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HIRDETÉSEK.

ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Négyhasáhos petit-sor egyszeri közléséért 7 kr.
kétszeriért 6 kr. többszöriért 5 l:r fizetendő.
Bélvegdij minden egyes beiktatásért 30 l.r.

Vidéken és Léván házhoz küldve:

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

A nyílttérijén:

minden négyhasúbos garmond sor dija 15 kr.

Előfizetési pénzek postautalványnjral küldhetők.

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

Effyes Mzámok 15** krjával kaphatók

a k i a d ó h i v a t a 1 b a n.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.
A kéziratok a szerkesztőséghez: (Zöldkert-utcza 33. sz.i küldendők.
••• Kéziratok vissza nem adatnak. •••
FELELŐS SZERKESZTŐ:

HOLLÓ SÁNDOR.

A vásárok.
II.

A mint a nagy forgalom feleslege
sebbé teszi az országos vásárok dekretáltatását s czél és haszonnélkülinek azok megtartását; úgy a kis
vagy semmi forgalom nem indokolja
azok megtartási szükségét.
Hajdan ez privilégium, kiváltságos
íog volt, melyeket a hatalom közhasznú szolgálatokért szokott volt ado
mányozni; ma ez kevésbé jő tekintetbe
és sokkal jobban figyelnek arra, hogy
a vásártartási jog maga váljék köz
hasznú intézkedéssé, mintsem, hogy
jutalmazásul adassék mások rovására,
csakhogy az a baj, hogy most min
denki, a ki vásártartási jogért folya
modik, a közhaszon tekintetéből deri
válja a vásártartás szükségességét; s
itt már aztán előáll az aberrácziók
egész sorozata.
Es ez támasztja s indokolja azon j
legújabb mozgalmakat, melyek a gaz- I
dasági egyesületek és a törvénvhatóságok körében keletkeztek a nagyszám
mal gomba módon növekedő országos
vásárok ellen s követelik ezeknek a
közérdek szempontjából való korlá
tozását.
És ez sok tekintetben helyes is:
sok tekintetben mondjuk és nem absolute; mert a mint elismerjük. hogy
az oly helyeken tartani szokott orszá
gos vásárok, a hol azoknak megfelelő
forgalom nincs, csak a munkamulasztás és haszontalan költségek előidézői:
úgy más részről, nem hunyhatunk sze
met a kis és kézmüiparosok azon szük
sége előtt, hogy készítményeik, áruiknak minél több piacz és minél na
gyobb forgalmi tér szereztessék.
Mi a vásártartási jog rendezését
tartjuk szükségesnek a szerint, hogy
erre nézve bizonyos kellékek léte szabassék ki zsinórmértékül: például a
lakosság számának meghatározása vi-

T Á R C Z A.
Két óra az illavai fegyházban.
— Cserei József. —

M e g j e 1 e n.: hetenként egyszer,
—► vasárnap reggel.

dékenként; az ipar és kereskedelem
fejlődési viszonyai, a távolsági közök
stb. Ne legyen ez többé privilégium,
hanem a közszükség és érdek folyo
mánya; s ne kegyosztástól, hanem
törvényen alapuló eljárástól tétessék :
elérhetővé.
Azon állapot, mely jelenleg fenáll.
s mely szerint olyan községek is bírnak vásártartási joggal, melyek arra
semmi tekintetben sem hivatvák s !
a vásártartási jogot kellőleg dokumen
tálni sem képesek, bizony nagyon illuzórius tényezővé válik a közhaszon és
forgalom tekintetében.
Barsvármegyében. két szabadkirályi,
és tiz mezőváros, ezeken felül két na
gyobb község van vásártartási jog
birtokában: ezek között nemcsak a
vásárok száma, azok tartási ideje sem
felel meg a közönség érdekeinek ; <le
annál kevésbé a távolsági közök.
Ha látjuk, hogy bizonyos idősza
kokban különösen őszszel, bizonyos
helyeken közutainkon szekér - szekér
hátán halad; s ezek telvék áruládák
kal, mintha népvándorlás volna; s lát
juk kisiparosaink s kézműveseink, sza
tócsaink sokaságát: azt kell hinnünk. |
hogy kiváló, haszonhajtó forgalom kö
zött élünk; midőn pedig a dolog taglalatába bocsátkozunk, s iparosainktól
a haszon mértéket tudakoljuk : rémülve
kell tapasztalnunk, hogy ezen nagy
vásárlátásnak vándorlásnak legtöbb
esetben nemhogy haszna volna, hanem
határozott oly kár jelentkezik, mely
iparosaink számát s előmenetelét fo
gyasztja; s a legkórosabb symptomákat rejti magában, az a sok vásárlá
tás, melynek egyedüli forgalmát csak
a sok eladó teszi a nélkül, hogy annyi
vevő jelentkeznék, a mennyi a fuvar
bért pótolhatná: de ez még a kisebb
veszteség; mert legnagyobb veszteség
és kár van azon idő mulasztásban,
melyet e nemű vásárok idéznek elő;
s melyek az iparosokat iparos munvédszentünket, szent Benedeket, taszítot
tak a folyóba. Utána jön a kanyarulatban
maga az apátság; most egy romokban
heverő varhoz hasonlít, gyönyörű ponton
fekszik, messzire uralja a Vág völgyét, a
mennyire csak a szem elláthat. Csupán egy
kápolnája van még épségben, mellette szent
Benedek barlangja meszes sziklák közé
hatolva; ezt, állítólag, maga a szent férfiú
ásta volna; a barlang hátterében az utas
a szentnek ülőszobrát pillantja meg a fáklya
fény mellett. Hányszor láttam már e romo
kat s most az őszi hervadás mellett még
hangulatteljesebb benyomást tettek lelkemrc.
*) De én nem ezt akarom most Önöknek
elbeszélni.

Ki ne vágyódnék, ha Trencsén-Tepliczen fiirdözik, vagy máskép is szerét ejt
heti, a gyönyörű Vágvöigyét bejárni. A
Vágvölgyén mint fö ütér a szab, osztrák
magyar államvasut-társaság vonala fut végig és Zsolnánál két ágra szakadva, az
egyik a Jablunka szorosan át viszen ki
osztrák Sziléziába, Tescbenbe, honnan már
Berlin csak egy ugrás, a jobboldali ág el
lenben hazánk belsejébe hatol. A Vágvölgyének, s mondhatni egész Trencsén vár
megyének legnevezetesebb pontja az orszá
Alig ültem le, már Teplán voltunk,
gosan ismert, hírhedt Illává az ö fegyháza
mely a legelső állomás Trencsóntől fölfelé
miatt.
és utolsó állomása a tepliez.i fürdőnek, hon
Már is jelen isk. év szeptemberében nan nváron omnibuszok, bérkocsik és inasánhitt meg a fegyliáz derék igazgatója, hogy fogatok szállítják be a vendégeket a ked
tekintsem meg a tanférfiakra és nevelőkre ves, elegáns Tepliczre. Annyira van csak
is tanulságos fegyházat. Teendőim miatt ezt Teplától, hogy ha egy jóhangu kántor el
a kirándulást egész deczember elsejéig kel kiáltaná magát Teplán, meghallják Teplilett elhalasztanom.
czen. Különben Tepla egy kandidátus város,
Borongás ugyan, de kellemes, enyhe házainál azonban c:ak gyermekei rongyo
idő volt, hogy decz. elsején — csütörtöki sabbak, kik a vendégek kocsija után 2—3
napOn _ a 8/i 1-kor induló gyorsvonattal I perezre is elfutnak egy — egy krajezárért.
elhagytam Trencsént. Az az, hogy nem is Teplának aspiratiói nem nagyon hízelegnek
kell nagyon nekiindulni, mindjárt ott van a trencsénicknek, megmond mi miért. Tepla
az ember, alig marad időnk egy pillantást valósággal olyan állást foglal el Trencsénvetni a hátunk mögött elmaradó, festöileg nel szemben, mint a milyen fáséban lett
szép trencséni vár romjaira, majd balra a volna Léva Kálnával, ha ....
*) Szkalka mindig tiszteletre méltó pont marad a
Vág jobb partján fekvő szkalkai apátság
keresztény magyar ember előtt, innen liivelte a ke
rombadölt templomara s a romok mellett resztény
czivilizáezió már (íéza fejedelem korában
a Vágra kiszögellő sziklákra, honnan egyik világitó és melengető sugarait a vidékre.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba:

(Takarék- és Hitelintézeti épület) kérjük utasítani.

