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A nyi 1 ítérben :
minden nr^yhasábos ^arinotid sor dija 15 k.-.

Vt lünk összeköttet ősben levő hirdetö-iredák, elő
fizetőink. va*iy  a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezmény ben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez: (Zöldkvrt-utrzn 3.3. sz.i küldendőn. 
•••Kéziratok vissza nem adatnak. •••

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen.: hetenként egyszer,
—vasárnap reggel. +*

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

A I.A1*  KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.

HIVATALOS KÖZLEMÉNY.
i.

1836. sz. 1888. 15a rsván 11egye a 1' spá 11játói.

Meghívó.
Barsvármegye törvényhatóságának bi

zottsága 1888. évi február hó 28-án dél
előtt 10 órakor Aranyos-Marótkon a vár
megyeház Termében

rendkívüli közgyűlést
tart, melynek tárgya :

Az 1888. évi közmunka előirányzat és 
költségvetés letárgyalása és inegállapitása.

Ar.-Marótlion, 1888. február hó 10 én.
Máriássy István, 

alispán.

II.
655/1S8S. szám. Léva város kapitányi hivatalától.

A lévai ki r. j á r á s b i r ó s a g- 
nak f. év és hó 13-áról kelt 44/1888. L. 
számú megkeresvénye folytán, a közönség
nek tudomás vétel és miheztartás végett 
ezennel közhírré tétetik, miszerint a lévai 
kir. járásbíróságnál a telekkönyvi hivatal, 
a telekkönyvi ivek megtekintése és szemle 
vételére a felek részére naponként — be
leértve az ünnep és vasárnapokat is, — d. e« 
9—11 óráig; — ezen felül szerdán és 
szombaton — midőn I.éván hetivásárok 
szoktak tartatni — még d. u. 3—5 óráig 
fog nyitva tartatni; — továbbá a szóbeli 
panaszok, csupán csak is hetenként szer
dán és szombaton lesznek felvéve, más na
pokon azonban — a rendkívüli fontos és 
sürgős ügyeket kivéve — a szóbeli pana
szok felvétetni nem fognak.

Léván, 1888. február lió 18-án.

JSZcstya József, 
rendőrkapitány.

A faültetés.
Néni egyszer érintettük lapunkban 

a faültetés szükségességét; évenkint 
felhívjuk erre az illető gazdaközönség 

és a hatóságok figyelmét; úgy lévén 
meggyőződve, hogy a leghelyesebben 
járunk el kötelességünk teljesítésében, j 
ha azon hiányok pótlására fordítjuk . 
törekvéseinket, melyek közszükséget I 
képeznek.

S ilyen nálunk a faültetés.
Az erdőkről az 1879. XXXI. tör- j 

vényezikk intézkedik, s ennek üdvös 
hatását minden oldalról tapasztaljuk; 
az erdőirtás — mely a törvényhoza- ■ 
tala előtt grasszált, — kellő korlátok ' 
közé szorittatott: s ennek eredményei i 
mindinkább szembetűnőbbekké válnak; 
s az erdők e szerint kellő védelem I 
s oltalomban részesittetvén: az embe
riség jólétének előmozditására a lég- I 
biztosabb alapul szolgálnak.

Nem úgy állnak azonban a dolgok 
az erdő keretén túl lévő faültetésre; ;

' erre nézve még országos törvény nem 
intézkedik; egyes törvényhatóságok 
ugyan bocsátottak közre szabályién- * 1 * * 
deleteket; s felállították az ezek vég
rehajtására szükséges felügyelőségeket. 
s megindították e téren a tevékeny
séget.

Ez történt nálunk is Barsvárme- 
gyében; azonban mielőtt ezen szabály
rendelet életbeléptettetett volna; köz
bejött a magyar királyi kormánynak 
a mezőgazdasági rendtartásról szóló 
törvényjavaslata, mely még elintézve 
nincsen.

Ezen javaslatban előfordul ugyan 
az erdőnkivüli hasznos fának meg- 
oltalmazására vonatkozó intézkedés, 
mely azonban semmikép sem zárja 
ki vagy nem ronthatja meg azon j 
tevékenységünket s igyekezetünket, i 
hogy a hasznos faültetését megkezdjük, 
s megvalósítsuk; mert erre nagyon is 
int bennünket azon köz-szükség, mely 
beállt különösen a gazdaságoknál, me
lyek a hasznos fának ültetése által 
uj kereseti ágat nyerhetnek akkor, 
midőn az eddigi gazdasági ágak kere
sete, a folyton tartó gazdasági válsá"- 

s forgalom hiánya miatt a minimumra 
redukáltatott.

Ilyen kereseti ágnak kínálkozik a 
gazdaságoknál a selvemtenycsztés.

De hogy a selvemtenvésztés meg
kezdhető legyen, ennek első sorban 
szüksége van a szederiára: mig ez 
nincs, az uj kereseti ág meg nem 
nyitható.

S a mint a szeder, úgy egyik 1 
hasznos gazdasági fa ültetésének ' 
megkezdése, folytatása s végrehajrá- I 
sában a hozandó törvény vagy alko- ! 
tandó szabályrendeletek gá.ul nem 
szolgálnak, sőt mivel a szükség na
gyon is arra utal bennünket, azoknak 
tudata serkentésül kell, hogy szolgál
jon; mert hiszen a faültetés elrende
lése első intézkedése fog lenni a ho
zandó törvényes intézkedéseknek.

A tavasz közeledik, az idő tehát , 
a faültetésre a küszöbön áll, tér és 
hely kínálkozik mindenfelé. Ott. van
nak egyebek közt a nagy kopárságban ■ 
sinlődő Htaink, milyen helyesen lehet | 
azokat két oldalról e czélra felhasz- ' 
náliii! Ott vannak faiskoláink nagy 
számmal, melyek közül egyik és má
sik már mutatja is némi jeleit rendel
tetésének s hivatásának, mily jól és 
könnyen felhasználhatók ezek arra, 
hogy a kiültetendő területeknek a leg
rövidebb idő alatt alkalmas facsemetéket 
szolgáltassanak!

Mindent összevéve, megvannak | 
azok az alkatrészek, melyek a faülte
tésére megkívántainak; csak akarat 
és munka kell ezeknek összeállítására 
s végrehajtására.

Az akarat és inunk i pedig a kö
zönség minden részében minden idő
ben megvolt és megvan : igyekezzenek 
azt az illető hivatottak érvényre emelni.

A szőlő fája.
— II a n us,. I t v á ,i. —

A szőlőiéinek nemes gyümölcsét vagy 
üde állapotában vagy aszalva élvezzük.

Eris szőlőt eltenni nálunk a házi asszonyok 
föladata, kiknek büszkeségét képezi, ha 
azt uj éven túl asztalra adhatják. Külföldre 
kereskedelmi czikké a magyar szőlőt az 
élelmes nagymarosi svábok tettek ; Hont 
megyének e kis mezővárosa ugyanis Becs, 
Berlin, Szent-l’étervár, Moszkva, Bor osz
lóba évente 3—1 millió kilogr. súlyig küld 
szőlőfürtöket olyan kosarakban, melyek 
14—15 kilót fogadnak be. Ez az üzlet 
részökre 4 -5 százezer frtot hoz be és 
nem veszítenek vele. Aszalva való hasz
nálatra a mienk kevéssé alkalmas, hacsak 
oly módon nem eszközölnők, mint a hogy 
Onody Bertalan, khinai utazónk leírása 
szerint Középázsiában cselekszik. Khinábaii 
ugyanis a lueszke nevű gömbölyű, fehér 
nagyszemii szőlőt lúgba mártják, mely a 
karabarak nevű növényből készül. Midőn 
nagy kazánokban forr már a lúg, hirtelen 
mártják bele a fürtöket, tiszta vizben meg
mossák és a nap melegén hagyják asza
lódul. E szőlő aszalt állapotban ábidsösz 
név alatt jön Tiirkesztauban kereskedésbe.

Az aszalt szőlőt orvosságul tekintik 
niellbajoknal, miért Khinábaii nagyban aszal
jak a szájeki nevű szőlőt is és pedig a, 
sátruk alatt kajszi baraczk magvúval, dió 
és mandulával keverten eszik; magva 
nincs. Csak aszalósra alkalmas a karakis- 
mis szöiő; ez noliiit és más borsófélékkel 
összetörve kedvelt eiedel, de különösen 
hasznosnak tartják köhögés ellen. Erre ter
meit Európában a korinthi szőlő. (V. vini- 
fera var. apyrena), mely szintén müvelte- 
tés következtében vesztette el magvait. 
Oly rendellenes tünemény ez, mely az em
bernek hasznára válik. E változatnak gvü- 
molcse julius végén érik, aszalása szérű
kön történik, de újabban hely és idő kí
mélésből kemenczckben is.

