
VIII. évfolyam. 33. szám. LÉVA, 1888. Augusztus 12.
ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidékén és Léván L.-í'.lioz küldve:

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

Előfizetési pénzek postautal vúnyny.il küldhetők.

Ep’yes számok 1*5  kijárni kaphatók 
a k i a <1 ó h i v a t a 1 b a n.

HIRDETÉSEK.

Négyhasábos petit-sor egyszeri kőzleocért 7 kr. 
kétszeriért 6 kr, többszöriért 5 l.r fizetendő.

Belyeg.lij minden egyes beik: itásért 30 l.r

A nyiltterben:
minden négyhasábos garmoud sor dija 15 kz.

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

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez: (Zöldkert-uteza 33. sz.i küldendők.
••• Kéziratok vissza nem adatnak. •••

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

M e g j e 1 e n.: hetenként e g y s
vasárnap reggel. + ♦ : -

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.

A faiskolákról.
Barsvármegve törvényhatósági bi

zottsága 1886. évi deczember 16-án 
tartott közgyűlésében a községi faisko
lákról és a községi gyüniölcsfatenyész- 
tésröl szabályrendeletet alkotott. Ezen 
szabályrendelet a földművelési —ipar — 
s kereskedelemügyi in. kir. minisztérium 
által folyó évi marezius hó 18-án 
jóváhagyatván, életbeléptetés végett a 
megyei alispáni hivatal által közzé- 
tétetett.

Minden figyelmes szemlélő, a ki 
megyénk talaj — s klimatikus viszo
nyait vizsgálja, a gyíimölesfatenyész- 
tésben azon elhagyatottságunkat látja, 
hogy e részben saját szükségleteinket 
sem vagyunk képesek fedezni s más 
vidékekre szorulunk : be fogja ismerni, 
hogy megyei törvénvhatóságunk azon 
törekvése, mely szerint a g\ ümölcs és 
diszfának tenyésztését elömozditani 
kívánja. dicséretreméltó: be fogja is
merni. hogy itt az ideje annak, hogy 
munkásságunkat e térre irányozzuk 
akkor, midőn mezőgazdasági termé
nyeinkből nem vagyunk képesek szük
ségleteinket kellőleg fedezni; s midőn 
önként kínálkozik egy kereseti ág, 
melylyel a más téren el nem érhető 
fedezetet a legkönnyebben megnyer
hetjük s jólétünk előmozdítására a 
legjobb tényezőt biztosíthatjuk. S igy 
ezen törekvését megyei törvényhatósá
gunknak örömmel fogadhatjuk, fogad
juk is akként, hogy közreműködésünk
kel annak sikert s jó eredményt bizto
sítsunk.

Azonban, midőn e törekvés ellen 
bármi akadályt gördíteni jólétünk elő
mozdítására nézve a legvastagabb 
tudatlanságnak s hibának bélyegezünk, 
úgy másrészről aggodalmunkat kell 
kifejeznünk a felett: valljon helyesek, 
czélravezetők-e azon módok és eszközök, 
melyeket a hatalom diktál és melyek 
ebben lelik kutforrásukat ? , .

T A RC Z A.
Egy tudós életéből.

„Igen — mondja Quatvrqiiem — a 
feladat meg van fejtve, a léggömb röpülni ■ 
fog, mint a fecske és helyettesíteni fogja a 
postakocsit. Millióim lesznek !....................... I
(Istenem! mily kemény e kenyér! No hi
szen a szennyes vizhordó is jobban szűrt 
vizet fog nekem hordani.) Nekem áll a vi- [ 
lúg! Most jut eszembe: mit fogok én az- i 
zal a rengeteg sok pénzzel tenni ?“

E pillanatban belép a kapus. Uram 
— mondja ö — ma április 15-ike van.

— Igen örülök. Meleg van ?
— Igen, uram, eléggé. Egy kis nyug

tát hoztam önnek ....
— Feslenek-e már a

nak-e a fák levelei ?
— Igen, uram. —

nos............
— Dalolnak e már

erdőben ?
— Uram, azt gondolom .... azért 

jöttem, hogy............
— - Oh, hatalmas természet, mindig 

szép és mosolygó az ő halhatatlan ifjúsá
gában !

— Uram, itt kétszáz frank............
— Melyet te nekem hoztál. Légy üd

vözölve kedves, derék barátom. Es ki azon 
nagylelkű ember ? . • • •

— Uram ! a háztulajdonos . . .
— Ki nekem küldte. Ah, a méltányos, 

derék ember!
— Én nem azt mondtam.

virágok? llajta- '

A háztulajdo- * 1 

a madarak az

11a közönségünk azon nézetét, 
mely bizonyos tekintetben az indolen- 
cziából származik, s mely mindent a 
kormánytól, mindent felülről, a várme- 

■ gyétől vár. tekintjük: kétségkívül igazat 
kell adnunk azon intézkedésnek, 
mely szabálx rendelettel és ez adta 
kényszereszközökkel kíván haladni i 
kitűzött ezélja elérésére.

Ezt azonban a gyakorlati életből 
i vett példák nem igazolják s azt tanú

sítják. hogy a legiidvösebb s legszen
tebb dolgok is, ha a kéne szí rútjára 
lépnek, hoznak ugyan eredményt, mert 
hisz minden akcziónak van eredménye, 
de ezen eredmény soha sem volt ál
landó és a mint megszűnt a hatalom, 
melynek létét köszönhette, úgy eltűnt 
az eredmény is. Az ügyszeretetét, a 

i tanítást kényszereszközökkel terjesz- 
j feni nem lehet. Ezek példa és a fel- 
| mutatott siker által éretnek el: az 
; érintett szabály rendeletben pedig leg- 
! nagyobb gond fordittatik a törvény 

imperativumára. legkevesebb az ügy- 
> szeretet megnyerésére.

De ezen felül az érintett szabálv- 
• rendelet, mely a törvény parancsoló 

útjára lépett, hosszadalmas is úgy. hogy 
; bő tanulmányozást kíván a megismer- 
I hetesre. Már pedig legjobbak azok a 
1 törvények, szabályrendeletek, paran

csolatok, melyek a legrövidebbek, mert 
legkönnyebben megérthetek és telje
síthetők.

Hogy a községi autonóm jogokba 
mily mértékben s menny i haszon ki
látással nyúlnak belé, arról annál ke- 
vésbbé szidhatunk. minél inkább ter
jed napjainkban azon törekvés és in
tézkedések hosszú sora, melyek a czen- 

! tralizácziót tartják az adminisztráezió, az 
! állam, az emberiség nagy boldogságé- 
| nak: de erről szólald nem is tartozik 
; feladataink közé, csak annak kirán

tunk kifejezést adni, hogy a mint di- 
' cséretes törvén\ hatóságunk törekvése

— Do te azt mondtad.
— Uram, kérem alázatos tisztelettel, 

én azt nem mondtam !
— En tehát hazudtam ? kiált a tudós 

és felugrott.
Ezt látván a kapus, kinyitó az aj

tót s a lépcsőkanyarulatig hátrált.
— Uram — mondja — az ég szerel

méért ! ne haragudjék. Engem a háztulaj
donos nem azért küldött, hogy önnek ad
jak, hanem hogy öntől Kérjek 200 frankot.

— Oh, mondja Quaterquem, és mily 
alkalomból ? lia szabad tudnom. Ma név
napja van talán?

— Nem, uram.
— Vagy feleségének, kinek orra olyan, 

mint a kiflikrumpli és vörös, mint a főtt 
tengeri rák ?

— Nem, uram, ez ... .
— Azt hiszi ő, hogy uzsorára pénzt 

kölcsönzők ?
— Uram, ön neki fizetési határidőt 

tűzött ki.
— Ma-a-ár ?
— Igen, uram, ön ide 1888. évi ja

nuár 15-kén jött, ez máig három hóna
pot tesz.

-— Három hó! Mily gyorsan röpül az 
idő ! Az élet törékeny fazék, azt eltörni, 
fájdalom! könnyű. Az élet — szegény ba
rátom ! — olyan, mint a fal, melybe hely- 
ly el-közzel szegeket vernek be mélyen. 
Ezen szegek a szerencsés napok, 
számtalanoknak tűnnek föl, húzogassátok 
ki azonban azokat, látni fogjátok, hogy 
arra sem elegendőik, hogy markaitokat meg
töltsék. Tudod; ki moudta ezt ? 

és buzgalma a gyümölcsfatenyészté
sére hatni, ugv aggodalmasnak találjuk 
a módot és eszközöket, melyeket a 
kiadott szabályrendelet felölel a jó, 
biztos és állandó siker és eredmény7 
elérése szempontjából.