:
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kaiktól elvonják, elszoktatják ugv.hogy ben még Mezőhegyesre is kerültek vesszők
egy része az ipart is el-és abbahagyja. és a mi sajátságos, e változatok 400 év
Ilyen vásároknak megszüntetése két alatt nem veszítették cl különleges tulaj
ségkívül a jól felfogott iparos érdekek donságaikat.
Az első franczia gyarmatosok előttük
szempontjából, mint a közérdekből
ismeretlen
szőlőfajokat találtak Algírban,
egyaránt kívánatos. A vásártartási jog
melyek
bogyóit
jó zamat és édesség jelle
törvény általi szabályozása s rende
mezte,
később
franczia
venyigéket ültettek
zése a forgalom követelménye.

Meiszenbe szent Benno vitte be a
szőlő művelést 1073-ban, Ottó banbergi
püspök pedig 1128-ban Pomerániába. Fredericks-1 la vénben a dán félszigeten van egy
terjedelmes szőlőtőke a vasúti pályaudva
ron, természetesen iivegliázban, hol minden
felé elágzott vesszővel nagy helyet foglal
cl ; de keletkező fürtöt nem látott rajta
Halász Mihály egyet sem, mikor ott járt ;
miért igy kiált föl: „Hiába! a mi hová
nem való, az ott könyörgésre sem tartja
fönn magát11. Stockholmban Skandináviá
ban, mint ugyanő értesít, 1 frt egy fürt
szőlőnek az ára! Kecskemétnek philloxera
mentes állami szőlő telepe kincsbánya lenne ott.
Spanyolországba csak 282-ben került
a szőlötö, hol azonban művelését az izraeli
ták buzgón mozdították elő vallási szem
pontból is. Talmudjok szerint ugyanis egy
kor a fák sorra fönnen dicsekedtek szép
tulajdonságaikkal, csak a szőlőtő hallgatott
szerényen, sőt ágait alázatosan lefelé haj
totta. Oda lépett akkor az ember, fölkö
tözte s a szőlő venyige hálából ezért a
legnemesebb gyümölcsökkel ajándékozta öt
meg; ennek emlékére hagyták meg a jám
borok minden szüretkor egy tőkén a gyü
mölcsöt. A X\. század elején födőzték a
portugálok Madeira szigetet és már 1421ben cziprusi szőlővesszőket, ellettek ott,
melyek reményen fölül jó! tenyésztek, de
nekik az 1852-íkí szölőbete.gség sokat ár
tott. Elvitték a szőlőt Teneriffára és a
Fokföldre is, honnan e század első tizedé-

ott és 1844-ben már Mirbelie, Kicliard és
Payen algíri szőlőbirtokosok kedvező jelen
tést adhattak azok meghonosodásáról, azóta
pedig rohamosan terjed a szőlöültetes. 1866ban 11,500 hektár, 1878-ban 20,000 hek
tár, 1882-ben 40,000 hektár, 1883-ban 60,000
hektár volt beültetve. Sőt Algír Tokajból
is szerzett szőlővesszőket, mint azt Szabó
Józsefnek ott jártakor hitelesen mondo
gatták.
Elvitték az európai települők a szőlő
töt az újvilágba is és az helyenkint szíve
sen fogadta szűz talaján a keleti jövevényt,
de mivel növényünknek sikeres tenyé
szetére ősi hazáján kívül nem elég csupán
az ég áldó harmata és melege, hanem öntöztetni kíván az ember verejtékével is:
elejénte nem épen diszlett és nem dúsan
gyümölcsözött amaz Eldoradoban, mely
nek göröngyei közt az európai kivándorlóit
szerencsekeresőnek kincs sóvár szeme min
dig csak ökölnyi arany darabok után für
készett. Utóbb azonban annyira kedvezőre
fordultak a viszonyok, hogy néhol, mint ]>l.
Floridában évenkint kétszer is hord gyűi mölcsöt és Kaliforniába az 1857-iki általái nosan sanyarú szölöév megérezhető nem
' volt.
Kalifornia az ó-világi szőlőnek másik
, hazája lett, mert a német vinczellérek
szakértelemmel vették át örökségül a spa
nyol jezsuitáktól San Francisco környékén
i a szőlőültetvényeket. Ezek neve ínissiószőlő és spanyolországi fajokat foglalt ma
gában. de mellettük a franczia, német és
magyar vesszők is szépen boldogulnak ;
! a német fajok azonban zamatuk rovására
inkább a ezukor tartalom növesztésére mu
tatnak hajlamot. 1863-ban 23,175 hektolitér volt a must-termés, noha akkor még a

Igen bizony, Tepla már most is na
gyobb állomás, mint Trencsénnek mind a
két állomása együtt véve. Teplától szakad
ki egy a A Iára szoroson Morvaországba
törekvő mellékága a vasútvonalnak, és
tavaszra már át is adatik a forgalomnak.
Most is hogy tologatják a sok kocsit a
síneken, nem tudom, mit szállítanak raj
tok : Trencsén sokat vesztett, hogy a vlárai vasutat nem hozták be a városba. Most
veszem észre, hogy ismét a tilosban járok,
pedig már Uubniezot is elhagytuk, s meg
nem állva, mintha csak nekem akart volna
kedvezni, hogy minél előbb lássam a hires
helyet, csupán egyet füttyentett, — mire
Kőrös jutott eszembe, — s aztán rohant
tovább előre. Alig tartott egy negyed
óráig, csak addig, mig ezt elbeszéltem,
vagy a mig egv pipás ember a tajtékpipá
jára tölthetne olyan fináncz szemektől szűz
dohány nyal, — már az illavai állomáson
voltunk a Vág balpartján, honnan a fegy
intézet derék orvosa vezetett be az egy
két lépésre előttünk fekvő városkába. Azt
mondják az etymologusok, hogy lilává meg
Léva egy gyökből származnak, Illavát haj
dan Lévának nevezték, hogy mind a kettő
balparton fekvőt jelent; megengedjük, ha
nem ez egyszer nem valami nagy kitünte
tés az egész Illavával rokonságban lenni.
Arról is nevezetes ez a város, hogy 1848.
lakosa vau, mellé jó söre, postája, takaI rékpénztára, járás és szolgabirósága stb.
Egyébként el lehet mondani róla az Írás
sal, hogy nem rejthető cl a hegyen épült
város. A magaslaton fekvő község legeméi

kedettebb helyén még impozansabban ma
gas! ik ki fegyházával és messziről jobb
benyomást tesz az utazóra, mint mikor az
ember benne van. Illává jelenleg a Kőnisegg
grófoké, de a várat az állam vette meg
tőlük és 1856-ban fegvliázzá alakította.
Az orvos ur még útközben elbeszélte,
hogy a fegyháznak magvát egy régi trinitarius zárda képezi, eliez építettek aztán
az idők folyamán tömérdek labyrinthust és
még vagy 159 magánzárkát kellene épí
teni, ha azt akarnák, hogy a beszállított
fegyenczeket egyévi novicziátnsra ilyen
magánzárkákba lyukalják. Itt is nekik
kedvez a szerencse, mert sok a fegyencz,
kevés a magánzárka, nagy a kereslet, ke
vés a kínálat, és igy — szerencséjükre —
alig jut egyre 3—4 hónap, de nem is álla
nák ki tovább. A fegyliáz délkelet felé
eső oldalának mintegy a közepén van az
egykori szép és nagy zárdatemplom, most
azonban ugv van elszigetelve a fegyháztól,
hogy azzal semmiféle összeköttetésben sii.es ;
jelenleg plébánia templomnak használják,
minthogy a tulajdonképi plébánia templo
mot el kellett bontani, s csak a magáno
sán álló torony búslakodik a domb délkeleti lejtőjén épült plébánia lak mellett. Üe
menjünk tovább és mindjárt czélunknál
leszünk.
A fegyliáz kívülről igen „jó“ benyo
mást tesz; sárgára van meszelve, itt-ott
széles fehér sávokkal, s már külseje is el
árulja azt a tisztaságot, mely az egész épü
leten kivül-belül elhullik, de azt is, hogy
benne valami nagy kincset féltékenyen