így küldi Görögország rozina (passu- 
lae majores et minores) név alatt a világ- 
piaczra azt, mit mi aproszöá) meg mazsola 
néven ismerünk. Át honosították ugyan a 
Lipari szigetekre és Delfrancziaorázágba a 
korinthi szőlőt, de a legjobb minőségű mé
gis csak Smyrnabol jön fadobozokban szül-

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

— Cserei József. —

Megtekintve a kórház kis kápolnáját, 
mely szent József tiszteletére van fölajánlva, 
az intézet legprózaibb részéhez, a kony
hába jutottunk el. Délután volt, és mégis 
egész légió dolgozott benne. Egy hosszú 
asztalnak a végén bödömből szedték a 
fegyenezek a túrót és mérlegen mérték, 
meg van-e a 24 gramm, mert annyit kap 
kenyér mellé reggelire minden fegvenez. 
Ugyan czivil életében kijárt-e neki rende
sen ez az adag? Ne irigyeljük tőle, ke
serű kenyér ez, lassít méreg, lassú halál. 
— Másik része a megmért túrót papirosba 
göngyölgette, egy nagy asztag volt már 
rakva belőle az asztal másik végén. Amott 
meg egy tömérdek kádat állanak körül 
vagy húszán, ugyan mit csinálhatnak ? 
Nézzük meg őket. Nyers krumplit hámoz
nak, apritnak és hányják be a félig vízzel 
telt kádba, holnap krumpli lesz, de azt 
már nem kérdeztem, hogy leve3iiek-e vagy 
pedig vastag ételnek. A konyha másik 
oldalán két óriási üst öble ragyog ki fe
lénk a tűzhelyből, a melybe be van épitve, 
ebben főznek maguknak. Hetenkint, há
romszor kapnak, ha jól tudom, 7;> gramm 
húst, a betegek 124 grammot. Ezen üstök 
közelében van a betegek takaréktüzhelye, 
ezentúl pedig egy ajtó viszen a sütödébe. 
Egész, kenyérmezők terülnek el a főidőn, 
ekkor is vagy 10 fugyencz foglalkozott a 

kenyérsütéssel. A kemencze ajtaja romlott
> el, ezt jelentette egyik fegvenez az igaz

gatónak, ez már bizonyosan valami fő- 
siitőniester volt. Mert az egyenlőség mel- 

l lett ezek között is van fokozati külömbsé"- 
, sajat körükön belül. A fegyőrök kenyere 
, nagyobb, de, legalább a fegyenezek, nem 
■ kapjak azonnal, hanem egy két nap múlva, 

mikor mar megszikkadt, lio ;y meg ne árt
son nekik.

A nagy melegből kiszabadulva a rak
tárakat tekintettük meg. Csak annak van 

. íóla fogalma, a ki látta, mily töméntelen 
mennyiségben van itt minden egyes czikk 
kiilön-külön éléstárakba felhalmozva. De 
menjünk tovább, nem is jó itt sokáig 
időzni, mert a pékmiihelyben megizzadtunk, 
itt pedig megcsap a hideg légáramlat, 

I könnyen megárthatna. Egy szűk kis udva-
l ron áthaladva a hálótermekbe jutottunk el.

A hálótermek között is van rangfokozat :
a földszintiek a legszigorúbbak, nincs
bennök egyéb, mint ágy, szalmazsák és 
takaró; de minél tovább haladsz, már 
kényelmi czikkeket is fogsz találni. A 
legfelsőben láttam madarakat kalitkában, 
a fegyenezek családjainak fényképeit, Pe
tőfi, a trónörökös stb. képeit a falakon. A 
tisztaság itt éri el legfőbb fokát. Egy 
apácza zárdában nem fordíthatnak annyi 
gondot a rend és tisztaság íentartására, 
mint itt. Az ablakok egész nap nyitvák, 
a levegő üde, tiszta. Minden teremben van 
egy napos, a ki fölkelés után kitakarít, 
egész, nap benn lakik és a tisztaságra fel
ügyel. Már meg volt készítve a tiszta friss

viz a fényes kannákban es dézsákban a 
mosdáshoz. Az egyik teremben borotvát 
fent a napos. Olyan különös érzés hatott 
át ennek láttára, az igazgató melle simul
tam. A folyosón mondotta, hogy 5—6 f’c- 
gyencz borotválja az egész intézetet és 
soha visszaélés nem történt a késekkel. 
Mennyire szereti az ember életét!

Az egyik hálóteremben megtekintettük 
a fúvó és vonó hangszereket. A fegyen- 
czeKnek zenekaruk is van és a munkaszü- 
net s letek vési szabad időben gyakorolják 
magukat a zenében 8—9-ig. Egy csellóban 
az egyik fegyencz mobile perpetuumon 
tori ilyenkor a fejét; megmutatták ezt az 
akumbákumot, melyen mar évek óta dolgo
zik, zavart eszii ember müve. Egyik háló
teremhez közeledve figyelmeztetett vezetőm, 
nézném meg jól a benne levő napos arczát. 
Ot küldöttem előre. Katonás tartással egy 
őszbe csavarodó, jellemzetes vonásokkal 
biró, magyar arczu ember állott a kályha 
mellett. Valamikor daliás alak lehetett, 
szemeit villogtatta és minduntalan rám 
tekintgetett; ilyen szemeket még életem
ben nem láttam, mintha fel akart volna 
nyársalni tekintetével. Csak mikor főnöke 
őt megszólította, vettem észre az alázatos 
feleletből, hogy hiszen nincs mit tartani 
tőle, cltompitották már a fulánkját, szinte 
szabadabban lélegzőttem.

Mikor künn voltunk a folyosón, inon- j 
dotta, hogy ez a liires Dobos, a ki az al
földet sokáig rettegésben tartotta, de végre 
hurokra került.

(Folyt, köv.j i

T. Szerkesztő ur!
Hogy vig tárczát Írjon tol Iáin : 
„Báli-tintába* 4 mártottam.
S ha mégis, tintám daczára 
Gyászos lenne a vonása ; 
ítélet nem engem illet, 
Mert gyászos ravatal mellett 

írok.
Sírok

Korán el hunyt halott felett, 
Siratom „Caraeval* 4 her.zeget.

Szivem gyászba,
Hogy a bálba

— Szedni rózsát nem mehetek ;
De bucsjzni, betekintek.

Puszii minden. Eltűnt a lény ; 
Gyász most a tündöklés helyén.
A pálmákkal teli termek,
Most hidegtől dideregnek.
A tündérek — vig lány sereg — 
Elhagyták e rideg helyet.

Czigány,
Híján.

Néma minden, röpke árnyak
Benne sóhajtozva járnak :

Tiindéri jaj,
Égő sóhaj ;

Mely csalódott sziveken kelt,
A ki jó „parthie“-ra nem lelt.

A „terein**  most szerteszéjjel 
Tele, leszakadt csipkével.
Itt egy darab, — ott egy foszlány, 
Mint az utczák szemétdombján.

Koldus, 
Itt dús 

Konczra lelhet. Az enyészet 
A mit talált, összetépett.

Csak a szabi
Kuba ko 4j

Maradt, az „apák- nvakár.i — 
Meg „lányaik* 4 fején „párta* 4



tanin név alatt. Ha a termelés keresleten 
fölül üt ki, korintlii bort sajtolnak belőle, 
mely versenyez a délspanyolországi malaga 
borral, melynek anyját aszalva szintén lát
hatni nálunk a füszerkereskedésekben. A 
maiagai rozinának pedig pazasz a neve. 
Görögországnak 1856-ban a rozina tenne- 
lés 9 millió frtot hozott. Itbaka, Kefalonia, 
Zante szigetek ugyanez évben 8 millió ki
lót szállítottak ki. Egész Görögország ki- 
vitelét 40 millió kilogrammra számítják. Kis- 
ázsiának rozina termése 1875-ben 14.725,000 
kilóra, szultaninj.' pedig 8.650,000 kilóg- I 
rannnra rúgott.

Zoroaster a szőlőtőt ama legnemesebb ; 
növények közé sorozta, melyeket a legjobb | 
szellemek istápolnak és ő íznek, — ha i 
semmi egyébben igazat nem adnánk is 
neki, ebben megtesszük önkényt, mert a 
szőlőtővel valóban remekelt a Teremtő.

(Vége.)

Barsvármegye törvényhatósági bizott
sága 1883. évre.

Ba,rs-szerxt-lsereszti járás.

J. .1 legtöbb adót fizetők (cirilisek):
Bende Imre, Gasparetz Béla, dr. Kttbiss 

Ignáez.
II. Választottak; a) kik 1889-ik év régével 

lépnek ki:
Holló Sándor, Kabina József, Mácsay 

Károly, Ocsovszky Antal, Rakovszky Ma- 
tyás, Rufty Pál dl’., Szabó Gusztáv, Szlivka 
Géza, Tomcsányi Gyula, Truszka Antal, 
Uskert Pál ifj.,‘Vetzel István, Volf Libor, 
Zipszer Lajos.

III. b) kik /8.92. év végével lépnek ki:
Adar’ek Alajos, Chrasztek Mihály, 

Czcizel László, Gonibossy Ferencz, Ka- 
chelman Károly, Kiss Mihály dr., Lessényi 
Ferencz, Máriássy István, Maress László 
ifj., Mihályit Mihály, Székely György, A al- 
laszky Lajos dr., Veisz Alajos.

XXarrja.Sca'bá.n.ya. -város.