A cselédek.
— Ujfalusy Sándor —

— Hat ezt tudom. De ugyan mit ér 
el a szolga azzal, hogy szabad lett s mit 
ér el az ur azzal, hogy a szolgát a törvény 
előtt magával egyenlővé tette ? Nincs tekin
tély, nincs kényszer s e nélkül a tudatlan, 
de szabad tömeg a kezébe kapott fegyver
rel legalább önmagát sebesiti meg; — a ki 
mindenben parancsra várt, az képtelen ön
magának parancsolni s korlátlan vágyaival, 
zabolátlan követeléseivel, anyagi ereje, túl
nyomó száma érzetében a társadalmi rend, 
a béke, a vagyon- és személy biztonság ha
lálos ellensége lesz. Ma nincs rabszolga és 
ur s nincs megelégedés : amaz szegény, ez 
gazdag, amaz műveletlen, ez műveltebb: 
de a jogaik és vagyaik egyenlők s ez mind
kettőt keserűséggel tölti el. Amannak fáj, 
hogy ez jogaihoz, vágyaihoz kellő erővel 
rendelkezik; emezt sérti, hogy az anyagi 
és szellemi nyomorúsága daczára vele 
egyenlő. -Mindkettő igazságtalanságot és 
egyenlőtlenséget Iát tehát az igazság és 
egyenlőség köpenyébe burkolózva. >8 mert 
nincs kegyelet, alattvalói ragaszkodás és 
nincs meg az a tudat, az a hit, hogy kell 
lennie szolgának és urnák, kiknek viszo
nyát egymáshoz százados hagyományok 
szentesitek s hogy az emberek ily két 
részre osztása a természettől, Istentől ren
deltetett; hát nem lehet az a szeretet, hű
ség, bizalom, odaadás, engedelmesség és 
nem lehet az a kegyesség, atyáskodás sem, 
mely előbb szolgát és urat át meg áthatott 
s szorosan egymáshoz fűzött. Ezért nem 
léphet a ti cselédetek a régi szolgák 
nyomába.

A cseléd szolgál, mert rá vau 
szorulva.

— Nem, uram.
— Bossouet. Olvastad Bossouet-t ?
— Nem, uram.
— Annál rosszabb. Ez nagy ember 

volt, szép lángész, egy meauxi sas.
— Uram, sietek, lla szives volna 

engem ....
— Téged kifizetni. Ha én ezt meg- 

: tenni akarnám ? Eh! szegény barátom, hogy 
nem beszéltél elébb !

A tudós kihúzó zsebéből Íróasztala 
kulcsát. Azon pillanatban, midőn ezt a 
zárba illesztő, visszatért. A kapus remegett 
a türelmetlenségtől.

— Bizonyos vagy abban — monda ö 
— hogy ma április 15-ike van ?

— Uram, itt a naptár.
— Te, tudod azt a közmondást : „Ha

zug mint a naptár.“ Nem bízom a naptá- 
i rakban.

— i.ne, itt van a mai hirlap.
— Hiszed te azt mind, a mit az uj- 

. ság mond ?
— Igen, uram, én hiszem mindazt, a 

mit kinyoniatnak.
— Jólvan, kedves barátom, én bizo- 

1 nyitékot nyújtok neked, hogy az újság ha
zudik. Ülj le e székre s nyisd ki füleidet, 

i Történetem nem lesz hosszú.
— Uram ....
— Ah ! te engem végre is untatsz, 

nem?
— Uram, kérem, fizessen ki.
— Eh! nem vagyok síiket. Halld 

előbb történetemet. Több összefüggése van 
' ennek követeléseddel, mint Linnéd. Én

Távolról Akarod hallani ? Igen vagy

A szolga szolgált, mert érezte, hogy 
azért van teremtve.

A cseléd hűtlen, önző, engedetlen és 
szívtelen, mert vágyai gátlóinak titeket tart 
s jogait csak ellenetekben látja érvényre 
emelhetöknek.

A szolga hű, nektek élő, engedelmes 
és jószivü volt, mert tőletek kaphatott és 
várhatott mindent.

A cseléd követelő és hálátlan, mert 
veletek egyenlő jogú fél s mert a munka, 
az ő munkája is oly becses, hogy megfizet
hetetlen, tehát mindig ti tartoztok neki.

A szolga megelégedő és hálás, mert 
titeket magasan lát maga fölött s mert ti 
mindent csak kegyességből tesztek vele) 
adtok neki.

En hát nem tarthatom fejlődésnek 
azt, hogy a szolgákból cseléd lett s ha 
eszményileg tán szép lehet is az, hogy 
minden ember szabad, egyenlő, mint egyén 
és munkás egyformán becsülendő: gyakor
iul ilag éppen ezek kutforrásai a legnagyobb 
bajoknak, ezen eszmék terjedése és meg
testesítése teremtik az elégedetlen, felfor- 
g;.t isra törekvő, aljas jellemű, kegyetlen 
szolga - - bocsánat ! cselédhadat.

— Fellázad a vérem, mikor „művelt11 
ember ajakéról ilyeneket hallok. Kigúnyo
lása ez a kereszténységnek, mely legfőkép 
azt tanítja, hogy minden ember egy meny- 
nyei Atyának a gyermeke és egyoldalú, 
alacsony megítélése a szabadság, egyenlő
ség, testvériség nagy eszméinek s a munka 
ama, modern felfogásának, melyek az új
kort megteremtették s már eddig is nagygyá 
tevék. Mit nyert a szolga azzal, hogy sza
bad lett ? Miért nem kérded : mit nyertem 

1 én, hogy embernek és nem baromnak va
gyok teremtve ? — És mit nyert az ur? 
Ezt nézitek ti s abban a balga hitben, 

I hogy az ur a szolgák felszabadítása, egyen
lővé tétele által anyagilag kárt vallott, elí
télitek az emberi szív és ész legszebb al-i , °kötését. Nincs igazatok, mert az ur anya
gilag nyert, mig a szolga anyagilag vesz
tett ! Most anyajri dolgaitokat magatokV O © O

■I
! liattre partjain születtem, mely Bretagne-nak 
; legszebb folyója és igy az egész világnak. 
' Atyám, ki múlt évben halt meg, hagyott
I nekem 8 vagy 10 hektárnyi sivatagot, me- 
| lyet én 6000 frankért adtam el. Április 
' 14-ére vártam a pénzt. A pénz nem érke- 
[ zeit meg. Tehát még sincs 15-ike. Csípd, 

tehát nyakon a türelmet, s jöjj el akkor, 
midőn április 15-ike lesz, t. i. amikor meg
kaptam 6000 frankomat. Értetted ?

— Igen, uram, én elmegyek. E'.me- 
i gyek a háztulajdonoshoz ....

— Add át üdvözletemet.
— Igen, uram, és megmondom neki, 

hogy ön a fizetési határidőt elmulasztotta s 
önt a kapunál levetkőzteti.

— 1 essek ! ?
— A kapunál, igen, uram, a kapunál, 

mondja a kapus futásnak eredve.
A tudós nem követte. Leült karszé

kébe, karjait keresztbe tette, kinyújtó lá
bait s mélyen gondolkodott.

„A lakónak állapota igazán kiállliatat- 
lan. Okvetlenül házat építtetek magamnak 
...............Dehogy! mire való az ? midőn 
az ember hasíthatja a léget, mint a fecske: 
szükséges-e kalitkába kerülnie, mint a csíz
nek? ............ Azon jegyzőt, ki 6000 fran
komat elküldendi...................“

Barátunk elmélkedését háromszoros 
kopogás szakitá félbe.

— Lehet! mondja ö.
Azonnal egy édeskés ábrázatu és ud

varias ember jelent meg.
— Uram, mondja ez, leereszkedvén 

a székre, melylyel öt a tudós megkínálta.
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végzitek , gondjaitokat, kegyeiteket nem 
igényli szolgák serege, birtokaitok értéke 
hallatlanul növekedett, terményetek uj és 
uj, egyszerre nagy mennyiségű piaczra ta
lál, vagyonosodástok eddig erőszakkal el
zárt fonásokból gyarapodik s még ha ősi 
birtokotokat eltékozoljátok, akkor is szám
talan életmód áll előttetek és ez mind csu
pán azért : mert millió és millió szolga lett 
veletek egyenlővé!

Gondold el ehhez, mit nyert az em
beriség akkor, mikor az ur önként lemon
dott az erőszakról, az anyagilag káros, de 
a műveletlen előtt mégis kedves hatalomról s 
mikor milliókkal szaporította az igazi emberek 
számát ? E pillanat tette általánossá a tu
dományt, műveltséget, ez adott lendületet 
a földinivelésnek, iparnak, kereskedésnek, 
ez nyitotta meg a haladás kapuját, ez száz
szorozta meg az egyének, nemzetek és az 
egész emberiség erejét ! Nagy bajaink van
nak ma, pedig mindenki küzd magáért és a 
közért; de azok a nagy bajok éppen a 
múlt hagyományai, ama múlté, melyben né
hány kiváltságosnak műveltsége a nagy tö
meg vadságával, müveletlenségével volt 
együvé kényszerítve; ama múlté, melyben 
a közért csak pár kéz munkált; ama 
múlté, mely béklyót, örökös sötét fátyolt 
vetett milliók szellemére s megkötötte mil
liók szivét s igy állta útját az anyagi, szel
lemi és erkölcsi fejlődésnek és ama múlté, 
melyben az egy Atyának gyermekei oly 
távol álltak egymástól, köztük oly roppant 
ür tátongott és éles ellentét fejlődött, hogy 
századok kellenek, mig a kiegyenlítés, át
hidalás, egyesítés nagy munkája teljessé 
lehet. Ezek okai — nagyrészt — bajaink
nak, de nem az, hogy a szolga szabad, 
vagy a mint mondod, cseléd lett.