A szőlő fája.
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3*/ g millió szőlőtőke nem volt valamennyi
termő. Ha Francziaországban egy hold sző
lőre nézve 25 métermázsa szőlőfiirt termés
fényes eredménynek tekinthető, Kaliforni
ában a 67 mmázsa még csak középszerű,
a 75 mmázsa pedig gyakori; minek a ta
laj termékeny voltán kívül egyik oka az
is, hogy egyetlen egy fürt sem romlik a
tőkéjén. Az Egyesült államokban 1878-ban
142 millió szőlőtőkét számláltak.
l’öppig és Meyen szerint Közép és
Délamerika nyugoti partjain emelkedőben
van szintén a szőlőtenyészet, sőt Humboldt
állítása szerint Guatemala, Caraccas, Mexiconak némely vidékei annyira kedvezők a
szölötő részére, hogy azok termése ellát
hatná egész Ejszakamerikát, de elrendel
ték ott a spanyolok a múlt század vége
felé minden szőlő ültetvénynek a kiirtását,
még pedig azért, hogy az anyaország bor
kivitele biztosítva legyen. Bandin expeditiója e század elején megcsodálta Ausztráliá
ban a rosehilii szőlőkben a fokföldi, kanáriai, madeirái, xeresi és bordeauxi veszszök tenyészetét és mint a gazdák mon
dák, sehol sem díszük a borág oly szépen,
mint nálok.
Hazánkban a szőlőtermesztés szintén
régi. Strabo szerint élt a dákoknál, a mai
erdélyi részeken Burevistes dák király ide
jében (30 körül Kr. e.) egy Decaenens
nevű kuruzsló ember, kinek oly nagy volt
a népre befolyása, hogy kedvéért kivágták
a szőlőket. Határozottabb adat az, hogy
Probus császár, egy szerémségi kertésznek
fia, nem szégyenelve apjának becsületes
foglalkozását , katonáival szülőföldjének
Mons Alinus nevű magaslatait 276-ban szőlő
tőkékkel ültettette be. Innen került át a
mai Baranya megyébe, melynek gazdag
talaja oly jó dajkája lett a szerémi szőlőtőnek, hogy „bor-anya" nevet érdemlett ki.
Arnulf német császár 888-ban már Pécs
vidékét szőlőhegyeivel együtt ajándékozza
el; de ugyanazon adomány levélben Szom
bathely és Kőszeg vidéke szőlői is említve
vannak. Baranya - vármegye czimerében
Józsua és Káleb szőlőfürtöt visznek rúdon.
Aradmegyében a szőlőművelés III.
Béla idejében van (1173—1196.) említve.
Mutogatják ma is Boros-Jenőn Rákóczy
szőlejét, mely az erdélyi fejedelmek aszta
lát borral látta el; aszút azonban ott csak
a múlt század második felében kezdtek
késziteni. Biharmegyében is régi lehet a
vinczellérkedés, mert e törvényhatóság
czimerének pajzsa tetejéből szőlő venyige
bocsátkozik a jobb oldal felé hajolva s e
venyigéről két szőlőfürt lóg le, melyek
különösen az Érmellék szőlőművelését áb
rázolják.
(Folyt, köv.)

őriznek, mert az embernek azonnal sze
mébe tűnik a silbakoló baka. A külső őr
séget ugyanis egy század közös hadsereg
beli katona teljesiti, benn 90 fegyőr vigyáz
az ország erkölcsi szemetjére.
Már ez a külső jelenség is némileg
fájdalmas érzetet kelt az emberben. Az
őrségen áthaladva keskeny ut viszen a ka
puhoz, mindkét oldalán mélyebben fekvő
kert által szegélyezve, mely a késő őszi
idő daczára is felette gondos kezekre vall.
Mig a kaput az orvos ur kopogtatására
kinyitották, a félelemnek egy bizonyos
neme fogott el, ez azonban csakhamar el
oszlott, a mint a sok ajtón keresztül az
igazgató ur lakásába értünk, ki olyan ke
gyes volt irántam, hogy egy hét előtt épen
ezt a napot jelölte ki számomra, mikor az
egész intézet berendezését ő maga tüzete
sen megmagyarázhatja. A bemutatás után
már a fekete kávé mellett vígan csevegve,
sok mindent megtudtam a fegyházról : hogy
jelenleg 613 a fegyenczek száma, hogy
évenkint alig 20—25 halálozási eset fordul
elő, hogy az államnak mintegy 115 ezer
forintjába kerül évenkint a fegyház fenn
tartása.
Mennyi a haszon ennek ellenében a
fegyenczek részéről ? kérdeztem kíváncsian.
Nagyon csekély, alig -17 ezer forint.
Tehát 100 ezer megy rá átlag az or
szágos budgetböl.
De ha meggondoljuk, hogy a fegyen
czek csak úgy dolgoznak, mint egy negy
vennyolcában volt politikai fogoly nekem
mondotta, hogy a varjú is a kerékre re
pülhessen, s e mellett a keresménynek
csak egy harmada az államé, a többi bizo
nyos napokon a fegyencz használatára vagy
az anyag beszerzésére fordittatik, majd
kiszabadulása idejére a takarékba helyez- |

Budapest, 1888. jan. 27.
Minden egyéni érdeket, minden párt
érdeket háttérbe szőrit a haza érdeke.
A hazáért való áldozat meghozatalában
versenyre kelnek egymással a politikai pár
tok is, mindegyik lobogtatja a kezében a
liberalismus és a hazaszeretet zászlaját.
Melyik szereti jobban a hazáját, melyik
liberálisabb ! És az ilyen verseny mindig
egy-egy magasztos ünnepét képezi az országházának, midőn a szavazó urna előtt
kezet fog egymással a közös politika szel
leme által áthatott — hazáját egyaránt
szerető magyar a magyarral. Ekkor egygyé
olvad az érzés, egy a politika.
A magyar országgyűlésen az elvi
ellentéteket kiegyenlíteni nem lehet. A
politika hullámai gyakran magasra csap
nak ; azon a tengeren gyakran vihar zug
végig, az a tenger elnémul, mihelyest kö
zös érdek, a haza érdeke, java, biztonsága
kerül szőnyegre.
Az ellenséggel szemben nekünk nin
csenek pártjaink. Az országgyűlés egy szó,
egy hang, mikor arról van szó, hogy ve
szélyben a haza, meg kell védeni ! Lélek
emelő, fölmagasitó érzet, látni a hon nagy
jait, mint egy szivet, mely egyenlő forrón,
egyenlő gyorsan dobog.
Nem régen volt csak, hogy a népfölkelési törvényt a ház elé terjesztették.
Fenyegető volt a helyzet, a levegő telve
volt gyúlékony anyagokkal. Szomszédaink
készülődtek. Senkisem tudta, hogy mire,
hogy miért. Szomorú előérzet fogta el
mindenki szivét.
Ekkor hozták a magyar országgyűlés
elé a népfölkelési törvényt. Az ellenzék
szónokai hatalmas argumentumokkal támo
gatták a honvédelmi miniszter javaslatát.
Aztán jött a még fontosabb tárgy. Az
ismétlő fegyverek kérdése. Nagyon komoly,
mélyen megfontolandó lépés volt ez, mely
újabban sok-sok millióval terhelte meg
úgyis zavarokkal küzdő áliamkaszszánkat.
De az országgyűlés nem mondta, hogy nem !
Tiltakozó sfeót alig hallottunk, mert azokra
a fegyverekre védképességünk érdekében
okvetlenül szükség van.
Most volt a harmadik esete a hazáért
való határtalan lelkesedésnek és áldozat
készségnek.
A tartalékosoknak meg kell ismerked
niük az újonnan elkészült ismétlő fegyve
rekkel. A százezernyi katona-polgár, akik
most házi tűzhelyüknél, szeretteik körében
végzik a béke munkáját, meg lesznek
fosztva egy hétre házi békéjüktől. Kira
gadja őket a haza a család köréből, mert
az uj fegyverrel való fogásokat kell meg
ismerni és megtanulniok.
Es a magyar képviselőházban ismét
egy szív dobogott, egy ajk beszélt az egész
nemzet nevében s az az egy szó azt mondta,
hogy : „megyünk !“
Itthon dúlhat a politikai viszály, de
ha a király és tanácsosai azt mondják, hogy
oda nézzetek a határra, ott ellenség tömö
rül, akkor nem létezik elvkülömbség, nincs
párt, csak egy van — a haza.
A háborúval fenyegető rémek elnyu
godtak ugyan. A béke napja ragyog a
nemzetekre. De ez csak látszat. A fegyve

tetik el úgy, hogy egyik-másik ilyenkor
500 frtot is kap a markába, — akkor már
kellő magyarázatot nyer a csekély anyagi
haszon, melvet az a tömérdek számú legyencz évente hajt.
(Folyt, köv.)