/. A legtöbb adót fizetők (rirllisek:)
Heim Miksa, Horn Fülöp, Links Béla, 

Salamin Kelemen.
//. Választottak ; a) kik 1xX9-ik ér végével 

lépnek ki:
Bethlenfalvy György dr., Gyurgyik 

Gyula, Schrőder Károly, Szabady Gyula, 
Szabó Lajos.

111. b) kik 1X92. év régével lépnek ki:
Anion Ede dr., Belházv Imre, Burda 

Imre, Chabada József, Frank I* * erenez.
-város.

II. A Választottak; a) kik 1889. ér régével 
lépnek ki:

Thull Lipót, A’itkovits János.
III. b) kik 1x92. év régével lépnek ki:

Gajdosik Ráfael, Petykó Elek.

Lévai járás.
1. .1 legtöbb adót fizetők (ririlisek:)
Belesük László, Benkovics Ernő, Ben

kovics Sándor, Berger Adolf, Boleman Ist
ván, Bdeman József, Breuner Ágoston gróf, 
Bombay Vilmos, Duzsics Zsigmond, Fába 
Simon, Foglár Lajos, Friedmann Samu, 
Frommer Samu, lleeht József, Horn Jakab, 
llöller István báró, Hunyady Kálmán gróf, 
Kazv János, Kazy József, Kazy László, 
Kazy Lázár, Kherndl János, Koroda Pál, 
Xiirthy József, Lakner Antal, Leidenfrost 
Aurél, Leidenfrost László hl., Levatich 
Gusztáv, Levatich László, Maress László 
id., Mássá Elek, Medveczky Sándor, Mote- 
siczky Mór, Munkay János, Nyitray Fe
rencz, Ordódy Lajos, Ordódy Vilmos, 
Pfitzner Sándor, Fittel Gyula báró, Pod- 
hragvay Pál, Pólya József dr., Rózsa .József, 
Rudnyánszky Ti tus, Rudolf Béla, Steril 
Fülöp, Szakmárv Endre, Taubinger Ágos
ton, Trutzer Adolf, A áray János, A eress 
Karoly, AVcisz Mór, AVeisz Samu, Zalay 
József, Zlatnyánszky János.
II. zl választottak; a) kik 1889. év regi vel 

lépnek ki:
Benkovics .János, Bótli József, Csekey 

Flóris, Csery János, Doinányi Béla, Eggen- 
hofer Ferencz, Gyenes József, Harcsa Ist
ván, Ilönigh László, Ilubert A ilmos, .Juhasz 
László, Juhász Pál, Lászlói János, Molnár 
Lajos, Nagv Imre, Nemecsek Gyula, Ne- 
messányi .Miklós, Póka Máté, Pólyák Bona- 
ventura, Pósa Béla, Salga András, Spoiler 
Gyula, Udvari Jakab, A atlasz Peterke 
István.

III. b. kik 1892. ér cégérei lépnek ki:
Czirok János, Fába Zsigmond, Gutt- 

mann István, Hoffmann Ferencz, Juhász 
Mátyás, Konkoly Kulcsár János, Koina 
József, Kovács István, Lakner László, Lei
denfrost László ifj., Leidenfrost, livadar, 
Leirer Karoly, Macsay Lukacs, Mocsy La
jos, Nyáry János, Ordódy Endre, Sisak 
Gusztáv, Simon András, Sesztak .János, 
Szilvás István, A arannay Lajós, A' ida János. 

Oszlányi járás.
/. .1 legtöbb adód fizetők (viriilsek'•)

Defrich Péter, ]• riesenhof Gusztáv 
báró, Kaltenbach Gyula, Kosztolányi László, 
Krupa Pál, Majthényi Albert, Majthényi 
Rudolf id., Majthényi Rudolf ifj., Puzónyi 
István, Salzberger Náthán, Simonyi Béla, 
Thonett Ferencz.
II. Választottak; a) kik 1889. év tegevel 

lépnek ki :
Bracli Ferencz dr , Illadny János dl'., 

Ilyross János, Kosztolányi Zsigmond, Lii- 
ley János.

///. W kik 1892. ér régére! lépnek ki :
Bogisieh Ágoston, llrivnyák György, 

Panlik Samu, Simonyi Elemér, Skcrpil Ede, 
Se 1) i tfe rdeeker Ferenéz.

rótbi járás.
/. A legtöbb miéit fizetői: éririlisek):

Berger Adolf, Berger Jakab, Bittó Ká 
roly, Bodó Lipót, Conlegner József, Engel 
Ignáez, llangyássy Alajos, Haulik Károly, 
Huzóczy Boldizsár, Jancsovith János, Ka
rácsony Sándor, Keglevich István gróf, 
Kittenberger István, Konkoly Gyula, Kor- 

manovics Endre, Kosztolányi Aurél, Kosz
tolányi Sándor, Kubinyi Zsigmond, Mattya- 
sovszky Lipót, Migazzy Vilmos gróf, Odes- 
calchi Arthur herezeg, Ondrejkovics János, 
Peri Bornat, Reiter Alajos, Steiner Adolf, 
Sümegh János, Szirányi Sándor, Szentivá- 
nyi Oszkár, Terstyánszky József, Tomaschek 
Sándor, A’incze Gyula, Znamenák Sándor.
//. Választottuk f u) kik 1889. te vétjével lépnek ki :

Baliga József, Gergelyi Rezső, Ilajpal 
Péter, Kabina Endre, Kalits József, Konkoly 
Sándor, Meszkói Mihály, Morvav György, 
Oszvald Lajos, Rajczy János, Rajczy Rezső, 
llakovszky Ferencz, Rónay Kamill, Sztan- 
kay Kálmán.

111. b) kik 1892. ée tétjét:el lépnek ki :
Batliy Gyula, Belieza Pál dr., Gaál 

A iktor, Ilajniss Jusztin, Hruska József, ' 
Komié János, Kövess József, Kulin Imre, | 
Kuiiszeky Ernő, Mit tel marin János, Rakovszky 
István, Stand Lajos dr., A árady Antal, Zá- 
vodszky Ödön.

Vexebélyi járás.
/. .1 leytöbb (nléd fizetők (ririlisi k )

Ambró István, Bakó János, Barbó 
.Miksa gróf, Beke Imre, Billesz Sándor, 
Bóra Miklós, Fuelis Bernát, Glaser Mór, 

■ Hunyady László gróf, Juhász Bálint, Kele- 
; csénvi Ráfael, Kéval Simon, Klobusitzky 

János, Knapp Sándor, Knapp Simon, Lé- 
vay József, Liptay Ágoston, Majthényi Ottó 
báró, Menczel Samu, Pristyák Ncit, Reid- 
ner Adolf, Révay Simon báró, Rosenfeld 
Ignacz, Sikray Dávid dr., Steiner Ármin, 
Szlavy József, Parisa Kajetán. A árady Ká
roly, A arga István, A áss Lipót, AA’eil Samu, 
AA'icsing Károly, Zongor János,
II. Választoltak ; d) kik 1889. ér végével lépnek ki:

Uzibulya Gyula, Dóra György, Futala 
Jakab, Hetónyi Károly, Lulicsek Izidor, 
Szabó László.

III. l>) kik 1892. ér régével lépnek ki:
Dióssy József, Jankovics János, Mayer- 

huber Ferencz, Nécsey Mihály dr., Rasch- 
mann Tamás, Trager Samu.

történ y érk 'mében szuruzaftal biré> tiszt viselők 
nérs'>r<t, a ni- nt> ij 'ln n a tört'- h iilnitósiifi bizottsútjtínak 

m ni tagjai:

Balásfy József árvaszéki ülnök, Benkő 
Lajos dr. megyei főorvos. Bognár Lajos 
árvaszóki jegyző, Bottka Béla megyei le
véltárnok, Botka Ödön megyei II. aljegyző, 
Gödör Gyula megyei pénztári ellenőr, IIu- 
zóezy Lajos megyei aiszámvevö, Kosztolá
nyi Atilla megyei főszámvevő, Nedeczky 
Vincze megyei I. aljegyző, Okolicsányi 
Árpád árvaszóki ülnök, Szabó Kálmán gya
nú könyvvezető, Thaly István kir. állam- 
épitészeti hivatal főnöke, Újhelyi Gusztáv 
megyei föpéuztárnok.

Összesítés.

Bars-Szt. Kereszti járás 30, Körmöcz- 
bánya város 14, Újbánya város 4, Lévai 
járás 100, Oszlányi járás 23, Ar.-Marótlii 
járás 60, A'ercbélyi járás 45. Összesen 276. 
Ebből választatott 138, legtöbb adótfizetö 
138. A törvény értelmében szavazattal biró 
tisztviselők száma 13. Főösszeg: 289.