A szolga szolgált, mert vas kényszer 
kötelezte.

A cseléd szolgál szabad egyezség 
szerint.

A szolga alattomos, hűtlen, önző, szív
telen és bosszúálló volt, mert elnyomatást, 
önkényt, önzést tapasztalt s érezte, hogy 
önmaga elnyomására, önmagának kell esz
közül szolgálnia.

A cseléd nyílt, jószivü, mert veletek 
egyenlő s hűtlenségre, önzésre nem hajtja 
semmi ököljog, semmi 'égbekiáltó igaztalan- 
ság, nem az a hallatlan nyomor és szenve
dés, mely a szolgának egyedüli Ilivé volt.

A szolga elégedetlen és hálátlan volt, 
megfosztva mindentől, mi az embert nemes- 
bitheti, mert szellemét, szivét börtönben 
tartották testével együtt, ő csak a föld sa
rát taposta, égbe tekinteni nem volt sza
bad; ö lépten-nyomon csak azt tapasztalta, 
hogy mint nyomják el benne az embert, 

mint kényszerítik, hogy öljön ki magából 
minden emberit.

A cseléd elégedett, mert ismeri saját 
értékét, a munka becsét s munkája után 
tisztességesen megélhet ; mert ő nincs kár
hoztatva semmire senki által, tehát hálát
lanságra alkalma nincs, de igenis tudja, ki 
tesz vele jót s hogyan legyen hátas jólte- 
vöje iránt.

— így hát te a mai cselédekkel tel
jesen meg vagy elégedve !?

— Nem vagyok ! Cselédeink, fizetett 
munkásaink sem szellemileg, sem erkölcsileg 
nem fejlődtek oda, hova följutniok keli. A 
panasz, hogy ők — általában — ügyetle
nek, buták, neveletlenek s hogy köztük 
még mindig bőven található a szolgai ész, 
jellem és szív — elismerem, — nagyjában 
a valót tárja elénk. Ennek a szomorú 
ténynek okait kell kutatnunk. A nagy szel
lemi forradalom széttörte az anyagi erő
szak százados bilincseit egy pillanat alatt, 
de sajnos, a szellemi, erkölcsi fejlődés 
anyagi gátjait leromboló erő nem egy pil
lanat, hanem évtizedek során át sem képes 
arra, hogy szellemi eszközeivel a lesülyesz- 
tett értelmet és érzelmeket egészen újjá 
alakítsa. A szokás második természet, 
mondta az ókor bölcse; miért csodálnék 
hát, ha a szabaddá tett szolga nem vágyik 
mohón ki évezredes szellemi és erkölcsi 
nyomorúságából s nem kap mohón az ő 
lelki szemeit sértő, előtte vadonat uj szel
lemi és erkölcsi világosság után?! Íme, ez 
az egyik és kiváló, de természetes oka an
nak, miért rosszak mai cselédeink, ez az 
ok sem az ő bűnök, ez is a múltat intéző 
hatalmakat terheli.

(Folyt, köv.)

Barsvármegye közig, bízott, aug. havi 
ülése.

A megyei közigazgatási bizottság 1888. 
augusztus 8-án tartott ülésében beterjesz
tette az alispán a f. évi julius hóról szóló 
jelentését a közigazgatási ágak állapotáról. 
— E szerint közmunkaváltság czimén be
folyt 3202 frt 12 kr, — közmunka birság 
czimén 42 frt */«  kr. katona beszállásolási 
pótadóba 196 frt 81* 1 * * * Skr. betegápolási 
pótadóba 298 frt 50 kr.

F i 1 1 o k s z e r a. Nagy-Lóth község 
határában levő fillokszera gyanús szőlők 
megvizsgálására a földinivelés-, ipar- és keres
kedelmi minisztei ium Deák Tamás borászati 
vándortanitót küldötte ki. — Léva város 
határában fekvő szőlőkre nézve pedig a 
zárt elrendelte.

Állategészségügy. A serté
sek közt fordulnak elő leginkább betegii- 
lesi ós elhullási ebetek, nevezetesen: szent- 
kereszt községhez tartozó Kupcza pusztán 
orbánczkór, Ujbars községben szintén or- 
bánczkór és Trubinban és Geletneken. — 

Léván heveny, gyomor és béllobb, orbáncz
kór és tüdő izzadmányban fordultak elő 
inegbetegülési s illetve elhullási esetek.

11 e n d ő r i ü gyek. Julius híjban 
4. tüzeset jelentetett be, melyek között a 
vörösvári tüzet kivéve — jelentéktelen nyo
mokat hagytak. — A Vörösvárott julius 
2-án tamadt tűz 12 család vagyonát cson
kította meg, 4667 frt 60 kr erejéig, — 
biztosítva volt 2930 frt erejéig.

A kir. adófelügy elő jelen
tése szerint a megye területén levő há
rom adóhivatalba f. é. julius hóban befolyt: 
egyenes adó czimén 26688 frt 01 kr, had
mentességi díj czimén: 164 frt 32 kr. — 
Folyó év julius hó végén az összes hátralék 
egyenes adóban, 651919 frt 85 kr, had
mentességi díjban 53712 frt 73 kr.

Folyó évben árvíz által okozott ká
rok, Kis-Ugrócz, Felső-Apáti és Ihrács, — 
tűz által okozott károk : Koszorin, Ujlehota,
— O-Körmöeske és Lucska, — fagy által 
okozott károk: Léva város és Csejkö község,
— jégeső által okozott károk: Vámos-La- 
dány, Ovár, Mezö-Kis-Salló, Hölvény, Fakó- 
Vezekóny, Cscke, Nagy-Fajkürt, Zseiulér, 
Lócz, Zsikava és Perlep községek részé
ről bejelentettek, — és ezen elemi csapá
sok által okozott károk felvétele, a kár fel
vételi munkálatok elkészítése, és az adó 
elengedés megállapítása iránti intézkedések 
az adófelügyelö által megtétettek.

A főorvosi jelentések szerint a köz
egészségi állapot kedvező. — r. t.

Helységneveink megmagyarositása. Vár
megyénk törvh. bizottsága múlt hó 31-én 
rendkívüli közgyűlést tartott, melynek 
egyik nevezetes s vármegyénk történeté
ben a kultúra terén kimagasló határozata 
az, mely szerint a megye területén fekvő 
idegen hangzású helységneveinket vissza — 
illetőleg megmagyarositotta. Az említett köz
gyűlésen hozott határozat elrendelte, hogy: 
1. Az aranyos-maróthi járásban Knezies 
község „Zsitva-Kenéz“-re, Kis-Lehota — 
„Kis-l'lés“-re, Nagy-Lehota „Nagy-Ülés"-re, 
.Magospart — „Magasmart“-ra, Orovnica — 
„Hegyhátira, Rohozsnica — „Uj-Pettend“, 
Závada — „Kis-Valkócz", Zlatnó — "Ara
nyos", Zsikava — „Zsikvá“-ra; 2. a bars- 
szentkereszti járásban: Bartos-Lehota — 
„Bartos“-ra, Bukovina — „Biikkös-Kut-ra", 
Dubiava — „Felső-Bessenyö“-re, Hrabicsó
— „Gyertyánosára, Osztrigrun —„Élesd", 
Ihrács — „Iharos", Janolehota — „János- 
Gyarmat", Jasztraba — „Olyved", Klacsan
— „Felsö-Kelecsény", Klak — „Madaras", 
Kopanieza — „Irtványos", Koszorin — 
„Koszorús", Uj-Lehota — „Uj-Gyarmat", 
Nyevolno — „Tormás", Pila — „Fűrész", 
Pityelova — „Kiszelfalu", Podbrchi-Lehota
— „Hegyalja", Prestavlk — „Máj lát", 
l’rochott — „Kelő", Slaska—„Mogyorós", 
Tepla — „Forró", Trnava — „Bezeréte", 
Alsó-Trnavka „Alsó-Tárnok", Felső-Trnavka
— „Felső-Tárnok", Trubin — „Kürtös“-re, 

Vihnye — „Vihnye-Peszerény" Vieszka — 
„Vámos-Tárnok", Voznicza — „Garam-Rév", 
Zsakil ■— „Sekély", Alsó-Zsdány— „Alsó- 
Zsadány", Felső-Zsdány— „Felső-Zsadány" 
és Zsupko — „Surány“-ra. 3. A lévai já
rásban : Podluzsány — „Bcrekaljá“-ra. 4. 