Az agglegény időtöltése.
— Németből: K. B. —

Elő-elő drága emlékek, elsárgult papir
szeletek, facsarjatok néhány könyet ba
rázdás pergamen-bőrömre, melyről a szere
lemnek nyilai — fájdalom, mint a krokodil-pánczélról — minden időkre visszape
regtek.
*

*

res béke fél háború, amelyben elbukik az, jelenleg üresedésben van, mint levelezőnk
aki nincs fegyverben. Aki az utolsó pilla *rja> 1 feiffer Vilmos volt megyei első al
natra : a hadüzenetre vár, az előre érezheti jegyző is pályázott.
szivében az ellenség vasát s nem is kerül
~ Zene-estély. Az aranyos-maróti m.
heti ki.
kir. állami elemi és felső leányiskola tan
Azért készen kell lennünk !
testülete folyó évi február hó 13-án AraA nemzet kimondhatlanul sok áldozatot nyos-Maróton a kaszinó termeiben tánezmuhoz a hazáért és a királyért és ezt az ál latsaggal egybekötött jótékonyczélu zenedozatot seir. tagadhatja meg senki. A kép estelyt rendez. A műsor 10 számból áll s
viselők szava egyhangú „igen“-ben tört ki igen erdskes. Kezdete esti 7>/2 órakor.
a tartalékosoknak az ismétlő fegyverekkel Helyarak : ülőhely I—III. sorban 9 frt
való megismerkedés czéljából történendő U'^'y IV V. s.l írt 50 kr. ülőhelv a
behívást illetőleg. A nemzet a nép szive többi sorban 1 frt. Állóhely 60 kr. A tiszta
is egyet dobban, ha majd megszólal a harczi jövedelem az aranyos-maróti állami felső
riadó 1
leányiskolában a Zongora-alap javára föe
fordittatni.
6
F.
A maróthi takarékpénztár 1887-ik
évi forgalma 200,000 frttal kisebb a múlt
évinél s nyereménye 2001' frttal apadt:
mégis a múlthoz hasonlóan 13 frtot ad rész
vényenként osztalékul. Valami specziális éri
— Közlekedési akadályok. A hét elején vezetli e pénzintézet sorsát, hogy veszte
beállt havazás és erős szél, mint előre lát segük soha sincs, s daczára e nagyobb
ható volt, megint sok akadályt gördített mérvű apadásnak az osztalék redukálását
a vasúti forgalom elé. A legtöbb vonalon, szükségesnek nem tartja.
hol rövidebb, hol hosszabb ideig szünetelt
— Jótékonyczélu előadás. A Bokodya közlekedés a hófúvások miatt. A garam- pát színtársulata e hó 6-an Ipolyságon a
ipolyvölgyi vonalon hétfőn az 1513. sz. v. városi szegények javára előadást rendez,
Bény és Csata között megakadt. A Csatá mely alkalommal színre kerül Moliére
ról segítségére indult mozdonyt is ugyan „Képzelt beteg" czimü bohózatos, szatiri
azon sors érte. A vonaton levő utasok ré kus 3 felv. vigjátéka epiloggal, melynek
szint Csatára mentek, részint szánokon czime „A doktorrá avatás szertartásai."
utaztak tovább. Kedden még jött vonat,
— A Kossuth bankó prése, a szabadde szerda óta vasutunk nem közleke ságharcz e nevezetes emléke a világosi
dik s ez az oka, hogy alulról sem leve szomorú napok után eltűnt. Egyes részei
let sem lapot nem kaphattunk napok óta. — megkerültek; egy temesvári polgár: KerTegnap délután 1 óra után rendesen érke scliék Gyula birtokában vannak, ki most
zett meg a vonat és 4 órakor ment lefelé. ■nyilvánosságra hozta e nevezetes ereklvc
A posta is megjött tegnap délelőtt ; a há történetét is. A bankóprés Aradon műkö
rom napon át elmaradt leveleket és hírla dött utoljára s mikor Kossuth menekülni
pokat Nyitráról hozták Lévára.
volt kénytelen, ott hagyta. Két granícsár
— Tánczestély. A lévai magyar királyi tette rá a kezét s jó pénzért eladta a ne
honvéd- és polgári lövészegylet 1888. vezett temesvári polgár édes anyjának,
febr. hó 11-én az „Oroszlán" vendéglő ter kinek férje vaskereskedö volt s ez a prés
meiben zártkörű tánczestélyt rendez. Kez zömét beolvasztotta, de egves részeit meg
dete esti 9 órakor. Beléptidij: Személyjegy őrizte. Eleinte kertjében, majd szőlőjében
1 frt; családjegy 2 frt. A rendezőség, mely ásta el, szemben a világosi romokkal. So
serényen munkálkodik a tánczestély sike káig nem sejté senki, hogy az ereklyék
rültén, arra kéri a hölgyeket, hogy egy ott vannak. Kerschék édes atyja is csak
szerű öltözékben jelenjenek meg. Mint halálos ágyán közölte a titkot fiával, a ki
halljuk, a közönség közt igen élénk az azután előkereste az emléktárgyakat több
évtizedes rejtekükböl.
érdeklődés a bál iránt.
— Hymen. — Dr. Ruffy Pál Barsvár— Községi jegyzők fizetése 150 év előtt.
megye főjegyzője f. hó 29-én jegyezte el Okmányok alapján közli a „Tolnamegyei
Reidner Ilka kisasszonyt, néhai Reidner Közlöny" a következőket: „Tamási község
Adolf néveri földbirtokos kedves leányát. ben Varga György bíróságába a nótárius
Tartós boldogság koszoruzza frigyüket!
Stermersly Mihály conventiója (1730.) kész
— Állandó korcsolyatér. A lévai kor- pénz 20 frt, búza P. (pozsonyi) mérő 16,
csolyázók-egyletének választmánya — mint egy pár csizma és 6 szekér fa." Később ez
értesülünk — e hó 2-án tartott ülésén el a fizetés megjavittatott, mint erről a követ
határozta, hogy jövőre állandó korcsolya kező sorok tanúskodnak: „Csótány Ferencz
teret létesít, minek czéljából részvények bíróságába (1731) a nevezett nótárius con
kibocsátását hozandja javaslatba a legkö ventiója: készpénz 30 frt, búza p. mérő
zelebb megtartandó egyleti közgyűlésen. 24, négy szekér fa, 12 font faggyú, húsra
Az eszme mindenesetre helyes és hisszük, 1 frt, korcsmára 2 frt, egy pár uj csizma.
hogy keresztülvitele nem is fog akadályokba Valamint az esküdtek napidijairól is. Erre
ütközni. Egy korcsolyaversenyt is tervez nézve az 1728-ban kelt ugyanazon községi
a választmány, melyet — ha az idő ked szabályok 9-ik pontja a következő: „Ha
vezni fog a jégre — a legrövidebb idő az szőlőhegyre kiviszi látogatásra, vagy
alatt meg is tartanak. A jégsport kedve mesgye csináltatásra, itt is tartozzék az es
lői igen nagy érdeklődéssel néznek a ver küdtnek az, kire az büntetés háramlik egy
vödör borral ; mely hat pint borból áll, egy
seny elé.
' — Az újbányái főjegyzői állásra, mely kenyérrel, két tál étellel, ha penigh nem

Különfélék.