Kelt Ar.-Maróthon, 1888. jan. hó.
Máriássy István, alispán.

nagyon mindennapi dolog, 
soha, de soha nem 
nyakukat, kebleiket é 
reg:

— A ..mesterséges nök“ ről. Hennann 
frigyes ti következőket írja a „A'ossiscbe 
Zeitungénak: „A porosz képviselöházban 
liedmann ur mint szörnyűséget említette 
fel, hogy 1 osenben találkozott egy polgár
mesterrel, a ki nem emlékezett arra, hogy 
mikor mosakodott utoljára. Ott, lehet liog'v 
ez valami rendkívüli dolog, de ott Párisban 
.egalabb a mi a bámulat törvényeit képező 
nagyvilági nők legnagyobb részét illeti, 

„• Ezek ugyanis 
mosdanak. Arczukat, 
és '"állaikat minden 

reggel egy kendővel óvatosan letörlik s az
tán bekenik valami kenőescsel. S erre újra 
frissek, üdék, mint maga az ifjúság vakítóan 
fehérek vagy szelíd rózsaszínűek, a sza*  á- 
lyos forrnak kerekdedségiik és vonalaik leg
teljesebb szépségben lepnek elől érbe. Csa°k 
evenkint egyszer, rendesen késő őszszel 
kezd az aicz, a mell stb. durva és fonnyadt 
lenni és szokatlan ránezok és foltok mu
tatkozni. Ilyenkor azután eltűnik a bájos 
hölgy és elzárja ajtaját ninden látogatás 
elől. Onagysaga gyengélkedik. Pár ' nap 
múlva azonban szinte újra születik és szebb, 
mint talaiia. A alauii olyan proczesszuson 
ment át ez alatt, a miről senkinek fogalma 
nincs, kivéve a férjét, kinek 2000 frankjába 
került. Nőjenek szépsége ugyanis az „Ema- 
illmise“ eredménye. így hívjak azt a „mű
vésznőt", a ki az arezot, nyakat, keblet, 
vállaltat, karokat gazdagon bevonja s azo
kat simítja, kikerekiti, formálja és szépíti. 
A testnek egész felső része ily módon egv pán- 
czelban van. es be van vonva egv szorosan oda- 
tapado hártyával. A szabályos arez, a báinu- 
latotgerjesztőhattyunyak, a teli vállalt, mindez 
liszta művészet., az Emailleuse mestermüve. 
Ez a mesterségesen előállított szépség persze 
nem tűri a vizet és kenőcsökkel kell azt simán 
tartani. Ismerek itt nőket, kik már 25—30 
é\ előtt ünnepeltek voltak az udvarnál szép
ségük miatt, s kik ma még inkább a bámu
lat tárgyai örök ifjúságok miatt. Nos hátezek 
a nők épen annyi év óta vaunak ebben a 
mesterséges pánczélban és épen annyi év 
óta nem mosakodtak. Ez a mesterséges szép- 
sép igen könnyen elárulja magát, mivel •.i. .i . . . , természetes moz- 

az ilyen nő épen 
felre' ”
és

A t

általa az arcznak minden 
dulata lehetetlenné válik s 
csak hogy az ajkát kissé 
Elpirulni nem tud, hideg 
mint egy .márványszobor.................
Ionoson minden érintkezéstől lehetőle

e tudja vonni, 
mozdulatlan, 

tánczról, kii- 
__ ..„.eg tá- 
előkelően ésvol tartja magát és felette 

megközelithetetlenül viseli magát. A legki
sebb nyomás az őt boritó hártyára egy 
mélyedést hagy maga után, mivel nincs 
meg benne a természetes húsnak ruganyos
sága Még a neliezebb ékszerek is nyomott 
hagynak, melyeket aztán másnap a komor- 
nának kell gondosan helyrehozni. Megesett 
az is, hogy egy nő több tüt szúrt a nya
kába és nem érezte, mert hiszen az a mii- 
liártya nem képes érezni. Az avatott szem 
azonban azonnal felismeri, hogy a nőnek 
hattyunyaka valódi-e vagy pedig a művé
szet terméke.

Különfélék.
— Az udvar nálunk. Megeleveníilt az 

élet ős Budavárában. Alátyás híres, regi

Carneval temetés után,
(Egy kÍ3 „katzeiijammer*  jutván.) 
Alszunk egyet — majd sétára 
Kelünk, a váczi utczára.
Azaz kelnénk, de most nálunk 
Sétára csolnakkal járunk.

Való ;
A hó

Elolvadva, — tengerárban — 
Folyik végig, az íitczákban.

Mint az ürge 
Megfürödve, 

Boldog a ki haza érhet. 
Ilyen most a „pesti élet4* !

Egész unalom az élet.
Néha, egy—egy „sziiz-beszédetu 
Hallgatunk meg, a „t. házban.“ 
Vagy egyik-másik színházban 
Gyönyöködiink, rósz müveken.
A népszínház „operetten44

Teli,
8 feji

A türelmes közönséget, 
De egy régi népszínművet,

Csak félévbe 
Hozat szilire.

Ha igv halad a jövőbe; 
„Kék macska44 *)  lehet belőle.

Semmi újság ! . . . mégis egyet 
Érdemes, hogy megjegyezzek.
M rt az „újság44 nálunk mindég, 
Ha a „király44 „itthon* 4 „vendég.44 
Csuk vendég eszép hazában, 
Melynek népe imájában

Áldja,
S várja :

Megéri-e valahára, 
Hogy a „magyarok királya44

„Itthon44 legyen
8 ne „idegen44

Szerető népe honába, 
Ki szereti, — ki imádja.

*j Megbukott.

Lukács István.

Böjti gondolatok a farsangról.
Tegyétek el a báliöltönyt; öltsetek 

magatokra szőr-ruhát ; hintsetek fejetekre 
hamut és bűnbánókig verve melleteket 
mondjátok: Emlékezünk, hogy porból let
tünk s azzá leszünk 1

% , $*
Éppen hamvazószerda reggelén történt, 

hogy a templomba menő fiatalok fülein 
hallatára keserű panaszra fakadtak az el
múlt farsang rövidsége miatt. Hiszen, ha 
ez igy tart — mondák — lassan-lassan 
úgy kimegy a divatból, akár csak a boldog- 
emlékünek indult turniir. Hjali ! kedves 
fiatal hölgyeim és uraim! azok a naptár- 
készitők, kik ellen önök oly élesen kikel
tek, nem olyan virgonezok ám, mint önök. 
Az úgynevezett kalendáriumcsinálók több
nyire totyakos, poczakos, tubákos, vén, 
de tudós urak, kiknek még farsang utol
ján sem kerekedik kedvük tánczolásra s 
egyedüli élvezetük a lábviz mellett egy 
csésze meleg tea.

* f &*
Annyi bizonyos, hogy az idei farsang 

még arra sem volt elég hosszú, hogy egy 
fiatal ember tisztességesen megnősülhessen. 
Mi az a 39 nap ? Szerintem arra, hogy 
valaki a házasélet édes jármát a nyakába 
vehesse, legalább is hót hét kívántatik.

Megismerkedés: egy hét; belopódzás 
a kedves szivébe s annak megostromlása: 
második bét ; a szív bevétele : harmadik 
hét; megállapodás az esküvő napjára nézve, 
feleresztve egy kis szerelmi ömlengéssel: 
negyedik hét ; éhez jön még a három heti 
hirdetés, szumma-szummárum : 49 nap s ez, 
ha vesszük, nem is olyan sok, hacsak nem 

akarjuk a dolgot amerikaiasan, angolosan 
vagy gőzerővel keresztülhajtani.

Ritkán is hallottuk az idei farsang 
alatt a lakodalmasok beje-hujáját 1

Muzsikaszó sem igen verte fel a város 
utczáinak csendjét a lakodalmak obiigát 
napjain, hétfőn és kedden. Nagyon kevés 
fazekat és lábast vertek össze az uj párok 
előtt utczahosszat 1

* . **
Nem is olyan nagyon régen esett meg, 

hogy egy örömapa, ki sem ur, sem iparos, 
sem földmives, nem a druzsbát küldötte 
hozzám, hanem személyesen jött el kérve, 
hogy ne vetném meg szegény házát s jön
nék el leánya lakodalmára.

— Es mikor lesz az esküvő ? — kérdém.
— llát, kérem alássan, a jövő kedden ;

mert tetszik tudni, nem lesznek a fiatalok 
hirdetve, hanem úgy, izé ... . hogy is 
mondjam csak... igen, hát desperávzió 
alatt kelnek össze.

S hogy csakugyan úgy keltek egybe, 
beigazolta a jövő, mert — horribile dictu ! 
— nehány hétre az esküvő után a férj — 
csupa desperáczióból — elszökött a fele
ségétől.

Ilyen módon mi is egybekelhetnénk 
rövid idő alatt, no! nem desperáczió, hanem 
dispenzáezió alatt, a mely áll: 10 írtból,
kérvény az engedélyért, az engedély meg
adása, 5 frt esketésidij, esketés, lakodalom, 
punktum. No! de mirevaló ez a vesztegetés! 
Tiz forintért annyi bort lehet venni, hogy 
altól az egész násznépet meg lehet kótya- 
gositan’. Azután nem szebb-e az, ha a 
pap az egész hitközség színe előtt leol
vassa a hirdetőről, hogy: „N. N. becsüle
tes ifjú veszi magának házastársul N. N.

tisztességes hajadon leányt," — mint di
spenzáezió alatt csak úgy suttyomban kelni 
össze '?

