett s 
hogy e miatt nagylelkű adakozónk tilta
kozásra érezte magát indíttatva, mely ismét 
a „Többen" nyilatkozatát vonta maga után, 
szóval ennek az egész kis viharnak mi oko
zói nem vagy unk.

Tartozunk azonban a jótékonyságot 
„egy antisemita" név alatt gyakorlott nem 
kevésbbé jószivü adakozónk irányában is 
annak kijelentésével, hogy m> a jótékony
ság templomát oly szent helynek tartjuk, 
])ol bárki bármely név alatt egyenjogú a 
szívesen látott vendég s amely általánosan 
menhelyül tiszteletik a nyilvános kritika 
nyilai elöl.

Tekintetes Szeri tesztő urnák 
alázatos szolgái:

Belcsák Lásaló, 
Fizély Lajos.

II.
Léva, 1888. július 25. 

Tekintetes Szerkesztő ur!
Azt hiszem megengedhető, hogy aki 

akarva nemakarva hírlapi polémiát felidéz, 
ahhoz hozzá is szólhasson és senki tőle rósz 
néven nem veheti, ha inkognitóját, melyben 
megtámadtatott, védekezés közben sem 
veti le.

A „Barsó‘ 28-ik számában Leidenfrost 
László) ur azt, hogy én egy közjótékony
sági gyiijtőiven csekély adakozásomat „egy 
antisemita" név alatt jegyeztem be, az 
antiícmitizmus mellett való tüntetésnek sőt 
még magát a gyiijlőivet is, melyen ily be
jegyzés találtatik, oly okmánynak tekinti, 
mely az antisemitismus mellett tüntet, — 
nevét pedig ő ily okmány alá soha 
sem Írja.

Mindezekben tévedést látok. — Mert 
a tüntetéshez 1. alkalmas hely, 2. alkalmas 
illő, 3. alkalmas eszköz 4. tüntetési szán
dék kell.

A temetőnek azon kis része, melyen 
a közjótékonyság egy kutat állítani siet, 
s a gyüjtőiv, melyre ki-ki csendben be
jegyzi a maga garasát, nem alkalmas te
rek a tüntetésre.

Az antisemitismus erőlködései, hála 
Istennek s a magyar társadalom józanságá
nak, minden mélyebbre ható) következmény 
nélkül lezajlottak, sajtó és közélet felettük 
már rég napirendre tért, következőleg nap
jainkban az antiszemitismus mellett való 
tüntetés alkalmas időre nem talál s ennek 
hiányában élevesztett.

Ha megengedjük is, hogy jelent vala
mit, ha arra alkalmas helyen és időben 
„Többen" egyszerre hangoztatják autisemi- 
tismusokat, bizonyára nem alkalmas eszköz 
a tüntetésre, ha valaki „antisemita" név 
alá rejtőzik, hogy felismertetés nélkül ada- 
kozhassék.

Ily antisemitának társasága nem is 
hozhat senkit zavarba, sőt ellenkezőleg az a 
jótékonysági gyűjtő ív oly semleges tér, 
hol legnagyobb ellenségei is kezet szorít
hatnak vele, mert hisz itt csak nem té- 
velyeg!

A mi végül a tüntetési szándékokat 
illeti, az már épenséggel hiányzott, mert az 
antisemita álarezot kölcsön vettem s jól 
mulattam, hogy senki sem ismerhetett 
benne rám.

Biztosíthatom Leidenfrost László) urat ; 
hogy a végzetes „detto" miatt neki sem 
lett volna semmi baja, mert a ki ismeri, 
az tudja, hogy nem antisemita, mert a szi
gorúan fenntartandó, jogegyenlőség rovására 
zsidó) polgártársainkat különös korlátok 
közé erőszakolni nem akarhatja, philose- 
mita pedig csak annyiban, amennyiben a 
jogtalanul üldözötteket védelmezni emberi 
és polgári kötelesség.

Az .egy antisemita/ 

III
Barnái BencJck, 1888. jul. 22. 

Tek. Szerkesztő ur!
E napokban helyeztetett bo az itteni 

apátsági templom jobb oldali hajójának 
I végén a Mindenszentek tiszteletére felaján

lott mellékoltár. így a templom restaurá
lása már be van fejezve, csak a padok he- 
lyezendök még be, de azokkal bevárják az 
ünnepélyes felszentelést, melynek ideje még 
nincs meghatározva.

Ha tekintetbe vétetik, hogy a meg
újításra fordított kiadás 180,000 frtot meg
halad, hozzá számítva meg a szerelvények
nek számos bőkezű adakozó) által ingyen 
felajánlott tetemes részét is, az összes költ
ség többet tesz 200,900 írtnál. De a dicső 
emlékű s bölcs I. Géza király fogadalmi 
temploma most már ugy kiviil, mint belül 
olyan valódi királyi pompával ékeskedik a 
regényes Garamvöigyén, hogy díszére szol
gálhatna bármely világvárosnak is.

Kétségkívül a fenséges Coburg her- 
czegi család is büszke lehet arra, hogy 
anyai ő.-ei, a férfi ágában kihalt kegyeletes 
emlékű Koliáry herczegi család földi marad
ványai ilyen pompás bazilikában örök nyu
galomra elhelyezvék.

Epén most három éve, a jelenlegi bol
gár fejedelem megszemlélte a templomot 
és a Koliáry ak nyughelyét is, mely alka
lommal örömét fejező ki az őt kellemesen 
meglepő látvány fölött.

Hazafiul tisztelettel;

Thurán$2ky Nándor.

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.

Köszönet nyilvánítás.
A „S t e f á n i a-á r v a h á z" részére 

a lévai uradalom három méter tüzelő fát, 
Barbur László kir. albiróurö frtot küldött, 
mely összeget dr. F r o m ni e r Ignáez ur 
tanuzási dijában volt kegyes felajánlani. 
Leidenfrost Gyuláné, Szakmáry Endréné, 
l'ooth Zsigmondné és özv. Mészáros Józsefné 
ö nagyságaik gyümölcsöt ; Belcsák Lászlóné 
őnagysága ugorkát kegyeskedtek adomá
nyozni.

Fogadják az árvák hálás köszönetét !
Léván, 1888. julius 24-én.

A ..Mtet'ánia-árvaliáz" eondnnksága.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.

Díjtáblázat a kocsipóstai franco küldemények
ről a belföldi és németországi forgalomban, összeállí

totta K o v ács Ferenc?, távirdatiszt. Ara 30 kr.
I E tájékoztató tabella minden irodában és különösen 
I kereskedőkre nézve majdnem nélkülözhetlen. Megsze

rezhető Léván Nyit r a i és T á r s a könyvkereske
désében : Ugyanott kaphatók az épen most megjelent 
következő legújabb törvényezikkek: Az ö s s z e s 
s z esz a d ó t ö r v e n y e k. Az ideiglenes vámdij 
pótlékről. A szeszadóról és sajtolt élesztő megadózta
tásáról. A kisebbik adótétel mellett termelhető alkohol 
mennyiségek, felosztásáról. — Jegyzetekkel s magya
rázatokkal. Ara 50 kr. A c z u k o r a d ó r ó 1 
jegyzetekkel s magyarázatokkal. Ara 30 kr. és végre 
A halászatról jegyzetekkel s magyarázatokkal. 
Ára 30 kr.

Idegenek névsora
Léván az „Oroszlán14 vendéglőben jnl. 15— 26-ig.

Orbán N. titkár, Ar. Maróth. — Fául F. utazó, 
Wien. Fősil Bernát fah<:j kereskedő, Bécs. —« 
Weisz S. szeszgyáros, Sz. Fejérvár. — Sebőn Edéné 
kereskedő, Pozsony, Schninaehcr A. mérnök, Buda
pest. — Novotni Odón és neje, körjegyző, N.-Sz.ecse.

Renner Leopold utazó, Bécs. — Griinhnt S. utazó, 
Bécs. — Rozenthal Igná.z kereskedő, Budapest, 
(r.dbhut Soma gyáros, Sz.-Fehérvár. Gasparik .1. ka
taszteri biztos, Besztcrcz bánya. — Steinspicz Izidor 
disznókereskedö, Eszek-Pisut. — Kálmán, gyakornok, 
Esztergom. Knapp Sándor, földbirtokos, B. Besse. 
Knapp Samu, lókereskedií, Nyitra. — Schwarcz A. 
lókereskedő, Korpoua. Stein E. földbirtokos, Dió
szeg, Ny. m. — Neugebauer Grátl N. földbirtokos, 
Maniga. — Polák A. kereskedő, Pozsony. — Berzik 
Jenő magánzó, Maniga. — Kramer Adolf, kereskedő, 
Nyitra. — Somfai Károly fiával, főerdész, Tótmegye. 
— Weinberger N. magányzó, Nyíregyháza. — Keh- 
zintky M. utazó, Bécs. — Lojtz W. Gyula utaz<», 
Prága. — Butykay Gábor ügyvéd, Budapest. — Pia- 
esek J. gépész, Magdeburg.

Lévai piaezi árak.
Rovatvezető: Kónya József, vámskapitány.

Búza: m.-mázsánként 6 frt — kr, 6 frt, 
20 kr. Kétszeres ó) frt — kr, 5 frt 10 kr. 
Rozs 4 frt. 80 kr. 5 frt — kr. Árpa 4 frt 
— kr, 5 frt 50 kr. Zab 5 frt. 20 kr, 5 frt. 
50 kr. Kitkoricza 5 frt. 80 kr, 6 frt — kr. Bab 
7 frt 50 kr, 8 frt. — kr. Lenese 7 frt 30 
7 frt 80 kr. Köles — frt. — kr. — frt — kr

Nyilttér. *)
i.

Schwarze Seidenstoffe yor 80 kr.«.
. per Meter (c.i. 150 Qnal.) Versendet robeti- vnd l 
| stückveise z..Hírei <l is Fabrik Depót G. Henneberg 

(k. k. llotlief. ra :t), Zürich. Muster umgelieiid. 
Briefe 10 kr. Porto.

II.

Fischer Miksa posztókereskedé- 
seben, Léván egy vidéki jó házból 
való fiú felvéteti.

*) E rovat, alatt kőzlöttekéit nem vállal fc’elvs’ 
séget a — Szűk.
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UJ VÁLLALAT
Alulírott ajánlja a t. közön
ség figyelmébe Kis-Apáthi köz
ségéin n Ar.-Maróth mellett fel
állított kályhaégeiö műhelyé
ben készitett l< gujabb idomú 
tetszés szerinti szilinél ellátott 
KÁLYHÁIT 
A kiégetés jóvolta és az anyag 
tart ó s s á gá é r t szavat)>sság<>t 
vállal s az árak a lehető lcg- 

jntánvosabbak.
Sebek János

k ály b a-sryá ros*

E rovatban minden >'<» rryszen 
. beiktatása krba kerül : bélyeg 
? diiban a lak..- iii< _'.i«-hd.-*«-  ni'!-

- íizvrmdő mind, n egyszeri 
beiktatásért 37 Kr.

. . - tlW itt- as-

-IIIUÍ sKS. tlkx i sz.
III.

Árverési hirdetményi kivonat.
Az Ipolysági 

közhírré teszi, hogy Kt-rczeg 
11 ti ni ni t-r l’r .•imzi*  ka

kir törvszék. mint tlkvi hatóság 
Viiicze, miüt gyám. kk.

Gizella képviseletében. mint 
később*  végrehajtat.mák. Miitányi ’hlön mint korábbi vég
rehajt? témák Hoksza Mátyás tompái lakos végrehajtást 
-zenvedő elleni 812 irt, illetve í’őO irt. tokeköve-
tel ísek és járulekaik kielégítése iránt végrehajtási ügyé
ben az Ipolysági kir. törvszék területén Ívvé Tompa 
község Határában fekvő .. tompái ősz. tkvbeii Koksza 
Mátyás. Ikrta Albert, k korit B rta Verőn, Berta Já- 
nos, Berta Sándor. Ih rta Imre, Berta György és An
tal. B-rla Verona közös osztatlan tulajdonául bejt gy- 
z. tr. a I 1 IsorsZ. alatti, 8. szánni lakház. udvar 
kert és egy egész volt úrbéri teleknél;. vaianciK A | 
1 4. sorsz. alatti hegy vám fekxős«\g« km k
Mátyást illetií ’ r, egy tizenkvttcdi részén- 7< 
2. továbbá a tompái G. sz. tlkbeu Kok.-za - 
Dombi János, Tóth, sziil. Koksza Magdolna és 
Koksza Verona tulajdonául bejvgyz-tt: 1 1

, volr nrb. külteleknek.
a. hegyvám fekvősegeknek Koksza Mátyást 

részére 784 ínban ezennel 
elrendelte 

a t nnebb megjelölt ingatlanok az 1888. évi 
szept. hó 10-én délelőtt 10 órakor Tompán a községi 
bíró házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is cladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla
nok becsárának 10" |(-át vagyis 77 fr’.ot, illetve 78 frt 

krt készpénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 12. 
? ában jelzett árfolyammá! számított és az 1881. évi 
november ho 1-en J.J.JJ sz. alatt kelt igazságtigvnii

I.eltelek és
1—2 sorsz, 
illető 1 :I egy hantiad részére 7-S1 írtban 
megállapított kikiáltási árban az árv. rést 
es hogy

Koksza
Cl*.  írt.
Mátyás,

« k korit
1 hrszm.a 

valamint a -í-

KIS HIRDETÉSEK.
Háziasszonyok figyelmébe!

Olcsó befőző (hólyag) papí
rok kaphatók Nyitrai és Társa papír
kereskedésében, Léván.

Ház eladás.
A (’asiiiü-iitczában 2üS. szánni 
szabad kézből eladó.
Tudakozódhatni a tulajdonosnál.

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

Kis újság ot, 
mely Budapesten Wodiancr 
bpesti könyvnyomdász, 
kiadóhivatalában jelenik me,.

A „KIS ÚJSÁG“ nemzeties ellenzéki 
politikát követ, szívós kitartással, lankadat
lan erélylycl küzd a haza boldogságáért, s 
a honfenntartó magyar faj uralmáért.

A „KIS l'.lSÁii" nagy gondot íordit, 
hon-v olvasárnak i,rénvcit minden tekintet-

F. és Fial, 
könyv- és liirlap-

lés'.trri rendidet. ?-ában kijelö'.t évadékkt:pi-s örték- 
papirban. a kikiild kt kezéhez letenni avagy az lxSi. 
LX. t.-vz. 17o. §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál időleges elin íyez -seröl kiállított szabá’ysxerii 
elismervényt árs/.olgáltahii.

A kir. törvs :éb,
lpfdys.ígoa, is.sx. jir.iius

Árverési

i rr
in*  nt 
Lén.

Novotny István, 
kir. trv széki bir<í.

t. ez. 102. íj-a < rtelmeben i zennel közhírre t. sz., h«>_y 
.•I lévai tekintetes kir. jhiróság 188N évi :!37‘J. számit 
végzésével Rovara l'ri.y. s f Ipcrcs részére Nagy An
tal alperes ellen 900 frt Tőkekövetelés és járulékai 
• Tejéi f elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bi- 
róilag lefoglalt és 1 ls frtra becsült szobai bátorok, 
lovak ek. . boron >bi*d  álló ingóságok nyilvános árv - 
rés utján eladatn.ik.

Mely árv résnek 2Ö7'.’. sz. le kül.leset ren Ldó 
végz.’s fo'viáii a helyszínen vagyis Szó lón !.-• :<!ő 
eszköz!.lére 1888. év aug. hó 8. napjának délelőtti 9 
Órája batáridőül kitűz, tik, oiy k jelentesse!, hogy < z i 
árverés a fentebb j.dz tt injóságok az lsxl. évi LX. t. c . 
107.§-a értelmében a leg'ö’dm ig, rónék ki’s'pénz fiz -tés 
melle't szii <ség esetén bec.sároii alul is el I »jii.-ik adatni.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1xe>l. 
évi LX. t. ez. 108, -álban megállapított főtételek 
szerint, lesz kiíizetendő.

Ez árverésin z a venni szándékozók a 
időben a közséri kiró házánál el váratnak.

Egviitt.'d közzé tétetik, hogy mindazok, 
b-foglxlt tárgyakra tulajdon, vagy elsőbbségi 
tartanak, igényüké*  az árverés megkezdése előtt 
nyival inkább bejelentsék, — mert különben a végre
hajtási törvény 9 ». §-a kapcsában egyedül a vétel ír 
fölöslegére fognak utasittatni.

Kelt L:ván, 1888. év julius hó 27-én.

Litassy Nándor,
kir. bírósági végrehajtó.

kitiizö.t

kik a 
igényt 

?iny-

az egész monarchiában a

Szalady-féle pótkávé.
Két rész ázsiai pótkávéhoz e g y rész Szalády kávét kell be
főzni s a legzamatosabb kávéi nyerjük. Hozzá kevesebb ezukoranyag 

szükségeltetik s előnye, hogy az ázsiai kávét ártalmatlanná teszi.

A „Hungária kávé 
rendes eledelül használva a gyoinoil ÓS a vért tisztítja S az emésztést 

nagyon elősegíti.

Biztos segélyt nyújt:
gyomor- és bélhurut. fejgörcs, vérszegénység, álmatlanság és 

bajok ellen. Kapható a föltaláló :

11 ir<li-t><sckr« bővebb fel víl.í-jo'i-, 
t i-t Xyitrai <■- Társi kiadó./.-/ 
iid. ki levelbcli tudukozódá^riti 
postahely.*!! ’ óf kiihi.-t. iiu-llt tt1 

azonnal válaszul.

------ :---------------- --------- 1 beu teliesen kielegit.se. I gy n fovaros, mint H 
az ország és a külföld li)ii)de>i hírét napon ja 
ként híven és gyorsan közli. A UöVözete H 
ssbb napi eseményeket szép kiviteli képek 
kel illusztrálja. Ezenkívül rendkívül érdek 
feszítő, - többnyire a fővárosi életből me 
ritett — regényeket közöl, a nu-lvek bárki 
által könnyen élvezhető népies nyelven fo 
vannak megírva.------------------------------------ M

Előfizetési árak félévre 4 ; egy ne E
gyed évre 2’25 és havonkint 75 kr.
Mutatvány számok bárkinek egy hétig ingyen küldet *']  
nek. ha e lap kiadóhivatala Budapest. IV. kér. Sár 

knntyus u. 3. 3z, levelező lapon erre félszMittatik.
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ezelőtt Dr. Físcliliof-fdie vizgyógyiíitézet Hemiiiia-nt 1525.
Intézetiink a főváros egvik legmagasabb, kiesebb ős legegészségesebb liíJvca fek

szik, ug yanazon területei), melyet, eddig a l)r. FISl'Iliit >F-félo városlig-e i vizgyógv 
intézet. foglalt. el. — A 44.000 méternyi sűrűn befásitott telken épült t ' Ctage-éoii 
let !>O tiszta, egészséges, külön bejáram újonnan átalakított szobát foglal in tgiba:i, 
Casinoval, zárt és fűthető folyosóval, tekepályával, lugasokkal, stb. stb.

A fővárossal való összeköttetést lévonatek és társaskocsik közvetítik
Az intézetünkben felvett betegek minőén be 

teg testalkatának és bajának megfelelő.m 
előállított készít.ék segélyével rendszerei 
nélkül gyógyittatnak. - Kitűnő és midig 
< rí sikerrel kezeljük különösen a köveik, 
.egvégeket u

r -I

k Ülő II
mü-ló 1 

cl Ildii 
ZŐ be-

m.:
1. Az ö-szes bármely alapon fjlödőtt (esttzo ;. 

köszvénycs, giimftkoros) izületgyulladások. - II. 
csonttöréseket, Hozamokat ős ezeknek vahmint 
: (zsugor) iziilotmerevsegeket, korlátolt mozoglia- 

elgörbiiléseket stb. III. A vele született es következ
ni.::) gerinczoszlopnak olllal, mell- és hátfölé irányult ei<JÖr- 

v::gv esigolyaszuvas alapon keletkezett púpokat, tyilkmelleket, 
— V. Gyermekké

az tzüleígyulladások utúbajaii, 
lóságot, végtugrövidiilésüket, 
menyes elgörbüléseket n 
hÜleSelt. atlgolkoros, V;:g. csigm. asz.u. as a. • <->....... .. |,u|'
t-örbenyakat, donga-, lúd-, ló- és saroklábat, donga-gacsos térdet. - 
dóst és következményeit. — V. Zuzódásokat, CSUZt ÓS kÖSZVÓnyt.

Készülékeink a plastikai művészet legmagasabb lokan alivan, megvalósítják a 
modern tcstegycnészet legmerészebb követelményeit, minélfogva műiden betegnek li 
kivétel nélkül a fönrfárást es az egészséges fekvésű intézetünk tiszta levegődében való 
szabad mozgást, de első sorban a műtét (operáez.ió) teljes mellőzései iehető/e teszik. 
Az eddigi hidegvíz gyógykezelés folytattatik.

B íveld) felvilágositást. ugv egyéb ezúttal !••! uem sorolt betcgs.-g gyógyít t< ii. — m űt h.i/.i. 
szabályzatunkat illetőleg, könyvcákebe fűzött crtesitöiuk uy.ijtaiiak, melyekkel kívánatra bermentve 
vescu szolgálunk*

Ezen közhasznú intézményünkre kérjük a t. közönség p.'.rtf

Cr. Verebélyi László, 
felelős főorvos, exyetem: ni. tanár 

Stefánia gyermekkórház >.!><■ .,-e .

•gását.
Ii5.Tz.gnt.ik :

dr. Róih Aü'gK, Fischer Győző,
testcLTyvncsit ö c*- k. udv, szállító orvos-

az intézeti betegek rendelő orvo-a. és testegien. segély mii vek

KOLOSON

SZALÁDY ANTALNÁL
Budapest, Aiwrássy ut 86.

Xj é X” c, 11: t 5 o f ú s z

4*  :t és e° o-ra-
Miudcn önjogu személy, kinek önfentartására állandó j ívedclinei Vannak, ngv ni. 
háztulajdonos, gazda, bérlő, iparos, kereskedő, hivatalnok síb. kaphat közbejöt
töm utján egy To-Ad-cíjpestl IxitelizLtésettől 2U0 fritól HOílO frtig 3 év alatt 

postautalvány utján visszafizetendő G0/0-os személy hitelkölcsönt.

4'j "t.-o s bank-kölcsön 
közvetittetik UNIÓ frtlol kezdve egy millióig főld.'blxtclssa, vagy jó anyagból 
épült -váiOBl Toéxliázafcxs. •’>- és 42 évre amortisatio tttjáni tőke-törlesz
téssel. llázkölesönnél niegáHajiitando szemle költség előre leteendő. — Értélr- 
papSroJcxa a bank a tőzsdei árfolyam 4/6-öd része erejéig (>"/0-ra kölcsönt ad.

- • Kölesön-iigyben válasz csakis 35 kr. Icvélbélyeg beküldése mellett adatik.
F O L Á K J Á FT O S

Ö
 bizományi éo llffyiiiiki ii-odújn,

7—ti Budapest, Kerepes i-ut S5. szám.

Schnahel-télu tiiziuBUtcs ssekréuyvkct reolcttizctvsrv is aduit vl. '"WU

JiVQMAT'.Tr XY1TB.U £?; TÁUSÁNÁL Léváit; 1W8.

kielegit.se