vessen továbbra is feléje szerelmi pillantá
sokat, sőt miattam még a lábszij alá is
búj hátik, nem törődöm önnel! Nem aka
rok ön felől tudni semmit!“
Oh szép Dorottya! Itt ismerlek meg.
Emlékszem még, mily jeleneteket játszot
tál le előttem. Te szép valal és szellemdus,
de borzasztó féltékeny ! — Senki sem tet
szett neked, azért maradtál vén szűz, arezodra öoszantodtad a sárgaságot, s most
mint báztartónő savanyítod mega szegény,
öreg tanácsos utolsó napjait !
*
*
*
„Legjobbam! Valamit érzek, de nem
tudok kimondani. Nem tudok enni, aludni.
Anyám mindig szid, de az nekem tűtegál! Hisz én nem tehetek róla. Mióta a
múlt vasárnapon a kertben bukfenczeit és
tornamutatványait láttam, azóta végem van.
Mindig bukfenczeket látom csinálni! Bor
zasztó rosszul vagyok és irtózatos haloványnak nézek ki. Maga megígérte nekem, hogy
megmondja, mi a bajom, oh jöjjön hamar,
különben a papa mást, az öreg doktort ren
deli hozzám."
Szeretetreméltó ártatlanság! Kedves
együgyüség és egyszerűség ! Ki hinné, hegy
ez után egy héttel egy csinos hadnagy
miatt megint nem tudtál enni és aludni, s
hogy- végre egy igazi tornászó „kókler"
után futottál, s most vele utazgatsz a vá
sárokon ! ? Higyjen csak valaki az együgyünek, a ki helyesen Írni is alig tud.

*
„Kedves barátom! Érzem, hogy napról-napra jobban szeretlek. Nélküled nem
lehetek boldog, nélküled nem élhetek ! —
Ha nem látlak, isszonyu kínokat szenvedek,
s ha megszűnsz engem szeretni, úgy nem
sokára sírba tesznek! — Igen, kedvesebb
volna nekem a halál, mint hűtlenséged."
így irt egykor a heves Katharina. —
Egy va'ódi lánglélek ! De most férjnél van,
van hét g) ormoké, s olyan kövér, hogy alig
tud menni! Pár nap előtt láttam. Most
senki sem hiszi, hogy irántam való szeretetböl meg akart halni.
*
«
*
„Szörnyeteg ! Gyűlölöm önt, undorodom
öntői! — Láttam, a mint ön ablakából a
*
*
*
.,
„Mon trés cher ami ! Hier quand j’eczipész leányára a szemközti boltban sze
relmi pillantásokat vetett. Gyalázat! Egy tais avec ma more dans le Burgtheatre,
szurokban szülöttet többre becsülni nálam! dans le charmant Tragedie „Isidor et Olga,"
Azután mi szépség van rajta ? De ilyenek j’ai pleuré beaucoup, mais comment beauvagytok mindnyájan, mindnyájan, mindnyá coup !! La pauvre Olga, elle devoit voir
jan, és egy hagymaárusnő eltántoríthat comment Isidor devoit servir a la tahié
egy herczegnötől, ha uj előttetek! Csak avec la Serviette sous le bras ! — Elle eu

de vénáit furieusse, et elle avait raison. O!
si je serais Olga — moi — et si vous etiez
forcé de fairé un doraestique, je serais font
a fait coinme Olga. — Mais nous deux nous
n’avons pás a eraindre un írére tyrannique,
le mién est si bonde vous porter, mérne
cette lettre et de vous invitercher nous
pour demain soir. Votre."
Jó Eliz, te nagyon sokat jártál szín
házba! Elise. A színház volt szerencsétlen
séged! Mert először házi színjátékokat ren
deztél, most pedig egy vándor-truppnál él
degélsz, hol még bizonyára az „Olga" sze
repeket játszod, jóllehet már jól benne vagy
az ötvenes években !
*
*
*
„Budvitza, nov. 16. Oh legjobb, legszeretettebb férfi ! Megigértette velem,
hogy írjak magának. Most megteszek, mert
mikor nálunk megvolt, atta nekem egy
puszi és monta „herr Slavacsek, neki le
ánya szép van". Megjegyeztem eztet, és
örültem neki, hogy engem akarta. Most
akarják otthon, házasodjak gazdag üveg
kereskedőhöz, de maga nekem jobban tet
szik, mint glashandler, ha magának van is
csak két glas két szemén. Ha belém meg
lett szerelmes, mondja hamar ! Megszökök
és eljövök magához nach Varsány. Várom
levél feleletet."
Kedves Anyicska ! Ne haragudjál, begy
nem teljesítettem kívánságodat; tudom,
hogy boldog vagy az üvegkereskedö olda
lán. Mi aligha illettünk volna össze, mert
látod, én fiatal koromban ugyan sok üve
get törtem, de fújni egyet sem tudok . . .
„Nagyságoi ur! Pfui! Magárul nem
hittem volna — egy olyan nóbel ur! Egy
fél óráig vártam magára a „ Bakok “-nál a

igazolja, vagy penigh mögb nem akarja
állani, szabad lészen az urasághoz apellálni."
_ Mi mindent nem hoz a tűz — nap
fényre- Amerikában, New-York mellett, nem

rég egy nagy tejgazdaság égett le, mely
egy negyed millió dollárra volt biztosítva,
midőn a kár ielvételére kirendelt biztosító
társulati hivatalnokok megjelentek és a
leégett tehénhullák maradványait keresték,
nagy ámulatukra mit sem találtak, de még
istállóra sem bukkantak. Hanem igenis egy
nagyszerű vegytani laboratóriumra találtak
különféle elhamvadt állványokkal, összezuzott üstökkel és retortákkal, hol évek
hosszú során át gyártották az egész vidék
számára — a termesze t e s tehéntejet és
friss vajat.
— R ö v i d h i r e k. — Az iskola taka
rékpénztárak révén tizenkét év alatt a

gyermekek közel egy millió forintot taka
rítottak meg. — A honvédelmi miniszter a
héten körrendeletét adott ki, mely szerint
a csendőrségi szolgálat, minimuma három
évre szól. — Ritka járásbíróság. A szar
vasi járásbíróság ritka kimutatással dicse
kedhetik; a múlt évről ugyanis egyetlen
egy hátralékos ügydarabja sem maradt. Egy kérvény a német birodalmi gyűlésnek
azt ájánlja, hogy adóztassák meg a női
vállfüzöket, a miből tetemes adó folyna
be. — Angliában papir-paiaczkok gyártá
sára nagy részvénytársulat alakult. — A
nyelvekről egy hallei tanár kiszámította,
hogy a kínai nyelvet beszélik legtöbben
(mintegy 400 millió), utánna a hindut (100
m.), majd az angolt (100 in.), az oroszt
(70 m.), a németet (57 m.), a spanyolt
(47—48 millió). — Belgiumban Lüttích
mellett van a világ legnagyobb czukorgyára, melyben október hónap óta napon
ként 2 millió kilogramm czukorrépát dol
goznak fel. — A delegácziék — hír sze
rint — májusban fognak Budapesten össze
ülni a jövő évi közös költségvetés meg
állapítása végett.

aprómáwok.

— Rovatvezető Zuhany. —

A szív különféle műtétéi. A sportmaa
szive nevet, ha szép lovat lát. A gyűlö’önek
szive megfordul, ha ellenét megpillantja. Egy
szánakozőnak megtörik a szive. A félelmesnek
szorul a szive. Az irigynek vérzik a szive, ha
annak vagy amannak jól megy dolga. Ki jól mulat,
annak tágul a szive. A haragosnak reszket a
szive. Az ájtatosnak emelkedik a szive. Egy
megijedtnek megdöbben a szive. A bankodé

nak megreped a szive. Egyik embernek olvad,
másnak lágy, egy harmadiknak kemény a szive.
Egyiknek nagy szive van, másikunk épen nincs
szive. A szerelmes meg pláne oda ajándékozta
szivet. Minden ember szivéről szól, de csak kevésnek

van szive.