Az elmúlt farsangot a keresztények bálja 
nyitotta meg, mely — eltekintve a kevés 
defiezittöl — elég jól sikerült. Úgy látszik 
azonban, hogy nem minden vonz, a mi ui. 
A boltjukat sokkal jobban és sűrűbben 
látogatja a közönség, mint első báljukat. 
De ez nem is csoda, mert lia valaki a négv 
méter hosszú táblára tekint s leolvassa ar
ról egy szuszra — ha ugyan bírja — a 
három sorból álló feliratot, csupa kíváncsi
ságból is be-benóz a boltba. — Ha 
jövőre bált rendeznek, bál napján e táb
lát is tegyék a fogadóra s kétségtelen, 
hogy báljuk jobban fog sikerülni.

*
Csak igaz a közmondás : A jó bornak 

nem kell ezégér. Ilyen jó s általánosságban 
ismert bor, azaz mulatság marad mindig a 

1 dalestély. A dalárda múlt hó 28-án rende
zett egyet. Élvezetes műsor kitünően elő
adva; nem nagy, de csinos és jókedvű 
közönség, mely hajnalig hol aprózta, hol 
rakta a csárdást.

íf: 
h':

A közönség egy része kimulatliatta, 
de ki is mulatta magát e hó 5-én a tűzoltó
bálon. A mi tűzoltóink a mellett, hogy jól 
és merészen tudnak elbánni a közönséges 
tűzzel, szembe mernek szállni a szép ra
gyogó szempárok gyújtó füzével s igen 
ügyesen mozognak a vikszclt parketten is.

Tudnak mulattatni és mulatni s ezen 
ismert tulajdonságaiknak köszönhetik, hogy 
a közönség estélyeiket mindig szívesen lá
togatja.



palotájában tölti idejét a királyi család. A 
király, királyné, trónörökös és neje, Való- ■ 
ria fóherczegnövel. Volt udvari bál. Három 
napon át királyi kihallgatás. S mig a trón 
körül gyülekező államfői fiák a haza sorsát 
intézik, a trónörökös meglátogatta a köz
művelődési balt s lakomát rendezett a véd- , 
nöksége alatt, készülő irodalmi vállalat 
vezértényezőinek.

— Jancsovith János Barsvármegye tör- : 
vényhatósága bizottságának tagja s számos 
éven át volt tobirájafolyó évi február 11Ó13- n 
szivhiidés következtében a halotti szentségek 
felvétele után életének 69-ikévében elhunyt. 1

- Jarhatianok utaink a gyors beol
vadás folytán. Ezt különösen tapasztaljuk 
a kálna-lévai nagy forgalmit útvonalon, 
liol az utat a viztengerben csak a félöles 
hóbuczkák jelölik; felhívjuk ez alapon iné- ■ 
gyei építészeti hivatalunkat, hogy az ut- . 
mestereket, közvetve az utkaparokat a 
vizleeresztésnél gyors és erélyes eljárásra . 
utasítsa.

— Barsvármegya állandó választmánya 
az 1888. évi közmunka előirányzat és költ
ségvetés letárgyalása és megállapítása czél- 
jából f. hó 28-ára egybehívott törvényható
sági bizottsági közgyűlés egyetlen tárgyá
nak előkészítése czéljából f. hó 27-én dél
után 3 órakor Ar.-Maróthon a varmegye 
székház kistermében ülést tart.

— Kaszinó-estély. A kellemes szórako
zást nyújtó kaszinó-estélyek, melyeket a 
rendező bizottság a színészek ittléte s a 
farsang miatt egy időre felfüggesztett, is
mét megkezdődnek, álint értesülünk a leg
közelebbi estély e hó 25-én lesz meg
tartva. ügy erre, mint a rendezendőkre 
felhívjuk az estélyeket látogató közönség 
figyelmét.

— Negyedik, ujoncz-korosztály. Nálunk 
és a szomszéd vármegyék következő sorozó
járásaiban fogják a negyedik korosztályt 
felhívni : Bars vármegy ében Oszlány, Bars- 
Szentkercszt, Léva; Esztergomvánnegye 
egész területén; Montban Szob, Ipolysági), 
Nagy-Csalontja, Korpona, Bátli járásaiban; 
Nyitravármegyében Nyitra, Galgócz, N.- 
Tapolcsány, Privigye, Érsekújvár, Vág- 
Sellye, Zsámbokrét járásaiban ; Komárom 
összes járásaiban és Komárom és Selmecz- 
bánya városokban.

— Szerencsétlen esés. Gertler Antal, 
Léva városi közgyám, ma egy hete a vá
rosház előtt megcsúszván, elesett, még pe
dig oly szerencsétlenül, hogy balkarját 
kettétörte.

A népfölkelés és az anyakönyvek. 
A közoktatásügyi miniszter körrendeletét 
intézett a törvényhatóságokhoz, melyben 
felhívja őket, hogy a területükön működő 
anyakönyv vezetőket utasítsak, miként a 
népfölkelésre vonatkozó segédokmányokat 
az illető parancsnokságoknak és hatóságok
nak mindig azonnal megküldjék.

— A gyümölcs-termelés érdekében, 
mely kellő művelés esetén hatalmas kivi
teli tényezővé válhatnék, az orsz. gazda
sági egylet az idén nagyobb mozgalmat 
akar megindítani. Tervben van, hogy vi
déki vándorgyűléseket tartanak s a gazdák 
érdeklődését ez által is fokozzák a gyü
mölcstermelés iránt.

Mit Írjak a 11-én tartott lövészegyleti 
bálról ? A bál referense oly kimerítően és 
szépen megírta azt, hogy nekem alig lehet 
szavam hozzá. De mégis van. A lövész 
urak — és ezt — azt hiszem — ők sem 
fogják tagadni, — a lövészetnél gyakran 
lőnek bakot is. Dicséretére legyen mondva 
az egész egyletnek, kivált a buzgó és fá- 
radhatlan rendezőségnek, tánczcstélyük ren
dezése körül egyetlen egyet sem lőttek, 
mit bizonyit az estély ritka szép sikere.

*
E hó 12-én volt a csizmadiák bálja. 

Rendesen látogatott s igen kedélyes mulat
ság. A terembe lépésnél az ajtótól balra 
azonnal szembe ötlik a hagyományos asz
tal, melynél a testület idősebbjei s nehány 
ur foglalnak helyet. Az asztal üvegek, po
harak s egy nagy táleza alatt — melyen 
egy nagy halom bankó, ezüst és rézpénz 
van — csak úgy görnyed. Alig liogy be
léptünk, azonnal torkon öntenek egy-két 
pohár borral. A terem tömve ; a jó kedv 
nagy. 12 óra után a klarinétos kifújja a 
rostundot és mindenki siet lefelé, hogy az 
éttermekben helyet szorítson magának s 
hozzátartozóinak.

Hejh! nem igy volt ez valamikor. Mit 
mondok, valamikor; hiszen annak alig 14 
éve csak, hogy sziinórakor nem ment le a 
közönség, hanem fentmaradt a tánezterem- 
ben, ide behordották a hosszú asztalokat 
s minden család helyet foglalt a maga kis 
körében. A gondos háziasszony előszedte a 
kosárból a sonkát, kolbászt, malaczot, kap- 
paut, csirkét, ka'ácsot, stb. A majszter

- Vasúti közlekedésünk, mely a hó
fúvások miatt teljes 10 napig szünetelt, e 
hó 14-én újra megnyílt ; délután érkezett 
meg az első vonat Csatáról s masnap reg
gel ( órakor indult lefelé. Azóta a közle
kedés rendes é< hiszszűk, hogy nem is 
zavarja meg azt többe az enyhére vált 
időjárás.

- Az államvasuti tisztviselők a belügy
minisztérium legközelebb kiadott rendeleté 
sz< i int nem tekinthetők állami hivatalno
koknak és igy a községi pótadó alól való 
felmentésre jogot nem formálhatnak.

— A király szép kitüntetésben része
sítő a kormány két tagját: Baross Gá
bor közmunka- és közlekedésügyi s F a- 
b i n y Teofil igazságügyi miniszterek a 
valóságos belső titkos tanácsosi méltóságot 
kapták.

— A pápa játszótársai. A pápa e hó 
14-én száz ifjúkori barátját, fogadta, a kik 
szülővárosából Carpinelóból zarándokoltak 
Rómába, hogy átadják XIII. Leó pápának 
jubileumi ajándékukat. A pápa 1857-ben 
volt utoljára szülőhelyén. Szívesen fogadta 
az agg zarándokokat és kihallgatás után 
megáldotta őket.

— Tíz milliárd franknyi kár. Ennyire 
számítják azon kárt, melyet eddig a fillok- 
szera okozott Francziaországban. Tehát 
éppen még egyszer annyi, mint a porosz
nak 1871-ben fizetett hadisarcz. S ez a 
roppant veszteség aránylag rövid 13 évre 
esik. Ezen idő alatt egy miilói hektárnyi 
területen végleg kipusztult a szőlő ; 664,511 
hektáron pedig a fillokszera szintén szo
morú nyomokat hagyott.

r
— A legtöbb orvos Európa országai 

közt Olaszországban van 17,568. Német
országban, mely sokkal népesebb, 16,292; 
Francziaországban 14,376; Angliában 15,091 
orvost számláltak össze ; nálunk 10,000 
sincs.