Az oszlányi járásban: Kolacsnó — „Kalace- 
ná“ra, Kis-Krstyeue — „Kis-Keresnye", 
Nagy-Krstyene — „Nagy Keresnye", Rado- 
bica — „Radóez", Vieszka — „Kis-Bisztri- 
csény", Velkapola — „Nagymeződre. 5. 
A körmöezi kerületben: Konossó— „Szent- 
Mihály“-ra, Lucska — „Jánosrét", Blaufitsz 
-- „Kékellő", Ilornavesz — „Tótfalu“-ra 
és végül Méternyik „Liget“-re változtassa 
át nevét. A közgyűlés továbbá megbízta a 
bizottságot, hogy figyelmét a községek ne
vei mellett a puszták elnevezésére is ter- 
jeszsze ki, s ez eredményről annak idején 
jelentést tegyen.

Különfélék.
— Színház. S z o m ható n, aug. 

4-én, Ceiky Gergely „Vasemberét adták 
színészeink. Édes kevés az, mi jót és szé
pet képes irni e darabról a mi gyenge re- 
porteri toliunk azok után, miket róla a 
napilapok és nagy kritikusaink megírtak. 
Legfeljebb ismételnünk kellene az egy
hangú dicsériádát, melyet koszorús színmű
írónk ezen remekével a fővárosban és 
országszerte aratott. A darab események
és jellemfestésekben oly páratlan gazdag, 
milyent Csikyn kiviil mai szinmüiróink kö
zül alig ir valaki. B á r d i t, a vasembert 
Bokody személyesítő, ki e szerepében mű
vészetének tetőpontján állott. Leghatáso
sabb jelenetei a második felvonásban azok 
voltak, melyeket S z e n t g á 1 i (Aranyossy) 
hamisított váltója idézett elő. Ezekben agy 
ö, mint c jelenetekben vele szereplő neje 
(Kőrösyné), B r á z Márton (Kőrösy) a ra
vasz és alattomos titkár, Szentgáli és Ed i th 
(Bokodyné) művészi tökélyre emelték a 
közönség figyelmét és érdeklődését lekö
tött remek darabot. A n d o r szerepében Fe
kete a szerelnie ellen küzdő atyjával szem
ben jól felfogottan alakitá nehéz szerepét. 
B o k ody u é drámai nagy tehetségének ereje 
az egész darabon át, de kivált az utolsó jelenet
be n érvényesült legszebben, midőn a méreg ha
tása alatt haldokolva öleli keblére a vas
ember fiat. Várhelyi szerepében Krasz- 
nay elemében volt. — Vas á r n a p, e h ó 
5 én Szigligeti „Czigány" cziniii nép
színműve került szinre. Habár e darabot 
az itt működött társulatoktól többször lát
tuk előadva, annak felújítása jeles társula
tunk előadása által nem vált unalmassá. V á r- 
szegi földesur (Krasznay), K u rta Ger
gely, az agglegény (Csaby), G y u r i öcscse 
(Kiss S.), .Márton gazda (Kőrösy), Re
beka felesége, (D. lletényi E.), E v i le
ánya (Tolnayné), az utolérhetlen komikus 
Bokody (Z s i g a czigány szerepében) telje
sen megfelelték a hozzájuk fűzött várakozás
nak. — Kedden aug. hó 7-én Rákosy Jenő 
„S z é 1 h á z i a k“ ez. bohózata adatott, 
kevéssé telt ház előtt. A kissé sikamlós, 
különben sikerült bohózat előadása, ha
bár benne az egyes jelenetek a leggyorsab
ban váltakoznak a szerepek kellő elsajátí
tása következtében, teljesen összevágott. 
D o r o g h y Jónás (Aranyosy József), K 1 e- 
m e n t i n e asszony (Kőrösyné), a pajzán, 
könnyelmű jogász Cseresnyés Alfréd 
(Tolnayné), F e 1 s ö v i d é k y Rozália (D.

Quaterquem Ivorhoz van szerencsém, a 
természettan és vegytan tanárához ?

— Igen, uram, szolgalatjára.
— Uram, igen örülök, hogy van sze

rencsém önnel ismeretséget köthetni. Ily 
módon ön az, ki igen tudós kutatásokat 
eszközölt a léghajó kormányzására vonat
kozólag?

— Igen, uram, és e kutatások ma 
végződtek be a feladat megoldásával. Egy 
órája, hogy bizonyos vagyok a sikerben. 
Ki legyen ön, bajtársi kivel szerencsém 
van beszélni?

— Én uram, teljességgel becsülöm a 
tudományt és különösen tisztelem a tudóso
kat. Uram, hírneve egészen hozzám eljutott.

— Uram............... 1
— Életmódom gyakorlatában gyakran 

van dolgom az önféle lángeszű emberekkel, 
feltalálókkal és merem mondani, liogy ők 
mindig meg voltak velem elégedve.

— Hiszek önnek uram! Kérném, mi 
az ön foglalkozása ?

— Uram, ismeretes vagyok f o g 1 a-
1 á s a i m r ó 1.

— Ön tiszt?
— Igen, nyilvános tiszt, vagy — ha 

önnek ugy tetszik — törvénytudó, kinek 
feladata a jogbiróság rendeletéit tudtul 
adni, hirdetni a polgári és semmitő tör
vényszéknek végzéseit és Ítéleteit végre
hajtani.

— Ah, ön végrehajtó, kedves uram ; 
igen örülök. Mindig szerettem a végrehaj
tókat. Üljön le, kérem.

— Uram, nem tudhatnám...............
S itt kihúzott zsebéből egy teljesen 

olvashatlan bélyeges papirost.
— Higyje, — folytatá — hogy fájdal

mas kötelességet teljesítek. Mardoehée ur.

ma nem 

kijelen te
lefoglalni

védenczem, önt bepörölte csekély összegig, 
mely 235 frankot s 43 centimet tesz össze
sen a töke, kamat- és költségekkel.

— Ah, igen, emlékszem. <) nekem 
fél évvel ez előtt eladott három vagy négy 
fizikai eszközt. Ez kétszáz frankot tenne, 
ha nem csalódom.

— Igen, s a mondott követelés behaj
tási költsége teszi a többit. Ön makacs
sági itéleti'cg elmarasztaltatott.

— S mi fog történni, ha 
fizetek ?

— Uram, sajnálattal kell 
nem, miszerint kénytelen leszek 
bútorait, papírjait és eszközeit.

— „Lefoglalni ? .... Ki beszel itt 
lefoglalásról?" .... kiált egy hang a 
tornáczról. „A bútorok enyémek, mint a 
házbér kifizetése iránti biztosítékok."

E pillanatban egy magas és testes em
ber lépett a szobába.

— Hitemre —mondja Quaterquem, leül
vén egy karszékbe, lássuk, ki viszi el ?

Hahahaha!! .... Kedves háztulaj
donos, tévé hozzá, bemutatom végrehajtó
mat; kedves végrehajtó! önnek bemutatom 
házigazdámat.

— Uram ! mondja a liáziur, ne ját
szanak velem. En a pénzt akarom.

— Mordózom a milliómét! mondja 
Quaterquem — önnek jó Ízlése van. Min
den nap ezért kérem én is Istenemet s 
mégse bírok hozzájutni. Hiszi-e, hogy éppen 
mára várok 6000 frankot és hogy nem kap
tam egy guineát, egy piasztert, egy tal
lért sem!

A végrehajtó leült, és csendesen irt.
— Mit cselekszik ön itt ? kérdi a ház- 

tulajdonos.

—................hol lévén és beszélvén
saját személyével............ morogja a végre
hajtó. Látja, hogy okmányt készítek, a 
foglalási jegyzőkönyvet irom.

— E bútorok enyémek, — ordit a ház
tulajdonos.

— Igen, uram, mihelyt védenczem ki 
lesz fizetve.

A veszekedés tüzesedni kezdett. Sze
rencsére a levélhordó jött föl a lépcsőn s 
megjelent, egy pénzes levelet tartván ke
zében. Quaterquem föltörte a pecséteket 
és kihúzott hat darab ropogós (hamisítatlan !) 
ezer frankos bankjegyet.

— Megváltóm! mondja; oh, kedves 
levélhordó, jó hir hozója! fogja ezen öt 
frankos pénzdarabot, az utolsót, mely tár- 
czámat ékesité s mely megakadályozta tár
ozómban a pókháló képződését s menjen 
— igyék az egészségemért.

A levélhordó megköszönte. Meghaj
totta magát s elment.

— És önök, nagylelkű barátim! kik 
nem hagytak el a szerencsétlenségben, le
gyenek áldva! Itt az önök pénze, adják 
vissza a kijáró összeget.

Annak, ki mindent elvesztett, marad 
egy utolsó vigasza, s ez — hitelezőinek el
szomorodott, fclleges arcza. Barátink elfeled
hetnek, kutyánk más gazdát kereshet, de 
hitelezőnk mindig hű és ragaszkodó s nem 
hagy cl minket csak koporsónk zártával.