A latin tudomány. — Ki tudja, mit je
lent latinul folytonosan ? — Kérem, én tudom! —
Ni, hadd halljuk! — Furtum-fjrt!

sarkon, majd kinéztem a sremeimei a fejem
ből, s maga nem jött! így tartja meg férfi
szavát?! Szégyebe magát! En csak szoba
lány vagyok, de megcsalni nem hagyom
magam ! Ahhoz keressen kisasszonyt! Hol
nap hét órakor megint ott leszek a bakok
nál, ha megint kedvesebb az alvás, mint
én, és nem jön, vége mindennek !“
Brindl Wawara.
Kedves Barbara! Te akkor jobbat
akartál velem, mint én veled ! Egyébiránt
nem hányhatod szememre, hogy jövödre
nézve megcsaltalak volna. Te most egy
zsíros hentesné vagy, van jó férjed, kilencz
eleven gyermeked, s ha üzletedbe jövök,
jó virslit adsz, de nem tudod magad vissza
tartani, hogy ujjaddal fenyegetőzve utánam
ne kiáltsd : „Nagyságos uram : A „bakoké
nál még mindig várhatnék ugy e?! — Bi
zony most várhatnál csak édes Barborám !
*
Jajj ! — nem olvashatok már többet —
ez az átkozott csuz mindig erősebben - erő
sebben gyötör.

A democratia udvara.
(1888. jan. 18. országgyűlési viták alatt.)

Nézd, mily sok democrata van nálunk; . e cziniért hogy
Küzdenek a pártok főbbjei s bajnokai ? ! —
Szól a tudós : democrata én vagyok; én a ki mellett
Szól nevem, ..ajohb párts vaskos Írott müveim...
Az nem igaz, riad erre fel a balpárt demimondja :
Hisz democrata csak bal lehet és nem a jobb . .
Közbekiáli a feliéringü szent antisemita :
Itt democrata — nép — képviselő vagyok én . . .
„Schwarz aufweiss“ bizonyos, szol a híres udvari mágnás:
Hogy democrata . . gróf én vagyok és maradok . . —
Hát ez igen szép udvarlás a kiskorú hölgynél; . ■ .
Szép, . . szóval mindent rakni a lábaihoz,
Persze baj az, hogy nem hisz ez a szónak ; s tűt előle...

A democratiát birja ekint csak a tett. —

Faragó.