— A gazdag Amerika. Sok európai 
pénzügyminiszter gondolhatna irigykedve 
az amerikai kollegára. Annak ugyan nem 
fő a feje deficzites gondolatokban. Az ame
rikai államkasszában annyi a pénz, hogy 
el sem tudják költeni. Csak úgy özönlik 
bele a pénz. S minthogy Amerikában sem
mi sem lehetetlen, ha ez igy tart, még az 
is megeshetik, hogy egyszer majd egészen 
fordított világ lesz : a helyett, hogy a pol
gár fizetne adót, még ő kap évi szubven- 
cziót az államtól. Az Egyesült Államokban 
ugyanis a pénztár 550,992,689 dollárnyi 
érezpénz készlettel zárta le január havi 
mérleget. Ez pedig ázsióval együtt 1432 és 
fél millió forinttal is fölőr. Tehát olyan 
vagyon, hogy azzal ki lehetne fizetni a 
magyar állam összes adósságát.

— Amerikaiasan. Amerikában és Ang
liában a rossz idők daczára rengeteg sok 
bált s más mulatságot rendeztek. Minek 
oka abban keresendő, hogy7 a szökő évben 
a hölgyeknek igen sok kiváltságuk van. 
Mindenek előtt megvan az a joguk, hogy 
ők választják a tánezosokat és azért nem 
kell félniük, hogy petrezselymet árulnak. 
Az uraknak nem szabad egyedül belépni 
az étterembe, csak akkor ülhetnek asztalhoz, 
ha egy hölgy karját nyújtja nekik. Más 
előjoguk is van a hölgyeknek a szökőév

uram pedig kirakta a pinczetokból a jó 
orbánit, kereszthegyit vagy ó-lévait s kez
detét vette a „lakozás.“ Polgári piknik 
volt az, azon különbséggel az úri piknik
től, hogy- ott többnyire kiki azt ette, a 
mit hozott.

Ne higyjék ám, hogy az ilyen lako
zásnál a magamféle ember éhen maradt. 
Dehogy7 is maradt; nekünk volt a legjobb 
dolgunk, hitak szívesen mindenfelé. Sza
badon válogathattunk abban, a mi legin
kább szolgált invünkre.

Szünóra után a termet szépen rendbe 
hozták s foly tatták a tánezot reggelig.

* *)S
De ne feledkezzünk meg a toronyóra

bálról sem, melyet a város földbirtokos 
polgársága e hó 14-én, a farsang tizenket
tedik órájában, a ref. toronyóra felsegélyé- 
sére, (?) magyarul mondva : azért rendezett, 
hogy egy kis pénzmagot gyűjtsön össze, 
melyen a ref. toronyórát fel lehessen hu- 
zatni. Ez óra ugyanis közös vagyont képez ; 
mindenki nézi, hallgatja, de ha arról van 
szó, hogy azt naponkint fel is kell huzatni, 
mit az órás ingyen nem tesz meg, — ak
kor a hitközség a városra, a város pedig 
a hitközségre akarja sózni a terhet. A bál 
különben demokratikus, de tisztességes 
betetőzése volt a farsangnak s a jókedvű 
polgárság nemcsak nagyot mulatott, hanem 
össze is -hozott annyi pénzt, hogy az óra 
felhúzása és járása legalább egy évre biz
tosítva van.

A hamvazószerdán homlokunkra illesz
tett, lelkünk porhüvelye anyagán ik jelképe |

ben : ez a p o p p i n g jog, melynél fogva 
a nő szabadon felajánlhatja kezét valamely 
férfinak, illetőleg megkérheti azt. Az ame
rikai és angol nők szoktak is ezen joggal 
élni.

— Rövitl hírek. Angliában egy 
millió özvegy asszonyt számláltak össze; 
köztük mintegy 60,000 még nem érte el 
35-ik életévét. — Telefon. Budapest és 
Bécs között telefon összeköttetést akarnak 
létesíteni a tőzsdei forgalom ózdijainak 
szolgálatára. — A közös hadseregben 
ujabbi intézkedés szerint lapos sarkú czi- 
pőket fognak használni, a mi nagyon meg
könnyíti a gyaloglást. — Bukaresztben 
két millióra rugó sikkasztás nyomára jöt
tek, melyet egy parancsnok követett el. — 
Völgyi György színtársulata múlt héten, 
Kalocsán teljesen feloszlott. — A közleke
désügyi miniszter a Zárában megjelenő 
„Srbski List“ czimü hírlaptól a postai szál
lítás kedvezményét Magyarország területén 
megvonta. — A magyar fegyvergyár tele
pének építési munkálatait már valószínűleg 
a jövő hó folyamán megkezdik. — Nemes tö
rekvés valósulása küszöbén áll Érsekújvár. 
A mire egy századnegyed óta foly a gyűj
tés : a közkórház alapja elérte már azt az 
összeget, hogy az építés módozatairól kez
denek gondolkozni. — KrakÓ városát ko
moly árvízveszély fenyegeti s már intéz
kedtek, hogy figyelmeztető ágyuk legyenek 
készen.

a r r ó s A « o K.

— Rovatvezető Zuhan y. —

Z á 1 o g b á z e J ö 11. Fiatal le á n v : Mit 
visznek be abba a házba ? — N e v e 1 <”> n ö : Zálo
gokat. — Le á n y : Azután ha kiváltják, csókokat 
adnak érte ?

S e ni in i k ii 1 ö n b s ég. A : Mi különbség van 
egy falevél és egy szerelmes levél között ? — B:
Semmi ; az is zöld, ez is zöld.

Egyetlen ö r ö m. Két sirásó beszélget. — 
A mi foglalkozásunk igazán szomorú, mindig csak az 
enyészet képe áll előttünk. — De azért mégis van 
egy boldog pillanatunk. — ? ? ? — Mikor az anyó
sunkat temetjük el.

KÖZGAZDASÁG.

A ruházat egészségügyi szempontból. 
A Dr. Lörinczi Ferencz ismert fővárosi 
orvos szerkesztésében megjelenő „Hosszú 
Elet“ czimü egészségügyi szaklap a követ
kező közérdekű közleményt tartalmazza. 
„A ruházat egyik legfontosabb részét egész
ségi szempontból az ingek képezik. Leg
egészségesebb és egyúttal a legszebb is a 
tiszta fehér gyolcs ingek használata. A 
legnagyobb kellemetlenség az eddigi férfi
ingeknél a mellgombok által támadt, mert 
azok kellemetlen nyomást gyakorolnak a 
puszta mellre és a fémgombok dörzsölése 
nem egy Ízben okozott már bőrbetegséget. 
De nagy hátránya a jelenlegi ingeknek az 
is, hogy az ing a gomblyukak gyors kiko
pása következtében nem lehet tartós. Eh 
hez járul, hogy a mellgomlyukak csakha- 

a hamu, emlékeztessen bennünket arra, 
hogy itt a nagyböjt. Imádkozzunk és bőj- 
töljünk! Te, Sándor, most csitt! Bandád 
zaja ne zavarja fel a böjt bús és mély 
csendjét! — Rendezzünk hering - szoaré- 
kat és smauszokat! Álljon elő a jourfix- 
bizottság s a mi kedvünkért, no még, hogy 
a zongora-vételára is összejöjjön, rendez
zen estélyeket. — Viszontlátásra a csen
des, de kedves kaszinó-estélyeken!

Taxess Fexencz.

Gondolatok.
Irta: Six Leoxi.

Szánakozásra méltó, a ki a szerencsét
lenség szenvedéseinek nehéz mesterségében 
az első próbát teszi, a mint irigylendő, a 
ki benne mester nevet érdemel.

* O. **
A mikor az élet frivol volt, az élve

zet volt komoly; ma az élet levőn komoly 
az élvezet frivol.

* * *

Kősziklák, kőrakások és emlékeztető 
épületek elmúlnak és összeromolnak ; de az 
emberi lélek megmarad halhatatlan virá®-- 
zásában: mert határa az örökkévalósággal OO 
együtt jár.

* **
Ki dicséretes emlékezetet hagy maga 

után, tovább él magánál. 

mar kitágulnak, az ing eleje kigombolódik 
és szétnyílik. Hány esetben képezte ez a 
légcső, tüdők vészthozó megkötéseit, mi
dőn a test felheviilt állapotában, pl. bálban 
stb. a szétnyílt ing mellett hűvös légáram
lat érte a puszta izzadt mellet. A Várady 
Béla, budapesti férfi-divat kereskedő által 
(kis hid-uteza) feltalált férfi ingen mellgomb
lyukak, tehát mellgombok is egyátalán nin
csenek és mégis oly szorosan tapad és si
mul a két mellrész egymásra, hogy az ing 
sehol szét nem nyilhatik és a mellben levő 
szerveknek meghűlése ki van zárva. Ezen 
ingek tehát, a melyek igen szépek, kitűnő 
szabásnak és igen olcsók, egészségi okok 
miatt felettébb ajánlhatók.“ — Ha az ol
vasó visszaemlékszik azokra a közlemé
nyekre, melyek az ingekről a hazai lapok 
nagy részében megjelentek, bizonyára csak 
örvendeni fog, hogy a sajtó ismét nem 
csalatkozott, midőn e kitűnő és czélszerü 
ingeket a közönség figyelmébe ajánlotta. 
Most csak azt tartjuk szükségesnek meg
jegyezni, hogy óvakodjék az utánzatoktól, 
és csak azt a „Patent-inget“ tartsa valódi
nak, mely Várady Béla előkelő főváros 
kereskedő, kis hid-utezai üzletéből szárma
zik és védjegyével van ellátva.

Leálczázott szájviz-hamisitók. Említve 
volt már, hogy dr. Popp J. G., udvari 
fogorvosnak, az egész czivilizált világban 
elterjedt és kedvelt Anatherin-száj vizét 
különösen Magyarországban erősen hami
sítják és hasonló elnevezés alatt hozzák 
forgalomba. Miután Popp dr. udvari fogor
vos most Budapesten magyarországi vezér
képviselőséget és főraktárt áilitott fel, a 
pesti ház főnöke jónak tartotta, Magyar
országban az ily utánzatok elnyomása czél
jából, nagyobb körútra indulni. Ez utazás
nak már eredménye, is volt, amennyiben 
eddig 9 városban 10 helyen 130 üveg ha
mis Anatherin-szájvizet koboztatott el és a 
hamisítók ellen megindította a törvényes 
eljárást. Ez a mulatság sok pénzbe kerül 
ugyan, de a feltaláló már egyszer alapos 
rendszabályokhoz akar nyúlni készítményei 
40 éves jó hírnevének megóvása miatt. 
Hogy a hamisítók mestersége még jobban 
megnehezitessék, elhatározta a feltaláló, 
hogy az eddigi palaezkok nagyságát, a 
tartalomnak több mint egy7 1 3-ával meg
nagyobbítja. Ezt az áldozatot, szívesen 
hozta abban a reményben, hogy a közön
ség ezután a hamisításoktól és gyenge 
utánzatoktól jobban fog óvakodni és csak 
Popp-féle Anatherin-száj vizet és fogpásztát 
fog kérni és elfogadni. Az árak ugyanazok 
maradnak, vagyis a palaezkok nagyságához 
képest 50 kr. — 1 frt. — és 1 frt. 40 kr. 
A Popp-féle készítmények kaphatók Dr. 
Popp J. G. udv. fogorvos magyarországi 
főraktárában, Budapesten, király-uteza 26. 
sz., a hová levélbeli megrendelések inté- 
zendők és itt helyben Medveczky Elek 
s Boleman E. örökösei gyógyszertárában.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET

„A SuhanCZu Konti legújabb kitűnő operettje 
zongorára megjelent és kapható Nvitrai és Társa 
könyvkereskedésében Léván. Ara a teljes operettnek 
3 írt 60 kr.

MillÖCker: Die sicben Scliwabon operett kcringöje 
is megjelent. 1 frt 20 krt, kapható ugyanott.

Nyilttér.

i

Pozsonyba történt áthelyezésem 
következtében az állomásról sürgősen 
eltávozván, barátaimtól és ismerőseim
től csak is ez utón búcsúzhatom el. 
Kérem őket barátságukban továbbra 
is megtartani.

JPolcol-

II.

6 szobából, konyhák, kamrák, 
pincze és 3 nyílt bolt helyiségből álló 
házamat szabad kézből eladom.

Bővebb felvilágosítást magam adok

Kavéggia Adolfné.

Lévai piaczi-árak.

Rovatvezető: Kónya József, városkM.pitá,uy.

Búza: m.-mázsánként 6 frt 25 kr, 6 frt 
40 kr. Kétszeres 5 frt 50 kr, 6 frt — kr. 
Rozs 5 frt. 20 kr. 5 frt 25 kr. Árpa 5 frt, 
70 kr, 6 frt — kr. Zab 5 frt. 25 kr. 5 frt, 
30 kr, Kukoricza 5 frt. 50 kr, 5 frt 60 kr, Bab 
8 frt, 70 kr. 9 frt. — kr, Lencse 6 frt 50 
kr, 7 frt — kr. Köles 4 frt. — 4 frt 10 kr.



Én Csillag Anna,
185. ctm. hosszú óriási Lo- 
reley hajammal. melyet az 
általam föltalált kenö.s 14 
havi használata után nyer
tem, mely megakadályozza 
a hajkihullást, elősegíti a 
hajnövést és erősíti a haj
bőrt. uraknál elősegít egy 
teijes erős szakálnövést. 
rövid ideig való használat 
után a hajnak, valamint a 
szakáinak természetes szint 
és sűrűséget kölcsönöz és 
megóvja kora' ősziiléstül a 
1 gmagasabb korig. Eg.v kö
csög ára 50 kr., 1 frt, 2 frt. 
Postával küldés naponként 
a pénz előlegen beküldése 
vagy postantánvétel mellett 

az egész világba.
<>«IEEA<. é« TÁRMA,

Budapest.
Király-utcza

8. szám.

A GARAM-IPOLYVÖLGYI VASÚT MENETRENDJE.I

J rastagabb betilt'el jelzett szóm, az 
esti 6 órút ól reggel ő.őíl perezig tartó 
időszakot jelenti.

H I R D

ind.

Léva-Csata Esztergom Nána Esztergorn-Nána Csata-Léva Csata-lpolyság

Álló hiúm
Vegyesvonat

1. HL
Állomás

Vefyesvonat

lí. HL
ÁlioniáN

Vegyesvont

II. III.

Bény . . .

Kéménd 
Köhid-Gyannat 

Esztergom Nána 
Budapestre . .
Becsbe

n

érk.
ind.

7.57

8.27

4.—

4.25

4.54

5.23

5.5G

628

6.51

707

7.28

7.50
».£S
5.33

Budapestről ,
Becsből . . .

Észté rgo in - N áii a

Köhid-dyarinat 
Koméiul
Bény . . .
Csata . . .

Csata . .
Zcliz . . .
Nagy-Sallő , 
Alsó-Várad . 
Léva

7.57
8.22

Ipolyság Csata

Csata . . . . . ind. 11.03 6.19
Zalaba . . 11.21 6.38
lpolv- Pásztó. 11.43 7.02
Bél , . . • » 11.56 7.Í6
Szakállos • n 12.14 7.38
Visk . . . . • * 12.33 8.-
Ipolyság . érk. 1.— 8.30

érk.

Ipolyság , 
Visk . .
Szakállos 
Bél . .
Ipoly-Pásztó 
Zalaba
Csata

s Február 19.

0

Ház eladás.

per Mvter (ca. 2000 versciiiedine Farbvn und Dcssins) 
versendet robvn- und stückweise zolft’rei das Fab 
rik Depót G. Henneberg (k. k. Hotiicferant) Zürich 
Muster tímgeliend. Briefe 10 kr. Porto.

KIS HIRDETÉSEK.

Ó c s k

rendelt labdacsukból barátaim vs

/

É "VZL

alakú

I

fogfájás, főfájás, 
20 kr.
W. Ottin.-tól Lii- 
ellen. Egy üveg 2

»

Béga-Szent-György, febr. 10. 1883.
Tisztelt aram ! Nem tudom eléggé önnek há

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

•

N\’0MA,T0TT NYITKAl ÉS TÁKSA-nál Léván. 1 < 88.

Lcogang, 1883, május 15. 
Mélyen tisztelt uram.’ Az ön labdacsai való

hatnak, nem olyanok, mint a leg- 
lianem valóban majdnem minden

-?) ít-
< . a

A cs. és kir. sab. HSÖ 54 1 s® magy- eredeti

selmeczi pipa- es níiiaszaiwa
Takács Vendel G

Zólyomban, Selmecz mellett.

Legjobban ajánlja ujszerkezetü kizá
rólag szabadalin.

„egészségi patent-pipáit
minden ily ..patent pipán" az orszá
gos eziiner aranyban és a „szabada
lom" szó van bevésve. Képes minta
lapok és árjegyzékek kívánatra bér

mentve küldetnek.

E rovatban 
beiktatása 3 krba kerül 
díjban <i lakás megjelölése mel
lett fizetendő minden egyszeri 

beiktatásért 37 kr.

Hirdetésekre bővebb felvilágosí
tást Nyitrai és Társa kiadóczég 
ad, ki levélbeli tudakozódásra 
postabélyeg beküldést) mellett 

azonnal válaszul.

‘ A ki a jónak tapasztalt, 
szilárd hitelű, népies gyógy 
szerek használata ellen har
czol, ezzel ugyan a ke
vesbítő jómódú, a szegé
nyebb néposztálynak nem 
tesz semmi jó szolgálatot. 
.Minden korban, a meddig 
csak emlékezetünk elér, 
voltak oly gyógyszerek, a 
melyeket minden család
ban háziszerekül használtak, 

g Az elölialadó tudományával 
] ezek is mindinkább javul- 
9 tak, tökélesedtek, s a pász- 
| torember kenőcse, a javas
■ asszony báj itala s csoda-
■ csepjei helyét oly liázisze- 
I rek foglalták el, melyeket
■ szakértők kipróbáltak, s

ajánlottak. Ez áll főkép a 
közönség által inár oly sok 
év óta kegyelt Brandt 11. 
gyógyszerész féle svájezi 
labdacsokra nézve. Legel
ső orvosi tekintélyek s szá
zai a gyakorló orvosoknak 
ajánlották, mint legkelle
mesebb, legbiztosabb s legár
talmatlanabb hashajtó szert. 
Ep ezért semmi gáncsos- 
kokó nyilatkozatok által 
ne engedjük magunkat bc- 
folvásoltat.ui , hanem te - 
gyünk kísérletet a svájezi 
labdacsokkal, melyek dobo- 
zonkint 70 kr. a gyógyszer
tárakban kaphatók, s az 
orvosok Ítéletének igazat 
fogunk adni.

A rózsa-uteza Gl-ik 
szám alatti ház eladó- 

Bővebb felvilágosítást 
a kiadóhivatalbai).

csomagoló papír, nagy tömeg, 

mázsa számra, 
továbbá áruládák (Ver- 

sclilag) nagy választékban és 
igen jutányos áron kapha
tók Nyitrai ésTarsa könyv
kereskedésében Léván.

NYITRAI és TÁRSA
könyvnyomd áj ában,

A. jst

igen jutányos áron megrendelhetők
különféle és nagyságú

1 e "V élpapiroA és boritéÁok

ezégnyomattal.
Falragaszok és körlevelek;

esketési meghívók és látogató jegyek.
Mindenféle 

ügyvédi-, községi-, jegyzői- és körorvosi 
n -y- o xxx tatváxiyok 

raktárom tartatnak, esetleg megrendelhetők.

PATYx ISTVÁN és TÁRSAI
hazai gyártmányú

ASZTALOS- ÉS SAJÁT KÉSZÍTMÉNY!) KÁRPITOS-BUTOR-TERMEI
BUDAPEST,

. ls:ex-ö.let, Cbel-várcs,) koxonah.eiczeg - -ixtciza., 11. szám 
az első emeleten, a Zsibárus-utcza sarkán, a m. kir. föposta palotával szemben.

Nagyszabású butortermeinkben (11 terem) dús választékban folyton készletben tartunk min
dennemű fából és színben teljes háló-, ebédlő-, dolgozó- és salon-berendezéseket, valamint bármely 
egyes bútordarabokat a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig

Midőn a 11. é. közönséget kizárólag hazai gyártmányú és kiváló jó minőségű asztalos- és sa 
jat műhelyeinkben személyes felügyeletünk alatt készült kárpitos bútorainkra figyelmessé tenni vall 
szerencsénk, kijelentjük egyszersmind, hogy fintoraink minőségéért kezeskedünk s a legcsekélyebb 
megrendelést is pontosan teljesítjük.

A in. t. közönség szives pártfogását kérve, maradtunk hazafias tisztelettel

R’AhTYI ISTVAX és TÁRSAI

hazai gyártmányn asztalos- és saját keszitményii kárpitos bntortermei.
ZZépes ázjegrsrzélset és bérmentve

mwertara Becsben. Smgersnw Nro 15. az ..arany álmához.
VírfiQvfiín lnhdílPQAk ezelőtt iiniversalis pilnlák joggal érdemlik ezen utóbbi elnevezést, mbP.iu
1 ül llo/illiu ldUUmoVAj tényleg nincsen betegség, meiynél e gyógyszer csodálatraméltó hatása ezer 
szeresen nem bizonyult volna b<>. A legmakacsabb betegségeknél, hol sok más egyéb gyógyszer haszta
lanul alkalmaztatott, — e pilnlák által számtalanszor és rövid idő alatt teljes gvógvnlás állott he. I do 
boz 15 labdacscsal 21 kr.. I tekercs 6 dobozzal I frt 5 kr., bérmentethm utánvételei küldéssel i frt 10 kr.

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

Megszámlálhatja!! köszönő levél érkezett be, melyekben e labdacsok fogyasztói a legkülönfélébb 
s nehéz betegségek után egészségük visszaszerzése felett hálálkodnak. — Mindenki, ki ezekkel csak egy
szer tett kísérlet jt, tovább ajánlja e szert.

Alant közlünk néhányat a sok hálanyilatkozat közül :
egészsége annyira helyre van állitva. hogy ifjúi erő
vel láthat ismét foglalkozása után. Ezen hálanvi- 
latkozatoniat érvén vesitheti és kérek ismét 2 te
kercset és két chinai szappant. Különös tiszteletem 
kijelentése mellett maradok

XTotráJs-A.la.jcs, fökertész.

bán esodaszeriileg 
több ajánlott szer, 
bajnál segítenek.

A has veikor
ósiueröseim között szétosztottam s mindegyikén se
gítettek, sőt agg egvéneken, kik különböző beteg
ségben szenvedtek, k ibár nem is teljes gyógyulás, 
de jelentékeny javulás állott, be s azok a gyógyszert 
tovább is óhajtják használni. Kérem tehát szíves
kedjék nekem ismét 5 tekereset küldeni. Tőlem s 
mindazoktól, kik abban a szerencsében részesültek, 

az ön labdacsai által egészségüket visszanyerhetni, 
fogadja köszőnetünket.

ZDe-CL'tirLg'ex ZvdZáxtozi..

Melye:, tisztelt uram! Elörelmcsájtva, hogy ön
nek összes gyógyszerei egyenlően 1-itünőek, mint a 
fagybal sama. mely családomban elterjedt fagyos 
bajoknak gyors véget vetett, elhatároztam, daczára 
az ugynevett nniversalis gyógyszerek ellen táplált 
ellenszenvemnek, az ön ve'rtisztitó labdacsaihoz for
dulni, hogy eme kis golyók segítségével sok évi 
arany-eres báutalmaimtól szabadulhassak. Nem tar
tózkodom Önnek bevallani, hogy e szernek négv 
heti használata után régi bajom teljesen megszűnt 
miért is körömben mindenkinek melegen ajánlani 
fogom. —- Semmi kifogásom ellene, ha e hálanvi- 
l.-itkozatomat — nevem elhallgatása mellett — nyil
vánosságra is hozza. Tisztelettel

C. T. Becs, febr. 20. 1883.

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

Golgca-balzsaniy a golyva ellen biztos szer. 1 
üvegecske 40 kr., bérmentes küldéssel 45 kr.

Élet essenczia (prágai csöppek); megrontott gyo
mor. rósz emésztés és mindennemű altesti bántalom 
ellet, kittinő háziszer, 1 üvegcsével 20 kr.

Spitzwegerichsaft egyáltalán ösinert kitűnő házi
szer catarrhus rekedtség, köhögés stb. ellen 1 üveg
cse 50 kr.. 2 üvegcse Lérme ites küldéssel 1 frt 50 kr.

Áiwec. kószi'énykeaócs, gyors és biztos hatású, ta- 
gadhatluuul a legjobb szer minden köszvénves és 
csuzos bajok, u. m.: gerincz-agybántaloin, tagszag
gatás, isebias, migraine, ideges 
fülszaggatás stli. stb. ellen 1 irt

Alpesi-nóvéng likőr Bernhardt 
dauban mindenfele gyomorbajok 
fit G0 kr., fél üveg 1 frt 40 kr.

Ezen itt elősorolt készitményeken kívül niég számtalan, az osztrák lapokba 
külföldi pharmaceu tikus specialitások kereskedésében kapható — a raktáron esetleg i 
kívánatra gyorsan és olcsón megrendelhetők.

PjLs*akÜldemények leggyorsabban a pénz előleges beküldése, vagy utánvét mellett 
expediái tatnak.

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

Szemesseiiczia pr. liomersbaitsentól, lálerö erős
bitesre s fen tartására; ered, üvegesekben 1 frt 50 kr., 
és 1 frt 50 kr.

Per a lábizzadás ellen. Ezen poi megszünteti a 
lábizzadr-t s az azáltal képződött kellemetlen sza
got, épe*.  ‘.altja a lábbelit és mint ártalmatlan 
s.jr van kipróbálva. Egy dobozzal 50 kr.

I'euiiő cliiiiin jinnuiilé Pserhofer-féle, évek hosszú 
során át, mint legjobb hajnövesztő szer, orvosok 
által ajánlva. Csinos kiállítású dobozonként ára 2 frt.

Univerzális flastrom Stendel tanártól ütés és 
szúrás-sebeknél, mindenféle daganatoknál, idiilt, pe
riodikus megújult daganatoknál a lábakon, ujjakon, 
gyulladni Ínyoknál és hasonló bán.almakuál sokszo
rosan jónak bizonyult ; 1 tégely 50 kr., bérmentes 
küldéssel 75 kr.

Univerzális tisztitó só Hullrkh A. W.-töl. Egy 
kitűnő kázlszer a zavar emésztés minden kinövése 
ellen, u. m. főfájás, szédülés, gvomorgörcs, csömör, 
aranyér, dugulás ellen 4 csomag ára 1 frt.

Ferencpiilinka sóval s a nélkül, 1 üveg 60 kr. 
ii hirdetett, bel- és 
nem levők, pedig