Franczia tökebül gyalulta:

Kórágyon.
Kórágyainon némán hevet/e 
Bilincsre Vert fogoly gyanánt, 
Ugy fáj a zord jelen keserve; 
Bújj múlt gyötrelmek álmji bánt.

Es mintha kripta éjjelében
Egy varázsfáklya gynlna ki : 
Feléin mosolyg virágos éden, 
S ragyognak múltam napjai.

Tii.uléri park — rózsás Öledbe
Egy angyal átvisz engoinet
S az árnyas lomb, halkan csevegve.
Uj boldogságot emleget.

A szliz anyának szende képe
Felém tekint a lomb közül, — 
Szivembe szárnyal égi béke, 
Es lelkem újra üdvjzül.

De megrezdiil a rózsa bokra, 
S én feledek múltat, jelent.
Ki boldogságom elrabolta,
Mint egy igézet megjelent..............

Es mámorosán, nieghatottan,
Kis lábaihoz térdelek,
Vonagló szivem vágyva dobban 
De ö kaczagva ellebeg!..............

Kórágyamon szemem lezárva
Egy kis sirt látok szüntelen :
A gyep közötte hervadt, sárga
S a fejfáu elíeledt nevem! ......

Romvúry Károly.

Az ablaknál.
— Karczolat. —

A nap, mely reggel óta pazarul szórva 
sugarait oly hevesen sütött a földre, végre 
a láthatárt övező hegyek ormaihoz közele' 
dék, hogy csókot nyomva azok homlokára, 
nyugalomra hajtsa fejét. A házak fedelei 
felett az est bíbora kezde lángolni, s lan
gyos esti szellő lejtc át az utczákon, alig 
eléggé erős, hogy a járó-kelők hajfürtéit 
megingassa, s mégis enyhitöleg hüs a forró 
nap után, mintha az est egy vigasztaló szót 
súgna a fáradt földnek.

Nyitott ablaknál ül az anya szép le
ányával élvezve az est kellemét, s gyy.



Hetényi E.), Jabluncza Péter a tótos 
franczia nyelvmester, (Kiss S.), Bo t os Jónás 
a rajongó szerelmit öreg rézöntő (Bokody), 
mind kitűnő alakok voltak. — S z e r d án, 
augusztus h ó 8-án, C s a b y Imre 
újonnan szerződött tag felléptéül „A 1 o- 
v o d i á r v a" Bircbpfeifer S. színmüve 
adatott középszerűen telt ház előtt. E da
rab, részint mert egyes szereplők nem a 
legjobban tudták szerepeiket, részint a da
rab splenes volta, hosszadalmas jelenetei 
miatt, közönségünkre teljesen hatástalan 
volt mindvégig. A darab Lord Rochester 
Rouland (Csaby) és J a n e Eyre (Bokodyné) 
iőszereplők körül kulminál, kiknek nagy
szabású szerepe, két sokat szenvedett jel
lem diadalrajutásában ér véget. — C s ü- 
törtökön, augusztus 9-én a nemzeti színház 
újdonsága Gabányi Árpádnak „A k ó k a i 
h á z" czimii 3 felv. vigjátéka került szilire. 
Ainily lehangoltan távozott a közönség az 
előző napi előadásról, éppen oly jól esett 
ezen előadott darab, ugv szólván felülmúl- 
katlan sikere. A darabot változatosságával, 
egészséges humorával, bátran legkitűnőbb 
vigjátékaink közé sorozhatjuk. A szereplők 
kivétel nélkül sikerrel oldották meg felada
tukat. Főbb szereplők voltak : K ó k a y Ta
más (Bokody), ennek második neje E v a 
(Bokodyné), A r a n k a (Feketéim), P i- 
roska (Krasznayné) leányai első nejétől. 
Báró Vojneburg nyugalmazott katona
tiszt (Csabi), Z s o b o k i Endre festő 
(Kiss), Barna László, hivatalnok, K ók ai 
veje (Aranyosy), Kenderes s y Adorján 
ügyvéd (Krasznay), kik a legszebben megáll
tak helyüket. — Tegnap előadatott „A z 
e g é r“ ; erről jövő számunkban.

— Emelkedik a gabona-ára. Már a 
múlt hét utolsó napjaiban a gabonaárak 
jelentékenyen emelkedtek. Es most több 
oldalról érkeznek kedvező hírek, melyek 
szerint az eddigieknél is nagyobb áremel
kedés várható. Mindez onnan van, hogy a 
külföld termése, főleg az utóbbi napok ked
vezőtlen időjárása folt tár, igen sokat szenve
dett. Magának Francziaországnak — mint hír
lik — 25 millió hektoliter gabonára lesz szük
sége, hogy a belföldi fogyasztás szükség
leteit fedezhesse, mely nagy mennyiségű 
gabonának egy részét nálunk akarják be
szerezni a franczia kereskedők, kik közül
— mint a lapok Írják — már is többen 
vannak nálunk nagyobb bevásárlások esz
közlése végett ; eszerint gazdáink az 
idén elérhetik azon árakat, melyek arány
ban vannak az ö munkájokkal.

— Jutalomjátékok. A jövő hét folya
mán színtársulatunk két jeles és kiváló tag
jának lesz jutalomjátéka. K ed d e n Krasz
nayné M. Vilma javára szintekeiül Szigeti 
József kitűnő vigjátéka „Marcsa és 
31 a r i s k a"; s z o m b a t o n pedig B o- 
k o d y Antal jutalmára előadatik „A t i sz
télé t e s ur k e s e r v e i“ czimii vígjáték.
— A két jutalmazandó! a legmelegebben 
ajánljuk úgy a helybeli, mint a vidéki kö
zönség szives pártolásába.

— Honvédeink öszigyakorlata. A lévai 
14. féldandárhoz tartozó honvédek a jövő 
hó elején vonulnak be az őszigyakorlatokra. 
Szép t. h ó 5-én mennek N y i t r á ra, hol 
a pozsonyi 13. féldandár-, a 6. huszárezred 
első osztályával és az 5. tüzérezred 1 üte

nyörködve a közeli liget utszéli bokraiban 
zengedező rigók bűvös esti dalában. Lelkes 
arczát kezére támasztva ül az alig 16—17 
éves leány, a szó szoros értelmében igéző 
alak. Aranyba átjátszó szőke hajfürtök 
omlanak vállaira; arczán a szendeség s 
az igéző természetesség, naivitás honol ; 
eperajkain örökös mosoly játszik, s szemei 
a boldogság fényétől ragyognak. Boldog, 
hiszen eddig élte tavának sik tükrét, me
lyet az öröm rózsái nőttek körül, mi sem 
zavará nyugalmában. Mint egy tündér élt 
érzelme világában. S e boldog önelégültség 
egész valóján visszatükröződök s a báj 
nimbusával vévé körül ez angyali lényt.

Szemei a messze távolban elhúzódó 
hegyek ormain pihennek, melyekre a le
nyugvó nap arany szegélyt varázsola. A 
nap pedig végsugárait a leány bájtelt ar
czán feledve, késedeimeskedni látszék a 
lenyugvással.

Mellette ül az anya, egy viruló rózsatő, 
elmerülve leánya nézésébe, a ki lelkének 
nagy büszkesége.

E közben a nyitott ablakkal szemben 
elnyúló országúton egy ifjú vándor közéig 
a ház felé. Csinos fiatal ember, sötét gesz
tenye szin hajjal s helyes bajuszkával. Ar
czán az egészség rózsái virulnak, szemeiből 
a férfi tetterő s nemesség sugarai töveinek. 
Vígan halad előre, pedig egész nap —■ s 
ki tudja hányadik ez már — ugyancsak 
kelle küzdenie az ut fáradalmaival, melye
ket a nap tikkasztó heve csaknem elvisel- 
hetlenekké tett. Ama tudat azonban, hogy 
évek hosszú során át nem látott kedves 
szülőföldjének szép határához közéig, s 
hogy szeretteit, különösen pedig szive je
gyesét s leendő családi körének vigasztaló 
4 boldogító angyalát szivéhez zzorithatja.

gével végzik a gyakorlatokat, melyeken 
Petén yi Sándor ezredes vezénylete alatt 

: résztvesz az összes tisztikar a szabadságolt 
I állományú tisztekkel együtt és mintegy 

560 honvéd. A gyakorlatok szept. hó 27-éig 
tait inak.

— A jövő munkásai. A jelszóhoz, hogy 
Magyarország csak ipar által fejlődhetik 
erős állammá, érdekes adatokat í vujt az 
ipariskolákról szóiéi jelentés, mely szerint a 
múlt tanévben hazánkban már 245 alsófoku 
ipariskola volt, mig 1883-ban csak 12. A 
közel harmadfélszáz iskolában a múlt tan
évben 44,540 tanuló nyert oktatást s a 
költség összesen 323,883 frt volt. Két vár
megye van niég, melyekben egyáltalában 
nincs ipariskola: Árva és Kolozs.

- Színházi műsor. — Vasárnap, 
ma ,,L u m p á c z i u s z vagabundu sz." 
vagy a három jó madár czimii énekes bo
hózat kerül szilire. Hétfőn nem lesz 
e'őadás. K e d d e n K r a szna v n é M. 
Vilma jutalmára : „M a r c s a és M a- 
r i s k a" Szigeti József uj vigjátéka ének
kel és tánczokkal itt először adatik. Szer
dán Bokody Antal uj népszínműve: „Zsidó 
S á r a", — csütörtök ö n Sardou re
mek vigjátéka „A j ó b a r á t o k“ lesz 
előadva. 1“ én te ken a színház zárva. 
S z o m ható n B o k o d y Antal jutal
mára a „T i s z t e 1 e t e s u r keservei" 
czimii kitűnő vígjáték adatik. Vasárnap, 
aug. 19-én lép fel először, mint vendég, 
Nyary Rózsa kisasszony a szinmiiakadémia 
végzett s tehetséges növendéke.

— Nők a vasútnál. A m. kir. állam
vasutaknál ezentúl a személy- és podgyász- 
pénztárak kezelésére nőket is alkalmaznak, 
ha magyar születésűek, a magyar nyelvet 
szobán és írásban teljesen birják, a tizen- 
nyolcz éves kort betöltötték s egészséges 
testalkat mellett fedhetlen előéletüek is. A 
felvétel csak a kezelési szakvizsga sikeres 
letétele után történik s akkor 25 frt havi 
fizetés mellett alkalmazzák őket olyképen, 
hogy fizetésüket minden évben 60 írttal 
javítják addig, mig el nem érte a G00 
forintot.

— Lázadás lilaván. Az illavai fegyház 
hazánk első fegyintézete. Hatszáznál több 
fogoly van benne, kik közül sokan láza
dást szítottak, mely e hó 6-án ki is tört s 
hogy nagyobb mérveket nem öltött, az a 
fegyház-felügyelö erélyes és tapintatos fel
lépésének köszönhető, ki a lázadást csirá
jában elfojtotta, úgy, hogy midőn az adott 
vészjelre a katonaság elősietett, a lázongok 
a fogházőrök által többnyire meg voltak 
fékezve s el voltak zárva. A dolog még 
sem ment küzdelem nélkül. Négy fogházör 
és számos fogoly megsebesült.

— Beiratások. A budapesti állami 
közép-ipariskolában (VIII. kerület, Sándor
tól- 4. sz.) a beiratások szeptember hó 1 sö 
napjától 10-dik napjáig tartatnak.

— Nagy velocziped ünnepélyek lesznek 
Becsben, f. h. 11. és következő napjain. A 
vasparipa szövetkezet, melynek több mint 
10.000 tagja van, ekkor tartja versenyeit 
s a választmány, mely már hónapok óta 
kitartó buzgalommal működik, mindent el
követ, hogy a vendégek 4—5 napot kelle
mesen töltsenek el. Különösen impozáns
nak Ígérkezik a nagy korzó a lfingen, me- 

igen e tudat elfeledteté vele az ut minden 
nehézségét, sőt erőt kölcsönze lépteinek, 
vidámságot lelkének.

Öröm és boldogság kíséretében végre 
ama ház elé érkezők, melynek ablakánál 
az anya ül szép leányával. Tekintete a 
nyitott ablak felé tévédé, 3 Íme I ott két 
szem bájtengerében vész el. Arczán a pir 
bíbora húzódik végig, s a varázs egy neme 
megállítja lépteit...........

S midőn a nap végsugarai is eltűntek 
a természet óriási kulisszái mögé, a leány 
zsenge szivében a szerelem hajnala szórá 
szét pírját. Sebbel-lobbal mintegy elbűvölve 
ily szavakra nyílnak piczi ajkai: „Mily rek- 
kenő a hőség még mindig ebben a szobában" ! 
S ezzel a legközelebbi ablakhoz siet, hol 
gazdagon díszített virágtartón egy nyiladozó 
rózsa illatozók. Némi neszszel kinyitja az 
ablakot, s messzire kihajolva azon, mintegy 
megrémülve kiáltja: „Mamácskám, ugy-e 
nem haragszol meg reáin? Az én rózsám, 
az én szép rózsám, melyet nekem névnapo
mon ajándékozói, s mely ma oly kedve
sen tára ki kelyhét, én ügyetlen letörtem. 
Ah 1 csak le ne esett volna, ttgy még sokáig 
virulhatott volna poharamban. De nézd 
csak, ott atna — derék . . ifjú emelte fel, 
. . . s keblére tűzve viszi — viszi talán 
Nizzába, ... ott van Laczi is, Parlaghy ur, 
tudod, szegény beteg atyját kisérte, kit 
oly szeretettel, gyöngéden ápolt tavaly is. 
— Szegény . . . beteg!!"

A boldog anya csevegő leányára te
kint, nem sejtve, hogy ama letört rózsa 
helyett leánya szivében a szerelem rózsája 
kozd fesledezni, mosolyogva vigasztalásként 
igy válaszol: „Talán egy rózsa miatt hara
gudjam ? ! No ez volna még szép! Hadd 
örüljön neki a vaudor, a ki talán kedves 

Íven az eddigi érdeklődés után Ítélve 800— 
1000-en vesznek részt. Lesz bankett, táncz- 
m ilatság, kirándulások a Kahlenbergre, 
Semmeringre stb. — A vendégek kényel
mére a bizottság 2 frtos szelvény füzeteket 
bocsátott ki, melyek a részvételt igen 
jutányossá teszik. .Minden közelebbi felvilá
gosítást szivesm közöl Kaszás István ur a 
Budapesti-Kerékpár-Egylet kapitánya, \ I. 
kerület, rózsa-uteza 84.

— Kéjmenet Becsbe. A szab, osztrák
magyar államvasut-társaság a bécsi iparki- 
állitás alkalmából f. hó 14-én kéjmenetet 
rendez az esztergom-nána-lévai és csata- 
ipolysági vonalakon mérsékelt menetdijak 
mellett úgy, hogy az utazás Léváról Bécsbe 
és vissza a II. osztályon 12 frt 40 krba, a 
111-ik osztályon 8 frt 30 krba kerül. A 
menettérti jegyek 10 napra érvényesek.

— Pétervárról ugv értesül a „Pester 
Correspondenz", hogy ottani mérvadó kö
rökben egyátalán nincsenek megelégedve 
a kié wi ünnepély lefolyásával. A pán
szláv körök úgy vélekednek, hogy annak 
erkölcsi eredménye nagyon is sovány, kü
lönösen a „külföldi testvérek" résztvevőse 
volt éppenséggel megszégyenítően gyenge. 
A kormány ellenben, és a ez ár is, zokon 
veszi I g n a t i e ff grófnak jogositatlan 
rögtönzéseit és ez nem kíméletes 
alakba n tudtára is fog neki adatni.

— Rövid hírek — Erzsébet 
királyasszony szülei, M i ks a bajor herczeg 
és neje, szept. hó 9-én ünnepük meg gyé- 
mánt-mennyegzőjüket, melyre a királyné is 
elmegy. — Jókai Mór leányát, Rózát, e 
hó 8 án vezette oltárhoz Feszty Árpád 
akadémiai művész Fiumében. — A király 
e hó 18-án üli meg 58-ik születése napját.
— Aradon megkezdették a vértanú-szobor 
alapjának emelését. — Turócz-Szent Már
tonban az idén a 15. féldandár tartja őszi 
gyakorlatait, mely alkalommal — hir sze
rint — József föherczeg is a városba ér
kezik. — A tiroli Alpesekben oly erős ha
vazás volt a múlt héten, hogy még lavina
omlások is történtek. — A munkás-zavar
gások h rancziaországban még egyre tar
tanak, sót Párisból számos vidéki városban 
is kitörtek. — A párisi világkiállítás egyik 
legnagyobb tárgya lesz az a földgömb, 
mely a valóságos földgolyó „milliomadnyi" 
nagyságúval hir és átmérője 40 méternyi.
— Az államháztartás folyó évi második 
negyedének eredménye általában kedvező. 
A bevétel 82.641,437' frt 84 kr volt, a ki
adás pedig 82,419,377 frt 21 kr. — A 
magyar fegyvergyár építkezései gyorsan 
haladnak s remélik, hogy ujesztendővel a 
gyár már meg is kezdheti a munkát. — 
Vilmos német császár legközelebb Rómába 
utazik a pápa és az olasz király látogatására.

a i*it  <> s A o k.
— Rovatvezető Zuhany. —

Egyezkedés. Nő: Hát az én vélemé
nyem sohasem (lönt? — Fé r j : — Hogyne, gálám- 
bőm. Ha egy nézeten vagyunk, i te véleményed dönt
sön, ha eltérnek nézeteink, az enyém határozzon.

Kifogás. Asszony: Pfuj! hiszen már 
megint megérzik rajtad a bor. — Férj: Kérlek, 
csak nem akarhatod, hogy rózsaolajat vagy kölni 
vizet igyam. —

Bácsi-e vagy néni? Tudja-e, hogy sógor
nőmnek "vermeké van? — Nem; nos leány-e vagy 
fin? — Én magam sem tudom, vájjon bácsi vagy 
néni vagyok-e ?

hazájára gondolva, a rózsában, melyet neki 
egy csintalan leány ügyetlensége juttatott, 
egy üdvözletét lát, melyet drága kedvese a 
messze távolból külde utánna. Hogyan! 
még mindig ég az arezod ? Es ni! mi az, 
talán bizony könyek csillogása az szemeid
ben? Ej ! már csak vigasztalódjál, kedves 
gyermekem, holnap ajándékozok egy másik 
rózsát, szebbet az előbbinél"!

A leány pedig anyja szeretetteljes 
keblére hajtja kénytől ázott arczát, a ki 
aztán megérté, hogy az ő, máskor mindig oly 
vidám, leánya egy letörött rózsa miatt mi
ért lett o’y szomorú s hallgatag..................

EIeg-yalja,i.

Gondolatok.
Irta: Slx Lecr..

Kéjt szeretni, ahhoz kevesebb értelem 
kell, mint lényt szeretni. Azt a kis majom 
is tudja, megtanította az önzés. De az em
beri lénynek szeretető, az már intelli- 
gentia . . .

•
Szerencséd mellett fel-fcltünik a sze

rencsétlenség. De jó oz igy! Szerencsétlen
séged megtanít okosságra és mérsékletre-, 
szerencséd pedig önbizalomra és reményre.

*
Lehetnek asszonyok, kik sohasem 

szerettek; de ritkán található olyan, a ki 
csak egyet szeretett.

* * *
A ki oly gyönyörökbe elmerül, me

lyekkel bizonyos eszmék is nem mulatnak, 
illetve azokkal meg nem férhetnek, az 
olyan esztelenhez hasonlít, ki a termő fa 
virágjait leveri, hogy azokból bokrétát 
kössön.

Idegenek névsora
Léván az „Oroszlán**  vendéglőben aug. 5—12-ig.

Scliőrer József, utazó, Budapest. — Weiss J., 
gabonakereskedő. Esztergom. — Hirschler, fóldbirto- 
kos, Budapest. — Hirschfeld, föld bitó kos, Budapest.
— Pospischel, erdőmester, Budapest. — Ordódy Géza, 
bizt. felügyelő, Budapest. — Herzog N., gabonakeres
kedő, \ ágselye. — Mayor M., kereskedő, Kemscheid
— Paarig Osvald, kerületi biztos, Vácz. — Linga. 
József, ügynök, Prága. — Szalay N., főfelügyelő, 
Budapest. — Bögler Hermán, utazó, Lincz. — Ver- 
tessy Cornéiia, színésznő, Prága.

Lévai piaczi árak.
Rovatvezető: Kónya József, vámskapitány.

Búza: m.-mázsánként 6 frt 70 kr, 7 frt,
— kr. Kétszeres 5 frt 50 kr, 5 frt 80 kr. 
Rozs 4 Irt. 80 kr. 5 frt 10 kr. Árpa 5 frt 
50 kr, 7 frt 50 kr. Zab 5 frt. 20 kr, 5 frt. 
60 kr. Kukoricza 6 frt. — kr, G frt 20 kr. Bab 
7 frt 80 kr, 8 frt. — kr. Lenese 7 frt 20 
7 frt 50 kr. Köles — frt. — kr. — frt — kr

Nyílttér.
i.

Verfalschte schwarze Seide.
des Stoffes, von (lem maii kaufen will, und die 
etwaige Verfalschung tritt sofőrt zu Tagé: Echte, 
rein gefarbte Seide kráuselt sofort zusammen, ver- 
löscht hald und hinteilasst wenig Asche von ganz 
liellbráunlicher Farb . — Vervalschte Seide (die leiclit 
speckig wird und bricht) bre aat langsani fórt, na- 
mentlich glimmen die „Schusfaden**  weiter (wenn 
sebrmit Farbstoff ers?hwert), und hinterlast eine 
dunkelbraune Asche, die síeli im Gegensatz zűr 
echtsn Seide, nicht kráuselt. sondern krümmt. Zer 
driiekt mán die Asche dér echten seide, so 
verstaubt sie, die dér vervalschten nicht. Das Sei- 
denfabrik-Depót von G. Henneberg (k. k. Hoflief.) 
Zürich, versendet géni Muster von seinen echten 
Seidenstoffen au Jedermann, und liefert einzelne 
Roben und ganze Stiicke zollfrei in’s Haus.

n.
593/1888. szám.

III.
Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi ható

ság közhírré teszi, hogy Dóka Erzsébet derezslényi 
lakos vég-ehajtatónak Major János és Major András 
végrehajtást szenvedők elleni 160 trt — kr. tőkekö
vetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében Major 
Andrásnak és Major Jánosnak a bajkai 20. sz. tjkv- 
beu A -|- 1. sorszám alatti fekvöségükre és az azon 
épült 32. összeirási szánni lakházukra az árverést 160 
frtban vzenuíd megállapított kikiáltási árban el-rendelte 
és lmgy a fennebb megjelölt ingatlasok az 1888. évi 
aug. hó 27-ik napján délelőtti 10 órakor Bajka köz
ségben a bíró názánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megáB a oltott kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla
nok becsárának 10°/o-át vagyis 46 frt 80 krt készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban, a kiküldött kezé
hez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a ér
telmében a bánatpénznek a bíróságnál előlege# elhelye
zéséről kiállított szabá’yszerü elismervényt átszolgál
tatni. Kelt Léván, 1888. évi márczius hó 23-án.

A lévai kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság.

Gyenes József, 
kir. jbiró.

III
709/1888. szám.

Hirdetmény.
A nagymélt. közm. közieked. ni. 

kir. miniszter ur 1888. évi augusztus 
hó 5-én kelt 34497. számú rendeleté
vel a kontáron:-, nagysalló-, sz-k ereszt- 
pribóczi hadászati. Zsarnócza és Szé
násfalu közti szakaszán lévő Garami vas- 
hid tölgyfa padlózatának uj helyreállí
tását 1707 frt 85 kr. összeg erejéig 
engedélyezte.

A fent említett munkálat fogana
tosításának biztosítása czéljából az 1888. 
évi augusztus hó 19-lk naujának d. előtti 10 
Órájára a barsvármegyei ni. kir. állam
építészeti hivatal helyiségében tartandó 
zárt ajánlati versenytárgyalás hirdettetik.

Versenyezni óhajtók felhivatnak, 
hogy a fentebbi munkálat végrehajtá
sának elvállalására vonatkozó, az enge
délyezett költség után számítandó s a 
részletes feltételekben előirt 5%-nyi bá
natpénzzel ellátott zárt ajánlataikat a 
kitűzött nap d. e. 10 órájáig a nevezett 
hivatalhoz annyival inkább igyekezze
nek beadni, mivel a későbben érkezettek 
figyelembe nem fognak vétetni.

A szóban forgó munkálatra vonat
kozó műszaki művelet és részletes fel
tételek a nevezett m. kir. államépité- 
szeti hivatalnál, a rendes hivatalos órák
ban, naponkint megtekinthetők.

Kelt Ar.-Maróthon, 1888, aug. 9-én.
barsmegyei m. kir. építészeti hivatal.

IV.

A vidéki szülök figyelmébe.
Gimnáziumi tanulók, kivált az al

sóbb osztályokból, kedvező feltételek 
mellett ellátásban részesülnek egy ta
nárnál Léván, ki a szülök kivánatára 
növendékeit zongora- vagy B.e- 
g-ed/üi-oktatásban is részesíti.

Bővebb tájékozást nyújt Léván, a 
„Bars“

kiadóhivatala.
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-1 raatftgabb bettirel jelzett szám az 
testi 6 onitol reggel 5.5!) perczig tartó 
duszakot jelenti.

Léva Csata Eszterga m-Nána Esztergom-Nána Csata-Léva Csata-lpolyság

ÁllomÁM
Vcjje vonat

Állomás
Ve-y< •.ven it

Állomás
Vesryesvonat

1. Hl. II. III. II. 111.

Léváról ind. 11.20 4.25 ni . -1 1 *n‘l-Budapestről { . O. 9.— 
ii.u; Csata . . . ind. 6.40 1.35
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12.40
12.58

isk . .
Ipolyság

n
érk.

8.20
8.50

3.08
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Kény e 1.50 650 Bcny ... „ 6.08 1.12 Ipolyság-Csata.

Kéméml e 2.06 7.04 Csata . . . érk. 6.2 1 1.26 Ipolyság . . ind. 11.15 4.25
Kőhid-Gvarniat 2.28 7.20 Csata . . . ind. 6.34 1.40 Visk . . . n 11.43 4.53
Esztergoin-Nán; 

Budapestre ,
érk.
érk.

2.50
6.-

7.40
9.30

Zeliz ... „
Nagy-Salló . „

7.09 2.11
2.48

Szakállos . .
Bél ....
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” 1 12.07
12.22
12.39

5.17
5.32
5.48

Becsbe . . | 7.05 5.40 Alsó-Várad . 8.11 3.05 Zalaba . . . ” 1 12.58 6 07
1 8.54 5.53 Léva ... „ 8.35 3.27 Csata ” I 1.15 6.24

-Ta. ■vazxo/tolz érkezése.

Lévára : Léváról:

Bécsből ind. 10.- 8.25 Léváról . . ind. 11.20 4-25
Pozsonyból * * 12-37 10.— Csatára érk. 1.06 611

N.-Tapolcsányról „ 7.12 Ipolyságra e 3.35

Gálán tárói • n 1-54 12-42 Esztergomba n 2.50 7.40

X.-Szombatból 12.40 Váczra . . T 5.01 8.48

É.-Uj várról 317 11-30 Budapestre . V
6.— ' 9.30

Budapestről • n 9.— E.-Újvárba . n
14.4-
16.89 12.24

Vaczról 9.59 Gálán tára n 5.28 1.59

Esztergomból 5.- 12.20 X.-Szombatba n 3.17
Ipolyságról 11.15 X..Tapolcsányba „ 9.—
Csatáról 1 1.10 Pozsonyba . n 6.13 3.33
Lévára . . érk. 8.35 | 3.27 Becsbe r> 7.05 5.40
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Árverési hirdetmény.
A lévai kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság részi 

ről közhírré tetetik, hogy Frvund Áron felperesnek 
ozabó György m.-kis-sallói lakos alperes ellen 89 irt 
«•’ kr. töke 8 járulékai iránti végrehajtási ügyében 
az 18K8. évi január hó 23-ik napján 4871 887. sz. 
alatt kibocsátott hirdetménynyel M .-Kis-Salló község
ben a folyó 1888. évi juniushó 8-ik napjára kitűzött 
s azon megtartott árverés helyett, mely n Szabó György
nek a m.-kis-sallói 54. ívben A | 1 sorsz alatt fel
vett fekvöségben úgy az azon épült 26. összeirási 
számú lakházbani « G rész tulajdoni jutaléka Haas Ja
kab javára 51. fit vételárban, — az A -|- 2. sorsz. 
alatt felvett egész fekvöség Haas Jakab javára 50 irt 
vételárban az A -f- 3. sorsz. alatti fekvöség egész ki- | 
terjedésben Haas Jakab javára 35 frt vételárban, — 
továbbá az A -|- 6. sorsz. alatti fekvöség 1 c része 
Mihály János hölvényi lakos javára 34 frt vételár
ban, végre a m.-kis-sallói 273. sz. ívben A f 1 sorsz. 
alatt felvett fekvöség líubinsteiu javára 405 fit vétel
árban Iviittetett. mely árverési csclekménv a mai na 
pon a fenti 2439/888. sz. végzéssel az 1881. évi 60. 
t. ez. 187. §-a nyománv hatálytalannak nvilv.’nitta- 
tott, melynek helvében a 4874/887. sz. alatt kibocsá
tott árverési feltételekben körülirt módon megtartandó 
újabb árverési liatár’döül az 1888. évi szeptember hó 
3 ik napjának dói előtti 10 órája M.-Kis-Salló község 
ben a biró ház ihoz füzesi k ki, mely ingatlanok Szabó 
János m.-kis-sallói lakos által ajánlatba tett és pedig 
a m.-kis-sallói 54. Ívben az A 1 sorsz.• alatti fék-
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vöség 1 /,. részben 56 frt 10 kron alul nem, az A -j“- 
sorsz. alatti fekvöség 55 írton alul nem: az A | 3. 
szrsz. alatti lekvöség 38 frt 50 kron alul nem; az A 

6. sorsz alatti fekvöség ’-/6 része 37 frt 40 kron 
alul nem; — és a m.-kis-sallói 273. sz. tjkvben A |- 
i sorsz alatt’ fcyvöseg pedig 445 frt 50 kron alul nem; 
de csakis azon felül fog cladatni amennyiben pépig 
ezen fenti összegeken felül senki részéről magasabb 
ígéret nem tétetnék a fent körülirt ingatlanok Szabó 
János által ajáult már is részletezett becsárakban fog 
Iciitöttnek nyilváníttatni. — A venni szándékozók azon 
hozzáadássá’ értesittetnek, hogy 1 szőr a megállapitn t 
kikiáltási a m.-kis-sallói 54. sz. ívben A -|- 1 sorsz. 
alatt felvitt fekvöség 1 6 részére 56 frt 10 kr; — az 
A 4- 2. sorsz a lat i fekvöségre 55 frt. — az A |- 3. 
sorsz. alatti fekvöségre 38 frt 50 kr. az A f- 6. 
sorsz. alatti fekvöség 1 6 részére 37 frt 40 kr. es a 
m.-kis sáliéi 273. ívben A {- 1 sorsz. alatti fekvöségre 
445 irt 50 1..'. 2-or. A venni szándékozók tartoznak 
az árverés a iá bocsátott ingatlanok kikiáltási árának 
10“ #-át bánatpénzül készpénzben vagy ovadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni. — 3-or. A 
vételár három egyenlő részben és pedig az első rész
let az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 30 
nap alátt, a második részlet ugyanazon naptól számí
tandó 60 nap alatt és a harmadik részlet ugyanazon 
naptól számítandó 90 nap alatt fizetendő.

Kelt, Léván, a kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság- 
1888. évi június hó 28-án.

Gyenes József.
kir. jbiró.

A legjobb pótkávé
az egész monarchiában a

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

szükségeltetik s előnye, hogy az ázsiai kávét ártalmatlanná teszi.
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A „Hungária kávé“
rendes eledelül használva a gyomort és a vért tisztítja s az emésztést 

nagyon elősegíti.

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

bajok ellen. Kapható a föltaláló:

SZALÁDY ANTALNÁL
Budapest, Andrássy-ut 86.

Léván: tö*bb  f z e r-ü. z 1 e th e n. 10—7
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$ SCHLICK-félc szabad, ej es, rayol-, 

/K kettő:- és hármas ekék.
Uj 2 el sö díj aranyriem és még három 
..^ egyéb ktüntetés.O SCHLICK és VIDATS-féle ered, egyes 
T ekék, kapáló, töltögető- és porhányitó ín ekék.
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Legnagyobb kit-üxxtetéB a vetőgépre : 

arany diszokmánv a hatvani nemzetközi 
senyen.

ekever-

Gőzcséplők. járgánycséplök, gabona
rosták, őrlőmalmok, takarmánykészitö- 

és egyéb gazdasági gépek.

Előnyös fizetési feltételek.
Legolcsóbb árak. Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve.

Képviselet Léván: Kern testvéreknéL

ti

NYOMATOTT NYITRAI > i TÁRSÁNÁL, Léván. 1888.
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Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság köz

hírre teszi, hogy Gál Dániel végrehajtatónak Koncz 
István végrehajtást szenvedő elleni 260 frt tőkeköve
telés és járulékai iránti végrehajtási ügyében alsó Koncz 
Istvánnak a bajkai 16 sz. tjkvben A 1, 2—11 sorsz. 
alatt felveit fekvöségbeni *; 2 rész illettnél vére 822 frt 
továbbá alsó Koncz Istvánnak úgy a társtulajdonos 
Míhalka Jónásnak a bajkai 62. ívben A I. 1 sorszám 
alatti fék rőségiikre és az azon épült 13. összeirási sz. 
lakházuk 276 frt a nagy-endrédi 84. sz. tjkvben A I. 
1—5 sorszám alatt felvett fekvőségbeni rész illet
ményére az árverést *75  írtban ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte és hogy a f nnebb megje
lölt ingatlanok az 1888. októher lio 15. napján délelőtti 
10 Órakor B.;jka községben a baj kai biró hazánál, dél
utáni 2 órakor pedig nagy endréd községben a birí 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapí
tott kikiáltási áron alól is eladatui fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10" y-át készpénzben, vagyis a bajkai 16. 
ívben az A I 2—11. sorsz. alat.i fekvöség ’ a részére 
88 frt 20 kr.. a bajkai 62. ívben az A I 1 sorsz. alattira 
27 frt 60 kr. és a nagy-ei:drédi 84. Ívben az A I. 1—5. 
sorsz. alatti fekvöség */ 2 részére 47 frt 50 kr. kész
pénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi nov. 
hó 1-én 3333. sz. a. kelt ni. kir. igazsá^ű^v- 
miniszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagv a< 1881. 
LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál eiöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatm.

Kelt Léván, 1888. junius 1-én.
Á lévai kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság

Barbur,
kir. aljárásbiró.