gyelet, mely mint fönnebb említőm, az egész ám, hanem egész programmját adja az érde
kes eseményeknek, melyek a megye szék
világot mozgásba hozta.
A „Léva és vidéke r. katli. tanitóA beszámolást illetőleg van szerencsém helyén történnek.
egylet“ jan. hó 31-én tartotta meg ez év jelenteni, hogy a múlt gyűlésen kitűzött
Ma f. hó 2-án az állami leányiskolában
ben első választmányi ülését, melyen M un- pályakérdéseket szétküldő'ztein; adja Isten, „Eötvös-ünnepély" fog tartatni, mely Eöt
kav János, g.-ujfalusi esperes-plebanos, egy hogy minél többen pályázzanak, ámbár csak vös br. érdemeinek méltatásán kivül ének
házi elnök bejelentette, miszerint a kitűzött egyik másik nyeri el a pályadij jutalmát — s szavalatokkal lesz egybekötve.
tanügyi tételeket a tagokkal közölte azzal, — de az iparkodók munkásságának érdem
Ugyan esiik a mai napon támadt fel a
hogy a legjobb munkák — a közgyűlés dija még sem fog elmaradni.
„B arsmegy ei Hírlap" is, Cyzár Osz
határozata értelmében—ögy-egy körmőczi
Végre az egylet körében felmerült kár szerkesztése mellett.
arany, 5 és 3 frtnyi jutalomban részesittet- eseményekre reflektálva, jelentem azt is, i
Nem régiben még attól tartottunk, hogy
nek. A dolgozatok május hó 1-ig az elnök- hogy Csongrády János g.-keszii tanító s . Ar.-Marótlion egy Jap nem bir existálni, s
hez küldendők be, ki azokat inegbirálás egyletünk rendes tagja megvált tanitói pá ime, most egy helyett kettő látandja el
végett a bíráló bizottság elnökének, Jaross lyájától s nyugdijaztatott. Mint az országos Barsmegye közönségét szellemi táplálékkal.
Ferencznek adja át.
Az uj lap vegyes tartalmú, — tehát
nyugdíjintézetnek tagja, innen kap évi 110
Elintéztetett ezenkívül több az egyle Irtot. A többi 190 frtot a g. keszii képvi nem csupán tanügygyel foglalkozik, — s
tet érdeklő ügy.
selő testület megajánlotta neki s itt egy valószínűleg kellő pártolásban is részesülend.
A gyűlés kimagasló részét egyébként ( kellemetlen anomáliáról kell értesítenem a
Nem kevésbé említésre méltó neveze
az elnöknek alább következő megnyitó t. választmányt, mely előadta magát, t. i. tesség az is, hogy ma érkezik ide Tóth
beszéde Képezte : „Üdvözlöm önöket, ti.-z- ■ a képviselő testület határozata megerősítés Béla szintarsulata Nyitráról s szombaton
telt válaszmányi tagok s kívánom, hogy az I végett felküldetett a megyéhez, a honnan már megkezdi az előadásokat. A társulat
uj esztendő sok örömet és vigasztalást hoz- I az alispán úrtól azon válasz érkezett, hogy itt csupán 8—10 előadást tart s azután
zon mindnyájunknak s áldjon meg minket 1 nem a polgári község, hanem a hitközség Beszterczebányára utazik.
az Ég ura minden kegyelmeivel.
tartozik azon 190 frtot fizetni s ezen ren
Végül örömmel konstatálom, hogy tüzolUtolsó közgyűlésünk óta a legneveze delet velem, mint a garamkeszii hitközség tóegylctünk — melynek jó magam is szeré
tesebb esemény, a tanítókat is legközelebb elnökével, hihetőleg végrehajtás végett kö- nyen működő tagja leszek —már alakulófél
ről érdekli, szentséges atyánknak XIII. Leó zöitetett. Ezen sérelmes határozat ellen, ben van ; hihetetlenül hangzik ugyan, de
pápának aranymiséje, aki ez év január 1-én, mely múlt hó 12-én kézbesittetett nekem, fel igaz; az alakuló gyűlés e hó 4-én lesz.
mint 50 éves áldozár lépett az ur oltárá folyamodtam a ntn. m. kir. vallás és közok
Alázatos szolgája.
hoz, bemutatván a szent áldozatot, áldását tatási Minisztériumhoz. Az alispáui határo
adta az egész világra, tehát reánk is. Rit zat nem vette figyelembe először, hogy jól
Maróthi Béla.
kaság, hogy valamely pap megérje arany lehet az iskola rom. katholikus iskola, mind
miséjét, de ha egy közönséges pap üli azon amellett az iskola fenntartási teher Garamnapnak emlékét, bizonyára vele örvend Keszire, mint polgári községr-e háramlik ;
KÖZGAZDASÁG.
minden ismerőse s minden rokona. Ha egy a tandijt az illető szülők tartoznak viselni,
plébános felmutatja arany miséjét, vele a fizetést pedig a község pénztárából évi 145
A budapesti értéktőzsdéről.
örvend s vigad az egész plébánia közönség, írtban kapja a tanító a mint az oklevélből
ha egy' püspök öt ven év múlva, mint arany- kiderül.
A Magyar Mereur In ti tudósítása.)
misés áldozár járul az ur oltárához, vele
Másodszor, a beteges s tehetetlen ta
örvend s áldásában osztozik az egész megye nító nyugdíjaztatásának ügye nemcsak a
Ha a tőzsde helyzetét a jelen pillanat
s ha a római pápa részesül e szerencsében, rom. katli. iskolaszék előtt tárgyaltatott, ban helyesen akarjuk megítélni, akkor kiihogy felmutathatja arany miséjét, akkor hanem a községi választmányban is el lett lömbséget kell tennünk a tőzsde szilárd
nagy ünnepnap van az egész világon ; mert fogadva, a miről az alispáui hivatalnál vissza sága és az üzérkedés bizalma közt, mert
vele örvend s áldásában osztozik az egész maradt község Képviselő testületi jegyző míg az irány a rendkívül olcsó pénz és a
világ. így történt ez legújabban XIII. Leó könyvek tanúskodnak s a 15960. számú eoutremine nagy terjedelme következtében
szent atyánk öröm napján jan. 1-én, mi határozathozatalra ingatag alapul szolgáltak. határozottan szilárd, addig nem lehet elta
dőn az ünnep áldásai s örömében osztozott A g.-keszii község képviselő testületé egy gadni azt, hogy az üzérkedés még nem
az egész világ, nemcsak katliolikusok, ha hangúlag elfogadta, hogy a nyugdíjazandó szabadult meg minden politikai gondtól.
nem prot. fejedelmek, török szultán, egyip tanítónak, a ki az országos nyugdijintézet Minthogy azonban az utóbbi tekintetben
tomi alkirály, japáni fejedelem stb. bemu nek is tagja, fizetését 300 írtig ki fogja a lefolyt héten semmi komolyabb változás
tatták az ö üdvözletüket, ajándékaikat.
egészíteni és pedig a község pénztárából nem történt, az üzlet nyugodt és tartóz
Figyelmünket kiválólag igényli Vilmos fizetendő 190 frt erejéig, a honnan a ta kodó. A tőzsde figyelmét most ama tár
német császár üdvözlő üzenete, aki rend nító a tek. megye tudtával és beleegyezé- gyalások kötik le, melyek a Rothschild cso
kívüli nagykövetét Briihl Pförter.t szép aján . sével húzta fizetését; már pedig a minisz- port és a magyar kormány között folynak
dékokkal kiddé az aranymisés pápa üdvöz 1 terialis rendeletek értelmében is, a honnan utóbbi hitelszükségletének kielégítése vé
letére, aki nagyon szépen, fenségesen üd ! a tanító kapja fizetését, onnan nyugdijaz- gett. Az a kérdés vájjon arany vagy papirjáradék kibocsátása várható e — háttérbe
vözlő uralkodója nevében a pápát. Halljuk I tatását is igényelheti.
Harmadszor Garam-Keszii község, két szorítja a politikai kérdéseket. A megol
a megragadó magas eszméket:
„Szent atya" ! így szólítja meg XIII. ! vagyontalan zsidó családot kivéve, tisztán dás már csak rövid idő kérdése, mert a
Leót a protestáns Vilmos császár követe ! katli. község s itt emberemlékezet óta soha kormány aligha várhat sokáig. Vájjon ez
Egy kilenczvenegy éves császár, egy világ más iskola nem létezett, mint katli. iskola. az uj kibocsátás meghozza-e a tőzsdének a
birodalom ura, egy protestáns fejedelem Az 1868. évi 38 t. ez. §-ai községi iskolák I várva-várt élénkséget ? Erre a kérdésre
„atyának" nevezi a pápát ! Mily gyönyörű nak kedveznek ugyan, de a hol községi nem lehet határozott igennel felelni ; de
keresztény eszme! Mily szép lélek, mily iskolák nincsenek és nem voltak, a törvény reméljük, hogy igen.
A mi ez a heti üzlet részleteit illeti,
fenséges szív sugalta a valóban nagy csá kedvezményei a katli. iskolát illetik s ezt
szárnak, hogy protestáns létére „atyának" ezen esetben is fenntartani jogos és méltá nem igen lehet arra bővebben kiterjesz
nyos.
kedni, mert az üzérkedés várakozó maga
szólítsa követe által a pápát.
Negyedszer a tek. alispáui hivatal a tartása következtében az üzlet pangott. A
A milyen a megszólítás, olyan az egész
üdvözlő beszéd is. Tele gyöngédséggel, határozatot a garamuj falusi plébánoshoz, járadék és befektetési értékek pitele a legszebb és legmagasztosabb érzel mint a g.-keszii hitközség elnökéhez intézte, aczán a nagy pénzbőség következtében igen
bizonyára a végrehajtás czéljából, mire szilárd volt az irány, de ez nem nyilvánul
mekkel.
nézve alázatos észrevételem, hogy nálunk hatott eléggé az árfolyamokban, mert a
„Magas uralkodóm, Vilmos császár és
katholikusoknál
ez ideig autonómia nem lé foriralom élénksége hiányzott ehhez. B a n kkirály ő felsége küldött szentségedhez, hogy
tezik, a katli. egyház hitközségei nem fele részvények alig változtak valamit,
e levelet szentelt kezeihez juttassam. Midőn
ezen kitűnő szerencsében részesülök, hogy kezeti hitközségek, felekezetek az evangéli de inkább jobban állnak. Közlekedési
kusok, reformátusok és zsidók s ez utóbbi
e parancsot teljesítsem, hű közvetitője va aknak vannak hitközségi elnökeik. A katli. vállalatok részvényei lanyhák voltak, mert
az árvízveszély az utóbbi napok enyhe
gyok ő felségének, ki megb zott, hogy is
törzsegyház más szempont alá jön, mint idő járása következtében növekedett. Iparmételjem az ő élénk és állandó barátságá i a többi hitfeiekezetek, melyeknek saját
vállalati értékek meglehetősen el
nak érzelmeit és hogy b ztositsam Szentsé
| autonómiájuk s felhatalmazott elnökeik van vannak hanyagolva. Sorsjegye k ben
gedet azon üdvkivár.atai őszinteségéről, nak, s azért a plébános a rom. katli. hit
elég jó az üzlet különösen a kis sorsje
melyek ellepik császári szivét az örömün
községnek nem elnöke, hanem lelkipásztora, gyeknek van folytonosan vevőjük és e panep alkalmából, melyet az összes keresz s mint ilyen nem rendelkezik híveinek
tény katolikusság a napokban megülhetni vagyonával, s őket a fizetésre nem kény ] pirók árfolyami emelkedtek is kissé. A va
olyannyira szerencsés ! Ajándékozza meg az szerítheti, nem lévén kezében a végrehajtó luták és é r c z v á 1 t ó k egyelőre gyen
gék.
Isten szentségedet az évek hosszú sorával hatalom.
*
*
*
és tartsa meg erejét, hogy egvházkormányMindezeknél fogva arra kértem a
zatát a népek, ő fölsége a császár és az nagymélt. vallás és közoktatási Miniszter
Felvilágosításokkal készséggel szolgál
egész világ üdvére békében fejezhesse be. urat, miszerint az alispán ur határozatát a Magyar Merkúr kiadóhivatala llatvani„Es épen úgy, mint magas uralkodóm feloldva, a nyugdíj fizetésében Garam-Keszii utcza 16 sz. a, Budapest.
tól, megbízatást nyertem a császárné és ki községet, mint polgári községet kötelezni
rályné ö felségétől is, hogy szentségedhez méltóztassék, mely ezen terhet nemcsak
fűződő baráti és őszinte tisztelő érzületéről elvállalta, hanem annak az elölegesen meg
biztosítsam. A császárné készséggel csatla állapított költségvetésbe való felvételét el
kozik a császár iidvohajaihoz és hő imát rendelte.
rebeg az egyház és Szentséged kormány
Mindenesetre megvárjuk az annyira érde
zata tartósságáért. Ezenkívül a koronaörö kes eredményt. Annyi bizonyos, hogy a katli.
Bor eladás.
kös ő császári és királyi fensége is azon plébános nem hitközségi elnök, s ez volna
külön parancsot küldé San-Remoból, hogy reá nézve a legterhesebb feladat, ha ő, a
Kis-Kereskenyi vörös és fehér fi
a császárnak Szentséged jubileumán érzett ki híveinek egy krajczárjával sem rendel
nom
borok palaezkokban megrendelhe
üdvkivánataihoz való csatlakozását részéről kezik, kénytelen volna híveitől a nyugdí
is jelentsem ki."
tők
Makay
Sándor és Czirok János
jazott tanítónak illetékét beszedni s azt
A pápa ezer örömmel fogadta a prot. évnegyedenkint neki fizetni.
uraknál Léván, valamint a tulajdonos,
fejedelem hódolatát s az által tüntette ki
A magas miniszteri határozat mintául Mailáth Istvánnál Kis-Kereskényben.
jó akaratát iránta, hogy éppen az általa fog szolgálni nemcsak a g.-keszii, hanem a
ajándékba küldött tiarát viselte fején a podluzsányi, solymosi, tolmácsi stb. tanítók Egy nagy palaczk 7/io 1- ára 35 kr.
vatikáni templomba menet alkalmával. Annyi nyugdíjaztatásánál, a kik agg s beteges kis palaezk 3/io 1. ára 25 kr. A palaczbizonyos, hogyXIII. Leó pápa áldozárságának állapotuk miatt rövid idő múlva nyugdi- kok 5 krral visszavétetnek.
jubileuma mozgásba hozta az egész vilá jaztatni fognak, s fizetésük nevezetes ré
got, amint azt a lapokból mindnyájan meg szét szintén a polgári község pénztárából
értettük, a zárandokok száma bizonyára a kapják.
Lévai piaczi-árak.
150.000 meghaladja, mely alkalommal a
Mi lön még egyszer szivemből üdvözöl
Rovatvezető: Kónya József, városkapitány.
magyar tanügyi férfiak is megjelentek Ró ném önöket, a gyűlést ezennel megnyitom ! "
mában, amint ezt Komlósy Ferencz bará
Búza: m.-mázsánként 6 frt 20 kr, 6 frt
tunk s egyletünk tiszteletbeli tagja meg
50 kr. Kétszeres 5 frt 50 kr, 5 frt 80 kr.
írta Népnevelő czimü lapjában 1888. 1 sz.
Rozs 5 frt. 10 kr. 5 frt 40 kr. Árpa 5 frt,
jan. 15.
LEVELEZÉS.
20 kr, 6 frt — kr. Zab 5 frt. 20 kr. 5 frt,
Nevezetes ajándékokban is részesült
Ar.-Marőtb, 1888. febr. 2.
szent Atyánk, melyeknek értékét legalább
50 kr, Kukoricza 5 frt. 70 kr, 6 frt — kr, Bab
Tekintetes Szerkesztő Ur!
80 millióra lehet becsülni, készpénz 14
7 frt, 50 kr. 8 frt. — kr, Lencse 7 frt 50
Február hava — úgy látszik — min kr, 5 frt 80 kr. Köles 4 frt. 50. írt — kr.
millió forint, az aláírások Magyarországból
10 folians nagy kötetet tesznek ki. De mind den tekintetben iparkodik magát megem
ezeknél kimagaslik a katli. öntudat s Krisz berelni ; mert ez nemcsak zimankós, hideg
tus Jézusnak helytartója iránti élénk ke időjárásáról s pompás számújáról nevezetes

T A N U G Y.

Nyílttér.

A GARAM-IPOLYVÖLGYI VASÚT MENETRENDJE.

Én Csillag Anna,
185. cím. hosszú óriási Loreley-hajammal. melyet az

Léva-Csata Esztergom Nána

általam föltalált kenő s 14
havi használata után nyer
tem. mely megakadályozza
a hajkihullást, elősegíti a
hajnövést és erősiti a haj
bőrt. uraknál elősegít egy
te.jcs erős szakálnövést.
rövid ideig való használat
után a hajnak, valamint a
szakáinak természetes szint
és sűrűséget kölcsönöz és
megóvja kora5 öszűléstől a
1 gmagnsalib korig. Egy kö
csög ára 50 kr., 1 írt, 2 írt.
Tostával küldés naponként
a pénz előleges hekiilde.se
vagy postautánvétel mellett
az egész világba.
(MI.I.AG és TÁRBA,
Budapest,
Király-utcxa 2<».
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Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX.
t. ez. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy
a lévai tekintetes kir. járásbíróság 1888. évi 230.
s zámú végzésével S. Braun & Sohn felperes részére (
Szobi Béla és Nagy Antal alperes ellen 127 frt.
tőke követelés s járulékai
erejéig elrendelt ki
elégítési végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és
306 frt. becsült búza, árpa és szalmából álló ingó
ságok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek 230. sz. beküldését rendelő
végzés folytán a helyszínén vagyis Szódón leendő
eszközlésére 1888. év február ho 14. napjának délelőtti
10 órája határidőül kitűzetik, oly kijelentéssel, hogy
ezen árverés a fentebb jelzett ingóságok az 1881. évi
LX. t. ez. 107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek
készpénz fizetés mellett szükség eseten becsáron alul
is el fognak adatni.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi
LX. t. ez. 108. §-ában megalapított föltételek szerint

lesz kifizetendő.
Ez árveréshez a venni szándékozók a kitűzött
időben a községi bíró házánál elváratnak.
Egyúttal közzé tétetik, hogy mindazok, kik a
lefoglalt tárgyakra tulajdon, vagy elsőbbségi igényt |
tartanak, igényüket az árverés megkezdése előtt any- !
nvival inkább bejelentsék — mert különben a végreh
törv. 96. §-a kapcsában egyedül a vételár fölöslegére ,

Február 5.

Farbig, schwarz und weiss Seiden-Moirée von 95 kr.

ít- ;„é
versendet roben- und stiickweise zollfrei das Fab
rik Depót G. Henneberg k. k. Hoflieferant), Zürich.
Musté r umgehend. Bricfe 10 kr. Porto.

Franczia padló-fénymáz
parquettok. puhafa és lakkirozott padlók befényesitésére.

Teljesen jó karban levő s

eszkö

zökkel felszerelt méhes 22 ingó és 6

szalinakasban levő méhcsaláddal, üres

együtt

méhkasokkal

a

legjutányo-

sabb áron eladó.

Bővebb értesítést készséggel ad a
tulajdonos
ZTSZEaRay Sándor.

úgy valódi, lia
minden doboz fenti
védjegyet viseli; mi
vel több hasonkinézésii gyártmány lé
tezik. melyek a több
nyire olcsó anyagok
ból állíttatnak elő,
minek következté
ben nem tartósak s
a közönség hamis
hirdetések által fél
revezettetik.

fognak ntasitattatni.
Kelt Léván 1888. év január lió 26. napján.

Litassy Nándor
kir. bírósági végrehajtó.

IK. i a d ó

1 a. le & s.

A Casino utczában, (Taub féle házban) egy:

négy Szobából,

konyha,

éléskamra, fakamra, padlás és pinezéböl álló kényelmes lakás f. évi

apr

1. vagy 24-étől kiadó.
Bővebb felvilágosítást WeiSZ Mór ur lesz szives nyújtani.

1 Brázay sósborszesz?
Brázay sósborszesz?
Brázay sósborszesz?
Brazay sóstaszc
Brázay sósborszesze
Brázay sósborszesze
Brazay sósborszesze

kitűnő hatással van cs úzo a s z. m g- 1
gután ellen.

csillapít és megszüntet minden fogf á j á s t, különösen állandó haszná
lat mellett
csaknem azonnal megszünteti a fej
fájást.

:i x z c m g y e n g e s é g e t teljesen
megszünteti és erősiti a szemidegeket.
kitűnő hatása van bénulások és zsu
gorok ellen, különösen ajánlatos a
másságé gyógymódnál.
a leghatásosabb fog- és szájtisztitó
szer.
nagyon ajánlatos fejmosásra, hajidegek
erősítésére és a fejkorpa eltávolítására.

Un niiflitáMoktól óvakodjunk-

A Brázay-féle sósborszesz palaczai az itt feltüntetett védjegygyei van
nak ellátva és a czégfelirattal öntve, az ólomkupakok kai együtt.
Ára a kisebb

Védjegy 319. és 320. sz.

Használati utasítás minden üveghez mellékel
tet) k.

palacxknak -40, a nagynak SO kr.

Kapható: Budapesten Brázay Kálmánnál, múzeum-körút
saját ház és Léván Medveczky Sándor, Klain Ödön, Bolcman Ede, Kern testvéreknél. N.-Sálion Zsorna László.

NYOMATOTT NYITRAI ÉS TÁRSÁ-nál Lován. 1888.

Legolcsóbb és legegyszerűbb fénymáz, színtelen (fehér) par
kettekhez, vdagossarga, sárga, sötétsárga, pirosbarna és
diobarna parqueH, puhafa- és fényezett padlókhoz; iizonnal megszárad és minden kefélés nélkül
fényt
kölcsönöz.
-A-xa dobozonként SS kr. és 1 írt

——Egy tágas szobához elegseges ® 85 kros
Árjegyzékeket ingyen küld;

SCHNEIDER & Co
"Wien, I_3 Herrengass

Raktár:

