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Az állategészségügy 
rendezése.

irt.
Míg az 1874- évi XX. törvény- 

czikk csak egy ragadós állatbetegségi 
nemben t. i. a marhavészben tette 
intézkedéseit, az 1888. évi XII. uj 
törvény, valamennyi állatra s ragadós 
betegségre intézkedik; osztályozván és 
elősorolván a következőleg: a) a ke
leti marhavész; b) a lépfene (anthrax); 
c) veszettség; d) a lovak, szamarak es 
öszvérek takonykórja, illetőleg bőr
férge; e) a szarvasmarhák, juhok, 
kecskék és sertések ragadós száj és 
körömfájása: fi a szarvasmarhák raga
dós tüdőlobja (ragadós tüdővész); g) a 
juhliimlő; h) a lovak tenyészbénasága, 
továbbá a lovak és szarvasmarhák 
ivarszervein keletkező hólyagos kiüté- ■ 
sek ; i) a lovak, szamarak, öszvérek és 
juhok rühe; j) a sertés-orbáncz. (24 §.) 
Ezeken kívül, ha a hasznos házi álla
tok bármely neménél valamely más be
tegség járványos jelleget öltene, az il
lető szakminiszter ezen betegség elfoj
tására a szükségeseket elrendelni kö
teles.

Nagy nehézségeket fog ezeknek 
legyőzésében okozni s akadályokat ' 
gördíteni az. hogy azok a betegségek 
a hasznos háziállatokat tartók által 
vagy éppen nem, vagy csak kevésbbé 
ismertetnek, tehát a bejelentés, melyre 
mindenki fenyíték terhe alatt kötelez
tetek, a legjobb akarat mellett sem 
eszközöltethetik oly gyorsan*  mint azt 
maga a betegség megkívánná. S ezért 
bizony hosszabb időre lesz szükség, 
mig az érdekeltek mind a betegség
gel, mind annak intézkedéseivel kel
lőleg megismerkednek.

Persze, hogy a törvény mindad
dig, mig ez megtörténhetnék, nem vára
kozhatok, hanem a gyakorlati életbe 
kell hogy elővetessék, mert hiszen ez

lesz a legjobb iskola a betegségek és 
intézkedések megismertetésére.

A ragadós betegségek meggátlá- 
•ára szóló intézkedések vonatkoznak: 
a járvány kitörésének kipuhatohísára. 
megóvásra s elfojtásra; zár alá helye
zésre; bunkózásra, s a járványok meg
szűnésének meghatározására.

Ezeken kivük magában foglalja a 
különös szabályokat a keleti marha
vésznél; ebbeli intézkedések, mint már 
érintettük, a régi törvény nyomán, de 
kimerítőbben vannak körvonalazva.

Ezek után következnek különös 
szabályok egyes ragadós betegségek
nél; igy a lépfene (anthrax)-nál, ha 
ez megalapittatott,' az állat, leölését és 
hullájának szőröstül, bőröstül való ki
irtását a hatóság elrendelni tartozik, 
(G0§.) lépfenében beteg állat húsának, te
jének. vagy bármely más termény
nek forgalombahozatala vagy felhasz
nálása tilos. (61 §.) A lépfene 14 nap 
múlva tekinthető megszűntnek.

A veszettségben, a mint annak 
tünetei az állatnál jelentkeznek, az 
azonnal kiirtandó (66 §.) Ha veszett 
vagy veszettség gyanújában álló kutva 
vagy más állat kóborol, a hatóság tar
tozik a szomszéd községeket erről ér
tesíteni és a kutya vagy más állat 
kiirtásáról gondoskodni. Ily esetben el
rendelendő, hogy a községben vala
mennyi kutya megkötve tartassák vagy 
pedig biztos szájkosárral pórázon vezet
tessék; a szabadon járó kutya kiir
tandó. (68 §)

Mihelyt a takonykor, illetőleg bőr
féreg valamely állaton megalapittatott 
leölését és hullájának szőröstül-bőrös- 
tül való kiirtását a hatóság elrendelni 
tartozik. (73 §.)

A ragadós száj- és körömfájásban 
a beteg állat húsát forgalomba hozni 
vagy felhasználni csak hatósági enge
dély mellett szabad. (79 §.)

Ugyan ez áll a ragadós tüdőlob 
(ragadós tüdővész) eseteiben is.

Ellenben:
A bimlöbeteg juhok húsát és te

jét forgalomba hozni vagy fölhasználni 
tilos. Ily juhok bőre csak szabályszerű 
fertőtlenités mellett hozható forgalomba 
és használható fel. (89 §.)

A tenyészbénaság és az ivárszer- 
veken keletkező hólyagos kiütésben 
szenvedő lovak T. B. betűvel jelzen- 
dök (92 §.) és a tenyésztéstől eltiltan- 
dók (95 §.)

A rühkórban lévő ló. szamár vagy 
öszvér, elkülönítve állatorvos által gyó
gyítandó. (96 §.) Nagy fokban rüliös 
lovat az állatorvos javaslatára a ható
ság leölet és kiirtat. (97 §.)

A sertésorbánezban elhullott ser
tés szoröstül-bőröstül kiirtandó (101 §.), 
sertésorbánezban beteg állat busát és 
zsírját táplálékul forgalomba hozni és 
felhasználni tilos (102 §.)

Ezek a főbb rendelkezései a hi
vatok törvénynek a hasznos háziálla
tok ragadós betegségeit illetőleg.

Ezeken kívül a további öt fejezet 
tartalmazza: a kártéri.ésről s költsé
gekről, az állatorvosokról, az állategész
ségügyi szolgálatról, a büntetésekről 
szóló intézkedéseket, melyekről bőveb
ben a jövőben szólandunk.

A selymészet fejlődése.
Közli : Erschinger János,

Olaszországban a selymészet első be
lépést csak II. Roger szicíliai és neápolyi 
király alatt nyert. Egy győzedelmes hadjá
rat után, melyet Görögország ellen foly
tatott, vitt görög selyemtenyésztőket és 
szövőket foglyokként országába és letele
pítette Palermóban, hol uj hazát találtak 
és a selymészetet folytatták. 1204-ben öreg 
Dandaló alatt jutott a hernyó Venitia és 
Gentta hadihajóin 1306-ban Konstantinápoly
ból a Thirrheniai-tengeren keresztül Mode
nába. Philibert Emanuel savoyai és pie- 
monti herczeg országaiba 1550-ben ve
zette be a selymészetet. Innen gyorsan el
terjedt az egész félszigeten, mely csakha

mar a selyemhernyó uj hazája lett, s Olasz 
ország, különösen Milánó a 16-ik század 
óta ellátja Európában a selyemtenyésztőket 
petékkel.

Most már átvándorolt a selymór Fran- 
cziaországba és ott. meg is maradt követés 
nélkül, csak ennek uralkodói ismerték el 
országuk részére az uj iparnak fontosságát. 
XI. Lajos 1461 -1482-ig olasz tenyésztő
ket hozatott Toursba és velők parkját és 
környékét nagyszerű eperfa telepitvény- 
nyel ültette be. VIII. Károly alatt 1994-ben 
több nemes, kik az oiaszháboruban részt 
vettek, űzték a selyemtenyésztést. De a 
folytonos zavaros idők nem engedték a 
selymészet fejlődését kellően előrehaladni 
s csak akkor vett nagyobb lendületet, mi
kor II. Henrik neje Medici Katalin által 
indíttatva a kellő anyagi hozzájárulást 
engedélyező, hogy a selymészet az egész 
országban bevezettessék. IX. Károly paran
csára Trauhut Fe.-encz nevű kertész 1564- 
ben Nismesnél nagy eperfatelepitvényeket 
létesített. IV. Henrik 1600-ban Ollivier de 
Serres minisztere biztatására 20 ezer eper
fát és nagy mennyiségű eperfamagot ho
zatott Olaszországból, melyet a nép közt 
ingyen osztatott ki. 50 évvel később XIV. 
Lajos alatt Colbert, híres pénzügyi minisz
ter és igen jelesen működött a selyem ipar 
és kereskedelem előmozdításában, oly any- 
nyira, hogy a selyemtenyésztés győztes ke
reset forrása maradt temérdek bevételeknek.

Németországban 1595-ben tettek első 
kísérletet a selyeintenj ósztés bevezetésé
vel, s Magdolna Erzsébet, II. Joacliim 
brandenburgi választófejedelem neje fog
lalkozott selymészettel. Frigyes würten- 
bergi herczeg 1601-ben Stuttgartban ren- 

l dezett be selyemtenyészdét, ugyan akkor 
Würzbnrg és Dresdában is kezdtek selymé
szettel foglalkozni; de a 30 éves háború 
(1618—1648) hátráltatta a selymészet fej
lődését. 1685-ben a nantesi rendelet meg
szüntetése után sok franczia selyemtenyésztő 
vándorolt Németországba, kiket III. Fri
gyes választó fejedelem, későbbi I. Frigyes 
porosz király védelmébe vett. De Nagv-

T Á B C Z A.

A „Jó-8ziv“ bazár.
E hó 10-én nyílt meg Budapesten, a 

városligeti iparcsarnokban az árvízkárosul
tak javára rendezett bazár, mely a maga 
nemében páratlan, ritka, szép látványt 
nyújtott. A bazár sátrai között óriási kö
zönség hullámzott föl és alá.

A bazár hölgyei valóban csodákat mü
veitek. Tisza Kálmánná szorgalmasan töl
tögette a saját bormérése borát a poharakba 
s Dániel Ernőné segített neki a pénzt 
beszodni, melyet maga nem győzött átvenni, 
a bőkezű nagy uraktól. Gróf Andrássy 
Gyuláné körül egész sereg szép hölgy szol
gálta fel az ízletes falatokat, miket az urak 
jó szívvel költöttel? eL’ ...; -i

A tombola előtt volt a legállandóbb 
közönség, és Zichy Nándorné alig.győzte 
a munkát az élénk kereslettel szemben. 
Harkányi Jánosné gyufákat árult és 
gyújtogatott a jó sziveknek, Szapáry 
Géza grófné édességekkel táplálta vendé
geit és így tovább.

Mindenütt változatos, élénk csopor
tok, fizető közönség, jószivü hölgyek, akik 
még akkor lem haragszanak meg, ha va
laki egy forint helyett véletlenül száz fo
rintost adott jó szívből.

Este 8-óra tájban már tttndéri fényben 
úszott a csarnok. A. hölgyek el nem fárad
tak a kínálásban s az urak nem szünetel
tek a fizetésben.

Megjelent e napon a Jó-sziv czimii 
alkalmi lap is, melynek első számát nagy 
hamar szétkapkodták. A lap második száma 
pénteken jelent meg, mely hozta a bazár 
58 hölgyének sikerült arczképcsoportozatát is.

A bazár anyagi eredménye kétségte
lenül olyan lesz, mely teljesen meg fog 
felelni a várakozásnak. Q

A kertészleány.
— Beezély. — 

Irta: Csenge; Gusztáv.
Szeret a szív mindenütt és mindenütt 

szép a szerelem. Ne higyjétgk, hogy, észak 
r.ein tud szeretni forrón, szenvedélyesen.

Ott, a hol olyan hideg van, annál for
róbb a szív. Nem én mondom először, de 
nem is én utolszor.

Forró Itália szerelmét iroin le, pedig 
oroszokról írok. 'Amit' Írok, az régen tör
tént, de' megtörtént, nem én vagyok oka, 
ha el nem hiszitek. Ha nem régen történt,, 
az is igaz, mikor olyan szép volt a hölgy, 
oly forro volt a szív és oly olcsó a sze
relem ! . . . .

Moszkvában vagyunk, de nem me
gyünk a Kreml-be. Ott most úgy sem la. 
kik senki. Az 1741-ik év nyarán kezdődik 
történetünk.

Áz orosz birodalmat akkoriban csupa 
idegenek kormányozták. Iván czárt még 
bölcsőben ringatták, anyja Anna a nteck- 
lenburgi herczeg leánya egy palotaforr^- 
dalommal megbuktatta a birodalom törvé
nyes kormányzóját, Biron grófot, s magát 
tette kormányzóvá, mellette mindenható 

miniszterek voltak Munnich és Ostermann, 
mindkettő német kalandor. Anna férje Ulrik 
Antal braunschweigi herczeg, volt az ősz- 
szes hadak főparancsnoka, de egészen a 
két miniszter befolyása alatt állott, kik is
mét vetélytársak voltak s egymást igye
keztek megbuktatni. Az ómuszka hazafiak 
pedig kedvetlenül morogva vonták meg 
magukat barlangjaikban. Nagy Péter czár 
családja ugyan még nem halt ki, sőt leánya 
Erzsébet viruló szépség volt, de most az 
idegeneké veit a világ, Erzsébet czarena, 
jó képet csinált hozzá és csendesen vissza
vonulva leste, mikor aluszszák már ki a med
vék téli álmukat.

De hiszen nekünk a medvék téli ál
mával semmi dolgunk, nem is lépünk a 
szentpétervári udvar ármányos légkörébe, 
nyár van, Moszkva pedig megszűnt a biro
dalom fővárosa lenni.

Volt akkor. Moszkvának egy régi ut- 
czája, abban .egy, ódon ház, melynok lakp-. 
sát sohasem látta senki, birtokosát sem is
merték, lakatlannak látszott az, csak egy 
vén kertész jelent meg néha az emberi sze
mek előtt. E háznak gyönyörű diszkertje 
azonban épen nem azt bizonyitá, mintha e 
lakással senki sem törődnék. A kert épen 
az utcza felé terült el s vasrácsozata az 
utcza egyik oldalát képezte. Nyáron az 
Üvegházakból kihozott legtarkább szinve- 
gyületü virágcsoportozatok gyönyörködte- 
ték az utczán járókelőket. Ezen az utczán 
pedig a diák fiatal.-ág szokott végigvonulni, 
a miut az előadásról hazasereglettek.

Egy szép nyári napon épen egy cso
port diák álldogált a rácsozat mellett. Mit 
néznek oly élénk érdekkel ? Talán valami 
uj csodavirágot? Igen, uj is volt, virág is 
volt, csodaszép ifjú szőke leány virágarcz- 
czal, villogó szemekkel. Amint a virágok 
közt hajlongva egyet-egyet letépett, s a 
letépett virágokat bokrétába szedő, hamis 
szemeivel.

Egy magas deli termetű érdekes arczu 
diák, ki a rácsozathoz legközelebb állt, rá
kiáltott a leányra.

— Szép kertészleány, nem adnál egy 
szál virágot, ha szépen kérnélek?

— Hadd halljam, hogyan tudsz szé
pen kérni? feleié a leány, miközben a 
csintalan mosoly még élénke'ob lett arczán.

— Azt hiszem, legszebből! kérlek, ha 
szivemet adom oda.

— Szivedet egy szál virágért?
' — Érted legszebb virága Moszkvának

— Hamar megalkudnál, pedig azt a 
szál virágot sem éred el, ha odanyujtanám.

Ezzel egy «ál- rózsát nyújtott feléje 
ingerkedve. A diák benyujtá kezét a rá
csozaton, de a rózsát tartó kezecske, iga
zán rózsás kezecske, nem hozta oly közel 
a virágot, hogy elérhette volna.

— Jer közelebb! mondá csintalanul a 
leány a diákok nagy mulatságára, mint
hogy társuk a rácsozaton nem hatolhatott át.

— Nem ereszt a rácsozat.
— Furcsa! ott keresd a nyitját, a 

hol van. A mi diákunknak sem kellett több 
biztatás. Elvált társaitól s a kert másik



Frigyes uralkodása adott különösen életet 
a selyemtenyésztésnek, ki minden előítéle
tet és nehézséget le tudott győzni úgy, 
hogy Herzberg gróf miniszter vezetése alatt 
Magdeburg vidékén, Halberstadt, Pommen 
de a monarhia legtávolabb keletén is, eperfa 
telepitvényeket létesített és Poroszország 
már 1784-ben 14,000 font selymet szolgál
tatott. Ezen siker több monarchiát is után
zásra buzdított. II. Ágoston Szászországban 
1753-ban Meiszen, Torgan és Hosztor- 
witzban termelt eperfákat. Würtenbergben 
Canstadtnál 1766—1795 termeltek sikere
sen eperfákat. Károly Tivadar választó fe
jedelem Reimpfalzban 80 ezer eperfát ül
tetett, és midőn 1777-ben Bajorhonba jött, 
Münhenben egy selyeiutenyésztési főigaz 
gatóságot létesített, melyet az állam támo
gatott.

Schweiczországban Kanton Tessin és a 
szomszéd tartományokban virágzott a se- 
lyemtenyésztés. A terjesztés a bevándorolt 
református családok által történt, kik Zü
richben jó fogadtatásnak örvendtek és ezál
tal mód nyujtatott, hogy itt először gyár
tottak selyemszövetet.

Angolhonba a selyemhernyó I. Jakab 
alatt 1609-ben hozatott. De a remélt .nagy 
nyeremény a csekély kisérletok után nem 
kiuálkozott és a selyemtenyésztés sem vett 
lendületet. Jobb sikert arattak a gyárak, 
melyek az Olaszországból hozatott nyers 
selyem feldolgozását eszközölték s I. Ká
roly alatt (1625—1649) az üzletek nagy vi
rágzásnak indultak, oly annyira, hogy a 
gyárakban 40 ezer munkás dolgozott.

Oroszországban az első eperfa ültet
vények Nagy Péter alatt Kiew mellett ren
deltettek el. Erzsébet és Katalin császár
nék alatt több selyemgyár állíttatott fel. 
Pál császár átplántálta a selyemtenyésztést 
Asztrahánba és I. Sándor ideje alatt az 
egész ország több mint 5 millió eperfát 
számlált s most már tekintélyes mennyi
ségű feltűnő szép selymet termel, mely 
több száz gyárban dolgoztatik fel.

Stájerországban, Sziléziában, Morva
országban és Csehországban, sőt Bukoviná
ban nyer a selyem és eperfa tenyésztés 
sok elismerést, és az osztrák kormány nagy 
erélylyel vette azt oltalmába, mit a görczi 
selyemtenyésztö és kísérleti állomás felállí
tásával legjobban bizonyított be.

Hazánkban 1711—1730-ban vette 
kezdetét a selymészet először Temesvárt 
és Verseczen, a hol ugyan akkor felállita
tott az első selyem szövődé. Mária Terézia 
1763-ban az eperfa ültetést minden kolos
tornak, városnak és községnek megparan
csolta. Utána fia II. József nagy lendületet 
adott a selymészetnek, s hogy ezen szán

dékát minél biztosabban keresztül vihesse, 
az országot 10 selyemtenyésztő kerületre 
osztotta be, gubó beváltó állomásokat léte
sített és 1782 ben egy Mazzugata nevű em
bert hozatott Olaszországból, kit O-Budán 
egy gombolyító intézet felállításával bizott 
meg. Széchényi István gr. is szerzett ma
gának érdemeket ez ügyben. O nem csak 
hogy fölfogta a selymészetnek nagy fontos
ságát Magyarországra nézve, hanem egy
szersmind igyekezett a selyeintebyésztést a 
nép közt terjeszteni, mit példaadás által 
vélt leginkább elérhetőnek, s czenki ura
dalmán selyomtenyészdét rendezett be és 
46 ezer eperfából álló eperfa teleppel birt. 
De mind ezen intézkedések daczára a sely
mészet nem fejlődött úgy, a mint ezek 
után várható volt és pedig nem azért, 
mintha az éghajlat és természeti viszonyok 
nem feleltek volna meg, hanem azért, mert 
a nép közönynyel fogadta ezen jövedelmező 
iparágat, s mint tudjuk{ a nép nem szeret 
egy uj iparágat felkarolni, valamint azért, 
mert a selyemtenyésztés idő előtt került 
magán vállalkozók kezeibe.

A kormány azonban látva a selymé
szet hanyatlását, sietett a bajon segíteni, 
mit az országos selyemtenyésztési felügye
lőség felállítása által vélt legbiztosabban 
elérhetni. Ezért 1880-ban Szegszárdon egy 
orsz. selyemtenyésztési felügyelőség állíta
tott fel, mely nem csak hogy lendületbe 
hozta a selymészetet, hanem óriási eredmé
nyeket ért el. Az országos selyemtenyész
tési felügyelőség 1887. évi jelentése szerint 
az intézet felállítása előtt alig 100 család 
foglalkozott selymészcttcl, kik gubó bevál
tási áron 474.650 frt 42*/ 2 krt kaptak. Az 
eperfatenyésztést B.ács-Bodrog, Fejér, Nyitra, 
Sopron, Temes, Tolna, Torontál és Vesz
prém megyék karolták fel, melyeknek tör
vényhatóságai a járási faiskola intézményt 
szervezték. Ezen megyékben összesen 
1,532 faiskola van, melyekből a felügyelő
ség felállítása óta 397.641 drb. eperfa ültet- 
tetett ki állandó helyre. Az orsz. felügye
lőség külön 65 járási faiskolát alapított, 
melyekben az eperfa csemeték száma 531.770.

Az eperfa tenyésztés mindig jobban 
kezd fejlődni s magának mindig nagyobb 
tért hódit, annyira, hogy az ország legna- 

í gyobb és legnépesebb megyéi is kezdik a 
járási faiskola ügyét felkarolni. Ezen me
gyék: Arad, Hajdú, Hunyad, Krassó-Szö- 
rény és Zala megyék. Kívánatos lenne, hogy 
az országnak minden megyéje követné az 
említett megyék nemes törekvését és aj 
faiskola ügyének nagyobb lendületet adna, 
hogy ezáltal a népnek egy uj és jövedel 
mező kereseti forrást biztosítson, mint a 
minő a selymészet. Végre nem hagyhatom 

említés nélkül, hogy hazánkban a jelenben 
a selymészet rohamos fejlődésénél az orosz
lán rész Bezcrédy Pál cs. kir. kamarás és 
orsz. selyointenyésztési miniszteri biztost 
illeti, kinek fáradhatatlan működése és fel
áldozó tevékenysége felébresztette újra a 
selymészetet és annak uj életet adott.

(Vége.) k________

Barsvármegye köziyazg. bizottságának 
ülése.

A folyó hó 9-éu megtartott közigaz
gatási bizottságban, a megyei törvényható
ság által közvetített közigazgatási ágak 
állapotáról — az alispán beterjesztette je
lentését. — E izeim a f. évi április hóban 
közmunka váltság czimén befolyt 1971. frt 
15 kr, maradt hátralék 54,309 frt 15*/«  kr, 
közmunka birság czimén nem folyt be 
semmi, itt a hátralék 1112 frt 43'/, kr. 
Katona beszállásolási pótadóban befolyt 
17 frt 191/, kr, a hátralék 9269 frt 18 kr. 
— Betegápolási -pótadóban befolyt 25 frt 
53*/ t kr, a hátralék 12,708 frt 22’/j kr.

Azon népfelkelésre kötelezettek, kik 
a közszolgálat teljesítésére vagy annak ér
dekében nélkülözhetlenek, a népfelkelésről 
szóló 1886. évi XX. t. ez. 2. § a, illetve 
az az iránt kibocsátott utasítás 6. § áriak 
104 ik pontja értelmébon a népfelkelési 
szolgalat alól felmenthetők, — az e rész
ben készített s még f. év január hóban 
felterjesztett kimutatás a belügyminiszter 
által leküldetett, — és megjelöltettek azon 
törvény hatósági, városi tisztviselők és köz
ségi közegok, kiket a honvédelmi minisz
térium a népfelkolési kötelezettség alól 
felmentett, — és külön kimutatta azokat, 
kiket felmenthetőknek nem talált.

Az adófelügyelö jelentése szerint f. év 
ápril hóban befolyt egyenes adó czimén 
13,643 frt 08 kr, hadmentességidij czimén 
befolyt 540 frt 76 kr. A múlt évről fenn
maradt adóhátralék, valamint a f. év II. 
évnegyedére esedékes előírásból április hó 
végével tartozásban van 572,074 frt 15'/2 kr, 
hadmentességidij czimén pedig a múlt évi 
hátralékból 55,458 frt 07*/ 2 kr áll fenn 
ápril végével. — Bejelenti a kir. adófelü
gyelö, hogy az anyagi felelősség érvénye
sítésével megbízott állami ideiglenes végre
hajtókat — részint az elért ered
mény, részint pedig az adózó.kö
zönség jövedelmi forrásának ki
apadására való tekintettel — 
egyelőre bevonta — és a végrehaj
tást a fizetési képességbeálltá
val ismét folytatni fogja-

A megyei főorvosi jelentés szerint 
a közegészségi állapot kedvező, — a meg
előző hónapéhoz viszonyítva, — a meny
nyiben a betegforgalom csökkent — jobb 
volt.

A múlt hónapban is a légző szervek 
hurutlobos bántalmai fordultak elő igen 
kedvező lefolyással. — Kevés számú gyo
mor és bélhurut, még kevesebb váltóláz 
szórványosan észloltetett.

Az oszlányi járásban, az összes köz
ségekben megejtett vizsgálat alkalmával, 
a vizsgálatnál megjelent 10035 lakos kö
zül kifejlett trachomában szenvedő beteg

találtatott 218, — kisfoku vagy gya
nús 337. A trachoma betogek sááma e 
szerint a megelőző hónapéhoz viszonyítva 
apadást mutat; mily kedvező körülmény 
a rendszerint foganatosított gyógykezelés 
eredményének tudható be.

Az armaróthi megyei közkórházban 
marezms hó végével ápolásban maradt 30 
beteg, — április hónapban fölvétetett 29
— Ezek közül gyógyulva elbocsájlátott 24. 
javulva 4. — meghalt 2.

A védhimlőoltás az oszlányi, verebélvi 
ar -maróthi és lévai járásokban április hó 
Il ik telében megkezdetett.

A vallás és közoktatásügyi miniszter
— tekintettel a halandóság oly nagy ará
nyokban való fellépésére, — és ennek okát 
az emberi lakások romlott levegőjében és 
az italul használt inegfertőztetett vízben 
találván, — 14277. sz. intézvénvével meg
hagyja a közigazgatási bizottságnak, ren
delje el, hogy a közigazgatási tisztviselők, 
különösen a szolgabirók szigorú parancso- 
latokkal kötelezzék a községek elöljáróvá- 
gait arra, hogy a köznép lakóházaiban 
a levegő tisztán tartására minden -fio-yel- 
möket reá fordítsák, — tiltássá me-, 
hogy ivóvizet tartalmazó kutjaik környé
kére semminemű szemetet, szigorít bün
tetés terhe alatt lerakni ne merészel
jenek. Ezen miniszteri intézvény a szol- 
gabirákkal, a polgármesterekkel és me
gyei főorvosokkal közöltetni fog a vég
ből, hogy annak érvényt szerezzenek. ”

Dr. Orbán József, a „Barsvármegvi “ 
cziinü hetilap tulajdonosa felebbezéssel élt, 
a vármegye alispánja által 4918/888. sz. 
hozott azon határozata ellen, melylyel a 
„Barsvármegye" czimü hetilaptól „a megye 
hivatalos közlönye" cziin megvonatqtt. _
A közigazgatási bizottság a neheztelt hatá- 
rozatot inctakaiból helyben hagyta. _  r. t.

Különfélék.
Földbirtokosok figyelmébe A nagy

méltóságú földmivelési m. kir. minisztérium 
engedélyével a zsitva-i>j falusi in. kir. fóld- 
mives isko ába (Bars-in.) ezután oly egyé
nek is felvétetnek, kik csak a sajtkészités- 
ben óhajtják magukat kiképezni. Egy-egy 
sajtkészitési tanfolyam legalább három*  hó'ra 
terjed s minden egyes tanfolyamra legfel
jebb 5 egyén vétetik fel. A felvett egyé
nek teljes ellátásért, mosást, fűtést is bele
értve, fizetnek havonként 16 frtot. A taní
tásért pedig az intézeti sajtosnak, ha csak 
égj vagy két tanuló lesz egy tanfolyamon, 
mindenik 50— 50 forintot, ha pedig a tanu
lók száma három vagy több leend, 40—40 
forintot tartozik fizetni. A szükséges ruhá
zattal, törülközőkkel és legalább 2 drb. 
mellig érő köténynyel a tanulók maguk tar
toznak ellátni magukat. Bizonyít ványt a 
tanulók akkor kapnak, lia az iskola igaz
gatója és a sajtos által a sajtkészitésböl 
képesítetteknek találtatnak. A felvétel iránti 
kérvények a zsitva-ujfalusi m. kir. föld- 
mives iskola igazgatóságához intézendök.

— Áthelyezés. — K u ! i s z e k y Ernő 
Barsvármegye kir. tanfelügyelője hasonló 
minőségben Mosonymegyébe helyeztetvén 
át, helyét D a n c s Bertalan Mosonytnegve

oldalához sietett vagy jobban mondva, egy 
mellékutczán befordult, hogy a kert bejá
ratához jusson, a diákok pedig, miután a 
szép kertészleány hirtelen eltűnt, csintalan 
czélzásokkal mentek tovább és szokott 
gyülhelyükön várták az érdekes kalandból 
visszatért társukat. Pír óra eltelte után 
végre megjött a várva várt pajtás, de épen 
nem oly arczczal, mint a milyennel a sze
relmi kaland hősét előre is képzelték. Az 
ifjú arcza szokatlanul mogorva volt.

— No mi bajod? — kérdezék ne
vetve — talán megszűrt a rózsa tövise ?

— Se rózsa, se tövis! Óeszejártam 
az egész kertet, felkutattam minden bok
rot, benyomultam mindenüvé, a hová csak 
lehetett, de a leánynak se hire, se hamva, 
végre is kénytelen voltam a kertet elhagyni, 
annál is inkább, mert egy teremtett lel
ket sem láttam, az egész ház lakatlan, min
den ajtó zárva, boszorkányság van a do
logban s én azt hiszem, hogy e csiripelő 
madarak egyike épen a kis leány volt, 
épen olyan volt a hangja.

_ Én beszorkányságnélktil is megértem 
a dolgot — jegyzé meg egyik társa — 
bolonddá tettek kedves pajtás!

— Nem hinném, mert épon ott, hol az 
éles torkú madár csevegett, közel a kert 
kijárásához ez a rózsa esett kalapomra.

— ügy hát van rózsa is, tövis is!
Az ifjak kaezagtak és aztán elfeled

ték a dolgot.
Csak a megcsalt diák nem kaczagott 

és nem feledett semmit.
Mikor deákpajtásaitól megszabadulha

tott, órákig elbolyongott a rejtélyes ház 
körül, nézegetett be a kertbe a rácsozaton 
át, de a szép kertészleányt nem látta se- 
M gyakran megkísérti * kaput kinyitni, 

de a zár nem engedett s ö busán ballagott 
tovább.

így tartott ez néhány hétig, mikor 
aztán egyszer sikerült neki kinyitni a rá
csos kaput. Nem volt a dologban semmi 
különös, alkalmasint elfeledték bezárni a 
láthatatlan boszorkányok vagy tündérek, a 
kik ebben a házban laktak.

Hányszor óhajtotta azt, a mi most 
sikerült néki! Es most, midőn vágya telje
sült, megdöbbent, valami megmagyarázha
tatlan elfogultság lepte meg s ő nem mert 
belépni.

A madarak oda benn a lombok közt 
vigan hangicsáltak s mintha egy közülök 
eltanulta volna az emberek szavait, a ma
dár csevegésbe valami együgyű kis nóta 
hangjai vegyültek bele, igazi madár han
gok, szelíd lágy trillák emberi szavakkal 
vegyitve.

Lillalla trallalla
Estére hajnalra 
Szerelem vár, 
Rózsaágon ingó 
Picéi rózsabimbó 
Kinyílik már . . . 
Lillalla trallalla 
Vár szivem, vár.

Az ifjú el volt bájolva; mohó vágy- 
gyal fordult arra felé, honnan a hangok 
jöttek............

A következő pillanatban már másik 
oldalon hangzott a gerliczék nótája : „Lil
lalla trallalla."

Az ifjú ellenállhatatlan vágygyal sza- 
kitá föl a kaput s berohant. Ittas volt, 
örült volt, futott a csalogató dal után. Hol 
itt, hol ott csendült az meg előtte, fölötte, 
körülötte s ő bódultán futkosá keresztül 
kasul a kertet, anélkül, hogy valakit, vagy 
valamit megfoghatott volna. t

Egyszer, amint egy stírü bokrok közé 
bekanyarodó szűk ösvény bejárata mellett 
akart elsietni; valami rózsaszinü lenge tü
nemény ötlött szemébe .... Villámgyor
san fordult be az ösvényen s mielőtt a tü
nemény closonhatott volna, megkapta ró
zsaszinü öltönyét, azután átkarolta mind a 
két karjával s szivéhez szoritá heveson, 
szenvedélyesen.

— Megvagy, boszorkány ! — rebegé 
fuladt mellel, ittas reszkető gyönyörrel, — 
itt vagy csodamadár . . . már most meg 
nem szabadulsz!

A kedves tünemény felkaczagott: 
ugyanaz a tündéries gerlekaczagás volt, 
mi őt annyira megbüvölte és mikor ka- 
czagó piros arczát, csintalan villogó szemeit 
az ifjú felé fordítá, az rá ismert............
Az volt, kit hetek óta keresett, a szép bű
vös kertészleány.

Az ifjú ittas volt a bübájtól, szere
lemtől, mit is lehetett volna tőle egyebet 
várni ilyen állapotban, minthogy vágytól 
égő, forró ajkait odanyomja a tündér piros 
élveteg ajkaira? .....

Mikor aztán az ajkak odatapadtak, 
a lányka nem vergődött többé az ifjú kar
jai közt, hanem hagyta magát csókoltatni, 
odasimulva habtermetével annak dobogó 
szivéhez. De a kis tündér végre csak mégis 
megsokalta.

— Elég lesz már — bocsáss már — 
hiszen nem futok el, bolondos fiú, hadd 
beszéljek a fejeddel.

— Azzal ugyan nem beszélsz, mert 
azt én már elvesztettem régek, elment az 
eszem utánad, te szép boszorkány!

— Majd hát visszaadom, hogy esze
den légy.

— Minek az nekem, csak a szivedet 
add aekem !

— Hát aátán szeretsz te engem? 
kérdé a leány azzal a szivet hóditó csinta
lan mosolylyal, amivel egyszerre villantak 
meg csodavarázsu nevető szemei.

— Szeretlek — szeretn élek belehelni, 
hogy örő.kké szivemben hordjalak!

— Hát aztán, minek hivjam én azt a 
te szerelmes szivedet, ha kedvem volna 
hozzá? ki vagy? mi vagy? — Gyere, ül
jünk ide erre a padra. Most beszélj.

— Az én nevem Ivanics Alexei, 
nemes ember fia vagyok, apám iskoláztat, 
hogy oko3 ember legyen belőlem s bejus
sak valami jó hivatalba, ha majd egyet 
fordul a világ és a régi jó erkölcsök vissza
térnek.

— Hm! Hát a te apád a nemzeti 
párthoz tartozik ?

— Úgy gondolom, mert a mostani 
idegen kormány elöl nagyon szeret kitérni 
s meghúzza magát barlangjában, pedig egy
kor befolyásos ember volt. Valóságos medve
életet folytatunk. De mi közöm az ország 
dolgaihoz ? — Most a te piros arezod mo
solyog reám, hát ezt a te piros arezodat 
hogy hívják?

— Az én nevem Lizka.
— Hát a vezetékneved ?
A leány vállat vont, aztán mintegy 

feleletül odavetve dudolá:
Se apám, se anyám,
Árva vagyok a tanyán.
— No, ha árva vagy, annál jobb sze

retem, legalább egészen az enyém lehetsz.
Hahalra! . . . trillalla! . . .
— Hiába kaczagsz! — Úgy lesz az. 

— most lelkem, Lizkáiu, elvégeztük • 



kir tanfelügyelője tölti be. — A saját *k*>  í 
ratból történt hivatal-csere — naint értesü
lünk — 20-ika körül fog megtörténni.

— A lévai kaszinó — mint ezt lapunk 
előző számában jeleztük — e hó 6-án tagjai
nak igen élénk érdeklődése mellett, álta
lános értekezletet tartott, melyen el lett 
fogadva a választmánynak azon javaslata, 
hogy a kaszinó házat vegyen vagy 
építsen. A szükséges fodezetröl akként 
lenne gondoskodva, hogy az egylet jelen
legi s jövőben belépő tagjai — 15 frtot 
meg nem haladható évi tagság i- 
dij mellett — 15 évre kötelezik 
magukat az egylet tagjai lenni, mely 
kötelezettség azonban megszűnik : elhal á- 
lozás és Léváról, illetőleg vi
dékéről történt végleges elköl
tözés folytán. Az értekezlet az egylet 
tagjai közt aláírási-ivet köröztet, melyet 
inár eddig is számosán Írtak alá. Ha a ta
gok kellő számban elvállalják a 15 évi kö
telezettséget, az ügy tárgyalás végett egy 
rendkívüli közgyűlés elé terjesztetik, melyen 
az egyleti alapszabályoknak a kötelezett
ségre vonatkozó §-a is módosíttatni fog. 
Üdvözöljük városunk minden szép és nemes 
eszméért lelkesülő kaszinójának újabb s 
életrevaló mozgalmát és valóban óhajtandó, 
hogy tagjainak mindegyike hozzájáruljon a 
kívánt siker megoldásához !

— Pályázati hirdetmény. Busmegye 
tekintetes alispáni hivatalának 3803/88Ö. szá
mú leiratával az ar.-maróthi járás területén 
üresedésbe jött, s összesen "80 frt évi java- 
dalmazással egybekötött nagy-szelezaónyi 
körjegyzői állomás, melyhez Nagy-Szele- 
zsénv székheiylyel —Kis-Szolezsény, V elsitz, 
Zlatnó, Mankócz, Szent-Márton és Gesztöcz 
községek is tartoznak — választás utjáni 
betöltése rendeltetvén el, — felhivatnak a 
pályázni szándékozók, miszerint az 1883. 
évi i. t. ez. 6. §ában előirt kellékek bp- 
i<»azolására alkalmas okmányokkal felszerelt 
s”sajátkezüleg írt kérvényedet f. év május 
hó 28-ig bezárólag a szolgabirói hivatalhoz 
nyújtsák be. Ar.-Maróth, 1888. április hó 
21-én. Várady, szolgabiró. — (Későn ér
kezvén, a hivatalos rovat helvett ide ig- 
tattuk e közleményt. — Szerk.)

— Az Első magy. ált. biztosító-társa
ság kebelében alakult „Magyar guzdák 
jégbiztositási szövetségé" nek védnökségét, 
_  mint értesülünk — József föherczeg őfen
sége elfogadta s erről f. hó 9-én kelt átira
tával a társaság alelnökét értesítette. — 
Örömmel adjuk e hirt az érdeklődő gazda
közönség tudomására-

— Vetéseink állása Az ö»í?>ek az 
utóbbi esőzésre a szeles időjárás dauzára 
úgy nálunk, mint az ország legnagyobb 
részében javultak, de helyenkint még min
dig olv gyengék és ritkák, hogy általában 
még sem mondhatók nagyon kedvezőknek ; 
hozzájárul ehhez még azon körülmény Is, 
hogy az ország több vidékén a drótféreg 
nagyon elszaporodott s a buzevetésekben 
tetomes kárt okozott. A t a v a s z i a k ál
talában jók, nagyon szép és üde zöld szí
nűek. A tengeri és burgonya ülte
tése az ország legtöbb vidékén már bevé
geztetett. A szőlő nálunk és néhány 
északi megyében szenvedett az erős tél

bemutatást, folytassuk hát ott, a hol eb 
hagytuk a csókot.

— Ohó! ha tisztességesen akarsz sze
retni, menjen minden a maga rendjén, mert 
van ám azért gondviselőm! Jöszte az öreg 
apához!

(Folyt, kör,)

A tavasz csodája.
— Csevegés. —

A tél siri csendjét kellemes és vidító 
tavaszi hang váltja fel; a természetben 
egyre fokozódó élénk mozgalom vehető 
észre. Egy szép harmatos reggelen a kel
lemes meglepetések egész sora vár reánk. 
Itt virágos völgy, ott rejtélyes sötétbe 
vesző erdő, amott vigan csörtető patak 
hüs árnyatadó fáktól környezve. Es nnuu^- 
nüttédes illat, ruadárdal, pezsgő élet.............

Honnan mindez? Ez a tavasz csodája. 
Isteni lehelet életmelege vonul erdőn s 
mezőn keresztül s feltámasztó hangok jár
ják be a természet ..sírjait. Az élet, melyet 
a halál fogva tarta, széttöri bilincseit s 
szabaddá lesz. A fák ereiben pezsgő élet
erő a téli álomból való ébredést jelzi; a 
rügyek már duzzadozni kezdenek s verő
fényes helyeken a fűszálak zöld csúcsai 
tűnnek elő.

’ Itt ott gyönge virágok félénken nyit
ják meg kisded hajlékukat a kopogtató 
napsugaraknak s kérdöleg nyújtják ki 
piczi fejeikét a langyos légkörbe, hol a ta
vasz első hírnöke, a szárnyas kis költő, a 
pacsirta üdvözlő dala fogadja, s mintegy 
csalogatva hívogatja: „Igen, a tavasz itt 
van! Jöjjetek, ti virágok, jöjjetek elő"!

S ime! az életjelek bámulatos gyor
sasággal szaporodnak, mintha minden nap- 
|Ufár egy kis virágot, minden virág tarka 

miatt, különben szépen hajt; a g y ü m ö 1 c s- 
fák többnyire dúsan virágzanak.

— Büvészetl előadás. S t e n 1 e ,v nevű 
bűvész produkálta magát tegnap este az 
„Oroszlán" vendéglő nagytermében szép 
számú distingná t közönség élőit. A mutat
ván'ok jóval felülemelkednek a középsze
rűség szili vonalán s általában mondható, 
hogv meglepő ügyességről tanú-kodnak. 
Fokozták a mog-dégedést a bűvész talpra
esett megjegyzései. — Stenlev ur ma, 
vasárnap tartja mawdlK es utolso elő
adását, a melyre felhívjuk a közönség 
figyelmét.

— Füzetjegyek kiadása a m. kir. állam- 
vasutakon. A m. kir. államvasutak vona'ain 
teendő egyes- és társas kirándulások nagyobb 
mérvű me 'könnyítése czéljából f. é. május 
1-töl kezdve ujnemü mérsékelt menetje
gyek léptettek életbe szelvény-füze
tek alakjában. Ezen fűzőtek 20 drb. 
jegyet tartalmaznak, melyek az egész nyári 
idénv alatt, azaz október lió végéig érvénye
sek, de csakis a rajtuk megjelölt vonalrészen, 
a melyen belül bármely állomásra való uta
zásra jogosítanak. A többiek közt a k ii r- 
,m ö c z b á n y a-s t u b n y a i vonalrészen is 
adatnak ki ily füzetek az I. osztra. 10 frtért, 
a II. osztra. 6 frtért és a III. osztályra 
4 frtért. Ezen füzetjegyek főelőnye olcsó
ságukon kívül az, hogy nem szólván névre, 
Különböző személyek által is használhatók, 
továbbá, hogy több személy is egyszerre 
egy füzet alapján utazhatik s végre, hogy 
nem kell velük lebélyegzés végett a sze
mélypénztárhoz fordulni, mert időközben a 
kalauz szakit ki a füzetből annyi jegyet, a 
hányán vele utaznak. Oly utazások részbeni 
fedezésére, melyek a füzeten jelölt vonal
részeken túl terjednek, a füzetjegyek nem 
használhatók. Budapest, 1888. május 3-án. 
Az igazgatóság.

— Uj egy forintosok. Uj egy forintos 
államjegyek fognak a folyó év második 
fölében forgalomba hojmtni. Az uj bankók 
—mint értesülünk — kisebbek lesznek az 
eddigieknél, egy iv papír az eddigiekből 
tizenkettőt adott ki, ellenben az újakból 
tizenöt fog készülni egy ívből. Az úgyne
vezett rostos papír, melyet az uj jegyek
hez felhasználnak, jóval erősebb lesz az 
eddiginél s igy az uj egy forintosok nem" 
fognak oly hamar elkállódni, mint, a most 
forgalomban levők. A kiállítás előkészületei 
már folyamatban vannak s julius hó foly
tán valószínűleg már a nyomtátást is 
megkezdik.

— Üresedések a klérusban, A felsőbb 
jdérus soraiban az idén rendkívül nagy a 
halandóság és ennek következtében számos 
Javadalom vár betöltésre. Az esztergomi és 
váczi káptalanban négy-négy, a szökős-fehér
váriban két, a veszprémi-, nagyváradi-, és 
nagyszombatiban egy-egy stallum s ezenfe
lül ll'tgy apátság van üresedésben. Az egész 
papság nagy érdeklődéssel várja betöl
tésüket.

— A Mária Terézia-szobrot e hó 13 án 
leplezik le Bécsben. Az óriási emlék a két 
uj múzeum között áll s nagyságra, költ- 
ségre a monarhia valamennyi emlékét felül
múlja. Csupán iilö föalakja 6 méter ma
gas s ehhez arányosak a mellék alakok, 
Valamennnyi alak bronzból van öntve, a

lepkét, dalló madarat csalna maga után. A 
számtalan s különböző bábokban szunnyadó 
élet ébred, s a kis burkokból ezüstös — 
aranyos lepkék kelnek ki.

Millió meg millió csira kel ki a ke
gyek során, völgyek ölén, A föld mind 
nagyobb pompában ragyog. Mindenünnen 
tarka virágok mosolyognak felénk, A virulat- 
nak vége — hossza nincs; díszük fenn a 
hegyorom, lenn a rejtett völgy.

Az állatvilág felsőbb régióiban is 
fürge élet nyilatkozik. Madárdal hirdeti 
fennen a várva-várt tavasz ittlétet. — A 
madárvilág dicsőítő hymnusa tölti be a 
légürt. A magasban kis pacsirta zeng há
lát a természet Urának ; „égbe fúrva éne
két." Az árnyas erdők újra a természet 
zenészeinek kellemes konczertjétől visz- 
hangzanak. Itt-ott erdő melletti sűrű 
bokor tövén a dalos madárvilág „prima
donnába, a csalogány, remekel bájdalával. 
S midőn az erdők dalosai egymás után el
elhallgatnak, föllép a rigó bűvös esti dalá
val telezengve az erdőt.

Zenére ébred a nap linjnalbiborát 
szórva, s zene mellett szunnyad is el. 
Egész naphosszat illat, dal s vidor pezs
gés mindenütt.

Az emberi szívbe is behatolnak a 
tavaszi meleg sugarak, újra éledünk. Ki-ki- 
vágyuuk a szép zöldbe, a hol minden ta
vaszi díszben ragyog. — S az ember, a 
teremtés e koronája, látva a természet 
nagy átalakulását, elmerengve nézi azt, 
merengése csodálattá, csodálata hálaimává 
fokozódik a természet mindenható Ura 
iránt, a ki mindezt érette alkotá és a kit 
a tél förge'ege, a tavasz ezernemü kel
lőmé egyaránt dicsőit, magasztal.

talapzat oszlopai tiroli szerpentinből, maga 
a talapzat cseh és mautliauseni gránitból 
készült. A szobor jórészt királyunk költsé
gén emeltetett. Talapzatára rá is lesz Írva: 
„E nelte I-sö Ferencz József."

— Nagy ünnepélynek néz elébe Sel- 
meczbánya. E hó 14-én lesz az uj akadé
miai palota alapkőletétele, tue'y alkalomra
— mint értesülünk — a pénzügy minisztert 
is várják. Az akad, ifjúság ugyanakkor 
hangversenyt rendez igen változatos műsor
ra.; ezáltal is emelni akarván u sz. p ün
nepélyt.

— Rövidhírek. — Az országos 
dalünnepély az idén Szegedre tűzetett ki 
aug. 1— 4-ére. — A német császár állapo
tában nincs lényeges változás. — Bukarest
ben egy elcsapoit rendőr kétszer rálőtt a 
királyi palotára s egy ablak táblái össze is 
törtek; a merénylőt elfogták. — Az egyip
tomi 8Zembetegség igen nagy mértékben 
uralkodik Stomfán. Hir szerint, nem keve
sebb, mint ezer ember kapta már meg ezen 
veszedelmes, ragadós szembajt. — Székes
fehérvár, hazánk ősvárosa, e hó 19 én ün
nepet ül. E napon lesz éppen 200 éve, 
hogy Székesfehérvár a törököktől vissza
foglaltatott. — Veszprémi püspökké H o r n ig 
Károly báró, esztergomi apátkanonok s 
kultuszminiszteri tanácsos neveztetett ki.
— A lévai nagyvendéglö — mint hírlik — 
1889. évi január 1-töl 3 esetleg 6 évre 
haszonbérbe adatik. — Nyitrán legközelebb 
a föutczákat és kiváló üzleteket villany
világítással látják el. — Sujánszky Antal, 
esztergomi prelátus-kanonok, az ismert egy
házi iró, legközelebb ünnepli meg irodalmi 
munkásságának 50-ik évfordulóját. — Az 
akadémia József főherczeget tiszteletbeli 
tagjává választana.

APRÓSÁGOK.
— Hovatve^ető Zuhany, —

Kávdháxban. — Hallottad e, hogy 
Pista jővő heten üli meg az arany lakodalmát ? — 
Tréfálna ; hiszen nciu is nős. — Az ám, de miil.'omos 
leányt vesz el !

Jő kifogás..................Kéry ur is, aki
itt fölöttünk lakik, eljár az egyletbe, de már 10 órakor 
mindig hazajön s n» m oly részeges. mint te. Ö való
ságos minta férj; bizony utal ózhatnád ! — Férj: 
Igen ám, kedvesem, de mikor az nj t írvéuy tiltja a 
minták utánzását.

A trombitás haszna. Úrnő: 
Kati! keres az a baka-troiubitás minden áldott 
nap a konyhában? — Szakácsnő: O, kérem, 
csak a^ért hívom fel, mert nagyon jól tudja fújni a

LEVELEZÉS.
Nagy-Kálua, 1888. máj. 9. 

Tekintetes Szerkesztő ur!
A nagykálnai ref. gyülekezet tagjai 

örömünnepet ültek f. é. april. 16-án, mi
dőn az épülő templomjuk alapkövét a 
helybeli t. lelkész buzgó imája és a gyü
lekezet szívből jött éneke mellett letették. 
Oröm-köny ragyogott örege és fiatala sze
mében, mert olyan műnek elkezdéséhez 
fogtak, melyhez már 30 év óta készülődnek.

Már az 1855. évben felmerült az 1790- 
ben épült, a már akkor is szükesnek bizo
nyult templom kibővítésének eszméje, meg 
is bízta az akkori elöljáróság id. Sisak F. 
épitész urat a tervek és költségvetés elké
szítésével. Több évig vájudott azonban a 
tcmplom-épités üg\ e, mert a gyülekezet 
egy része uj templomot, másik része kibö- 
viitetést akart.

Ez időben azonban az egyház akkori 
bölcs vezére — lelkésze b. e. Kulifay László 
ur másfelé fordította az egyház tagjainak 
figyelmét. U. i. a nagy-kálnai lakosok közül 
többen anyagilag annyira alászállottak, hogy 
földeiket — birtokukat kénytelenek voltak 
eladni. A gyülekezet minden tagjának he
lyeslése között elkezdte az elöljáróság élü
kön a lelkészszel összevásárolni e föld birto
kokat azon a pénzen, melyen templomot 
akartak építeni, de mely összeg arra a 
ezéira úgy is kevés lett volna.

1858-ban már a régi magtárból, ada
kozásból, községi pénzosztalékból 1215 frt. 
51 kr. volt az egyháznak. A szükséges 
pénzösszegeket kölcsön-kamatostőkékböl — 
uzsorás kamatra felvéve — nagy nehezen, 
sok fáradsággal tudta előteremteni a fárad- 
hatlan lelkész.

Még a 60-as években is a földek meg
szerzésével voltak elfoglalva az elöljárók, 
a templomépités ügye elmaradt azon 
időre, mikor a földek szerzéséből származott 
adósság le leszen törlesztve és e czélra 
elegendő tökepénz gyűjtve.

Gyengédeden ápolgatá a nyomról-nyom- 
ra jövő nemzedék és elöljáróság b. e. Kulifay 
L. eszméjét, „hogy egykor a n.-kálnai egyház 
hallgatói minden egyházi teher alól felmen
tessenek." Es a bölcs vezérhez méltók vol
tak a közkatonák — a hívok, 1870 évig 
házilag munkálták, közmunkából az összes 
földbirtokot trágyázták sajátjokból, szán
tották, vetették, aratták, nyomtatták azért, 
hogy fiaik minden teher alól fölmentes
senek.

De hálás tekintetet is vethetnek a 
most élők a bölcs elöljárók sírjaira, mert 
a nagy-kálnai egyháznak ma 44 kát. hold 
850D° földbirtoka, 11940 frt 15 kr. kész
pénze; 114. hl. 76 1. búzája, 11 hl. 50 1. 
árpája és 41. hl. 20 I. zabja van takarék
magtárában.

íme, a lelkes vezérét megértő mun
kás nép buzgalma!

Templomot épit hát a nagy-kálnai 
gyülekezet, koronát munkásságára, ezt tek. 
Sisák Gusztáv jó hírű s közkedveltségnek 
örvendő épitész terve és vezetése alatt 
építteti. Az építési szerződésnél szerencsé
sen találkozott ismét a gyülekezet és épi
tész ambitiója — az épitész ur is n.-kál
nai — s ha itt sem hagyja el az egyházat 
szerencséje, az épitész ur egész fiatalságá
ban ápolgatott tervét szokott jó Ízlésével 
keresztülviszi, mihez teljes bizodalmunk 
van is: a Garamvidéke olyan templomot 
nyer, melyre bizony nemcsak a kálnai em
ber lehet büszke!

Megemlitendőnek vélem még, hogy a 
templomhoz Gr. Hunyady László ur 10,000 
téglát, Kiss István, töhöli birtokos 1000 
téglát voltak szívesek adományozni. To
vábbá az anyagok beszállításánál a legna
gyobb készséggel segédkeztek a helybeli 
rom. kath. atyafiak, a löki-, marosfalvi-, 
kis-kálnai-, kis-szecsei , tőrei-, v.-ladányi 
hitrokonaink is.

Mely tudósításom után szives tiszte
lettel maradtam a tek. szerkesztő urnák 
alázatos’ízolgája:

Gunyits György 
tanító

KÖZGAZDASÁG.
A sósborszesz jubileuma. Tudósítónk 

a következőket Írja: Rövid idő múlva 25 
éve lesz már, hogy Brázay Kálmán előkelő 
fővárosi kereskedő megkezdte a sósborszesz 
terjesztését hazánkban és kiszorítva min
denféle külföldi és bécsi gyártmányt, oly 
hatásos és a legkülönfélébb bajok ellen 
eredménynyel használható háziszert hozott 
forgalomba, melynek kitűnőségét a közön
ség felismerve, mind jobban terjesztette 
úgy, hogy ma alig van háztartás, melynek 
a Brázai féle sósborszesz kiegészítő és hasz
nos részét ne képezné. Most midőn nálunk 
a sósborszesz 25 éves jubileumához közele
dik, Brázay ur egy gyűjteményt állított 
össze, mind ama hamisítványokból és gyenge 
utánzatokból, melyekkel ez idő alatt az 
országot elárasztani és a Brázay-féle sós- 

i borszesz jó hírét megrontani akarták. Ez 
I alkalommal időszerűnek tartjuk a közönsé

get figyelmeztetni, hogy minden honpolgár
nak kötelessége az ily hamisításokat kerülni, 

; mert kár volna, ha az ily gyenge utánzatok 
a Brázai féle sósborszesznek, e specziális 

i magyar készítménynek a jó hírnevét meg- 
I rontanák. Az eredeti és valódi sósborszesz 

vignettái Brázay házának rajzával és a ki
sebbek 319. a nagyobb palaczkok pedig 
320 védjegy számmal vannak ellátva, ezen
kívül a palaczkok és a dugók ónkupakjai 
Brázay czégfeliratával vannak öntve.

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.

Köszönetnyilvánítás.

A Selmeczen járt lévai bucsusok ve
zetőjük, Lutovszky György által 2 
frtot, — K u r c z József lévai lakos — a 
községi bíróság által neki megitélt — 2 frt 
40 krnyi összeget a „S t e f á n i a-á r v a- 
h á z“ javára kegyeskedtek adományozni.

Hálás köszönet a jó ügy nevében ! 
Léva, 1888. május 11-én.

Szakmáiy
pénztárnok.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.

Épen most jelent meg a „Pallas“ kiadásában a 
Magyar.Lexikon* 1* u j, o 1 c s ó b b kiadásának 

10-dik füzete.
A mii első megjelenése óta hosszabb idő telt 

el, mely alatt beállott szüksége annak, hogy egyes 
czikkek pótoltassanak, kiigazi ttassauak és betol- 
dnssanak.

Mindezek folytán elhatározták a miihöz egy 
kiegészítő pótkötet közrebocsátását, mely alkal
mas legyen a „Magyar-Lexikon*-t  ismét a mai szín
vonalra emelni s részére az aktualitást megőrizni. — 
A „Magyar-Lexikon*  eme kiegészítésével egy u’j 
olcsóbb kiadás közreb. csátása határoztatott 
el, mely hetenként megjelenő 160 f tí
ze t b e n á 20 kr. fog kiadatni.

A miire előfizetést elfogad Léván Nyitrai e’s 
Társa könyvkereskedése.

ni ■ t> ■ • r______ l____________ ’________

Nyílttér. *)

Weisse Seidenstoffe von 65 kr. fl. ,Lo.| 

per Meter (ca. 120 Qual.) versendet roben- und , 
stiickweise zollfrei das Fabrik Depót G- Henneberg 
(k. k. Hoflicferant.) Zürich- Muster umgehend. Briefe • 
10 kr. Porto.

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

Búza: m.-mázsánként 6 frt 20 kr, 6 frt 
70 kr. Kétszeres 5 frt 10 kr, 5 frt 30 kr. 
Rozs 5 frt. — kr. 5 frt 20 kr. Árpa 5 frt 
40 kr, 6 frt 10 kr. Zab 5 frt. 30 kr. 5 frt. 
60 kr.’ Knkoriczu 6 frt. — kr, 6 frt 20 kr. Bab 
9 írt 50 kr. 10 frt. — kr. Lenes*  8 frt 70 
9 frt —kr. Köles 4 frt. 80 kr. 5 frt — kr.

i *)  E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelőssé-
1 get a Szerk.



A GAEAM-IPOLYVÖLGYI VASÚT MENETBENDJE

mm A vastagabb betűvel jelzett szám, az esti 6 órától 
reggeli 5.59 percig tartó időszakot jelenti.

Léváról Indul Lévára 1 Érk.

Ur.-Szőllősre 2._ Gr.-3zőllősről 1 12.15
Csank-. Varsányra 2.— Csank-, Varsúnyról 12.12
Ó-Barsra 2,_ O-Barsról 12.25
Vámoslad-inyra 2- Vámosladányról 12.45
Garantujfalura 2b__ Gr.-Újfaluról 12.50
Selmecíbá nyara Selmeczbá n várói 12.45
Csattára 6.40 Csattárói 1.30

w 3,40 0.05
Kfskereskényre 8.30 Kiskereskényről 1 8- —

Kocsipostai küldemények csak egyszer to
vábbutalnak Csattan át 3 óra 40 perczkor.

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

20. szám.

J vastagabb betűvel jelz.ett szám, az 
esti 6 órától reggel 5.59 peresig tartó 
időszakot jelenti.

H I R D

Csata .
Zálaba 
Ipoly-Pásztó.
Bél’ , .
Szakái los 
Visk . . , 
Ipolyság

■4 1 1 <k m tá a
Vegycsvonat Vcyycsvonat

1. III. 11. III.

Léváról . ind. 7.— 4.- Budapestről , . . ind. li:!U

Alsó-Várad . . 7.26 4.25
récsbol ........................ - 1O 9. -

Esztergom-Nána érk. 9.19 4.17
Nagy-Salló . . • » 7.57 4.54 ind. 9.50 4.45
Zeliz • n 8.27 5.23 Köhid-Gyarmat 71 10.11 5.12
Csata .... . érk. 9.— 5.56 Kéménd .... n 10.29 5.32

e • • • • . ind. 9.24 6.28 Bény....................... n 10.43 5.53
B«ny .... • r» 9.41 6.51 Csata ....................... érk. 10.57 6.09
Kéméiül . . , • * 9.55 7.07 Csata .... ind. 11.15 6.45

Kőhíd-Gyarmat . • n 10.12 7.28 Zeliz........................ n 11.49 7.20

Esztergom-Nána . • érk. 10.32 7.50 Nagy-Salló - . . •i 12.24 7.57

Budapestre . . . . érk. 1 1.30 Alsó-Várad . . • n 12.48 8.22
Becsbe .... 6.14 5.5JB Léva....................... érk. 1.12 8.46

E T E s E K.

IpolJ-ság , 
Vi.k . .
Szakái los 
Bél 
Ipoly-l’ásztó 
Zalaba 
Cs * ta

529/1888. sz.

ÁllomÚM

ind.

1»

érk.

Ipolyság Csata

ind.

w

érk.

7-Í8
6.32
6.06
7.18
7.39
8.
8.30

4.10
4.40
5.06
5.22
5.42
6.10
6.18

III.

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. jbiróság. mint telekkönyvi liatósá g 

közhírré teszi, hogy a magyar királyi államkincstár 

vé^rehaj tatónak, Földi István végrehajtást szen

vedő elleni 411 írt 30 kr. tőkekövetelés és járulékai 

kielégítése iránti végrehajtási ügyében az árverést 

Földi Istvánnak a nagy sáliéi 587. szánni tjkvbeli A I. 

1. sor szám alatti fék vöségére 1081 frt, a nagy-sallói 225. sz. 

tjkvbeli A I 2—8 sorsz. alatti fekvöségekbeni ’/€ rész 

illetményére 150 frt, — továbbá úgy a végrehajtást 

szenvedett Földi István, valamint a társtulajdonos 
Földi János és kk. Földi Zsófiának a nagy-sallói 652 

szánni tjkvbeli All sorszám alatti ház fekvöségükre 

264 írtban ezennel megállapított kikiáltási árban elren

delte és hogy a fennebb megjelölt.ingatlanok az 1888- évi 

máj ho 28 ik napján délelőtti 10 órakor Nagy-Salló köz

ségben a bíró házánál megtartandó nyilvános árverésen 

a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.
* *

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlai ok becs

al ának 10® 0-át vagyis a nagy-sallói 587. sz. tjkvbeli A 

I 1 sorszám alatti fekvöségre 108 frt 10 krt a nagy- 

sallói 225. sz. tjkvbeli A I 2—8. sorszámok alatti tek- 

vöségek 1 6 részére 15 irtot, — a nagy-sallói 652. sz. 

tjkvbeli All sorszám alatti ház fekvöségükre 26 frt 

40 krt készpénzben vagy az 1881. LX. t. ez. 42. árában 

j elzett árfolyammal számított és az 1881. évi november 

hó 1. 3333. sz. a. kelt igazságügyministeri rendelet 8. 

§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 

kezéhez letenni, avagy az 1881. 60. t. ez 170 §-a értel

mében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges «lhelyezé- 

séi®l kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Léván, 1888. évi jan. hó 19. napján.

A lévai kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság.

Gyenes József, 
kir. jbiró.

A LEGJOBB 
Szivarkapapir 

a valódi

LE HOUBLON
franexht gyártmány

de ZPá.ris'bazXi..

Órás havi isit ott ggártmány ellen!
E szivarkapapirt I)r. Pokl J. J. Dr. Lilá

iéig E. Dr, Lipmann E. A bécsi egyetem ve 
gyészeti tanárai legmelegt bben ajánlják kitűnő 
minőségéért, tisztaságáért, s mert az egész
ségre nézve sem miféle ártalmas anyagot ma
gában nem foglal. 36—22.

rjic-siMiut be i.'KTt«ürrrs 17, rne Berauger, á PARIS

III.
Árverési hirdetményi kivonat.
A verebélyi kir járásbiróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Mihalik Mihály, 
János és István végrehajtatoknak Mihályi 
Erzsébet Sándor és Piroska végrehajtást 
szenvedők elleni 60 frt. tőkekövetelés és já
rulékai iránti végrehajtási ügyében a vere
bélyi kir. járásbíróság területén lévő s az al
só györödi 26- sz. tjkvben Mihályi Erzsébet 
férj. Penesz Istvánná, Mihályi Sándor és Mi
hályi Piroska tulajdonaikat az A I 1—2 
4—16 rszk. alatt foglalt birtoktestből ’/fi 
részben képező jutalékukra 383 frt az ot
tani + 1 rszáin alatt foglalt birtoktestben! 
*/6 közős tulajdoni jutalékukra 30 frt. — 
az ottani + 2 rszám alatt foglalt birtoktest
ben! 4/(. közös tulajdoni jutalékukra,36 fit 
s végre az ottani 115, sz. tjkvben A 11 
rsz. alatt foglalt egész birtoktestre az árve-

“résit 110 frtban ezennel megállapított kikiáltási
árban elrendelte, és hogy a fennebb megje
lölt ingatlan az 1888. évi június hó 2í-ik 
napján d. e. 9 órakor Alsó-Györöd község 

árverésen 
is eladat-

házánál megtartandó nyilvános 
a megállapított kikiáltási áron alul 
ni fognak.

Az ár verczni szándékozók

I

tartoznak 
az ingatlanok becsárának 10"/0-át készpénz

óban 
1881.

kelt
. „ „---- kije

lölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bí
róságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Verebélyenakir.jbiróság, mint tlkvi ha
tóságnál. 1888. évi, márcz. hó 8-án.

Diliesz 
kir. aljbirú.

ben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42. 
jelzett árfolyammal számított és az 
évi november hó 1-én 3333. sz. a. 
igazságügymiszteri rendelet 8. §-ban

és

80

♦ 
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

7 arany és ezüst érmet 
nyert

leg-jolaToKÉZI HARMONIKA
Ariston. Eufonium. Melyfon 

ezek hangjegyei. 
Cziterák 8 frt 50-től 

forintig.

Különösén ajánlja legújabb patent 
hangverseny cziteráit, mindennemű 
hangszereit, hegedű, fuvola, klari
nét, szájharmonikáit, occarináit, 
nélü albumait stb.

TRIMMEL N. JÁNOS
harmonika gyár és hangszer-raktár.

BÉ(K.
Képes árjegyzékek harmonika és hangsze 

rekröl ingyen és bérinenive. — Színezett ár
jegyzékek ismételadóknak 1 frt elöleges be
küldés mellett. 30—2 9-

ze-

"V" éirosli^eti

Test egyenesítő gyógyintézet Budapesten,
(ezelőtt Dr. Físchliof-fele vizgyógyíntézet) Hermiua-nt 1525.

Van szerencsénk a. t. közönséggel tudatni, miszerint a mai napon a fenti gyógy
intézetet megnyitottuk.

Intézetünk a főváros egyik legmagasabb, kiesebb és legegészségesebb helyén fek
szik, ugyanazon területen, melyet eddig a lfr. FISCIllIOF-féle városligeti vizgyógvin- 
tézet foglalt el. A 44,000 □ méternyi sűrűn befásitott telken épült Cottage-épü- 
let 30 tiszta, egészséges, külön bejáratú újonnan átalikitott szobát foglal magában, — 
Casinóval, zárt és fűthető folyosóval, tekepályával, lugasokkal stb. stb.

A fővárossal való összeköttetést lóvonatok és társaskocsik közvetítik.

Az intézetünkben felvett betegek minden be
teg testalkatának és bajának megfelelően külön 
előállított készülék segélyével rendszerint mütef 
nélkül gyógyittatnak. — Kitűnő és eddig el nem

Az Első magyar iparbank váltóüzlete alulírott ezéget. 1883. évi 
évi XXXI. t. ez. értelmében az általa sorsjegyekre kibocsátott rÓSZ- 
letivek eladásával megbízta.

Tekintettel a közelgő húzásokra ez idő szerint leginkább ajánl
hatók a kővetkező sorsjegyek: 
>874. BeCS városi; 6 frtos havi résetekben 
1870. magyar nyeremény 
3°o osztrák TÖldhitelintézet; 5 fi tos havi részietekben 
1858. évi osztrák hitel 
Osztrák vörös kereszt
Olasz „
Magyar „
4°o tiszavölgyi 
4°o magyar jelzáloghitelbank j május 15.
Bazilika 3 drb. 1 frt 25 kros havi részletekben

A vevő a részletiv átvételével azonnal megszerzi a 
megjelölt sorsjegyre a játékjogot s a megállapított vételári részletek 
pontos befizetésének esetén a sorsjegyre netalán eső nyeremény egye
düli tulajdonát képezi.

Bővebb felvilágosítások alulírott czégnél tudhatok meg, ahol 
me°rendelési jegy ellenében az első részlet lefizetése történik.

Léván, 1888. april 20.

2 drb. 1 frt 50 kr h,viré,zlMekbcn
4 drb. 3- w — kros

2 drb 1 frt 20 kros havi részletekben n
3 drb. 1 frt 50 kr. . n ■> i navi?? 6 „ 3 „ —1 kros3 n
) húzás 
} 1888.

húzás 
1881. 

május I. 
részletekben

>»

CD ■
£

50

200.000
100.000
50.000

150.000
25.000
15.000
15.000 

100,000
50.000
60.000

írt.
•n

n
n
n

r>
n
n

részletivben'

a

*

TSTyitrai és Téirsa
könyv kereskedö-czég.

I

ért sikerrel kezeljük különösen a kővetkező be- ■».
Gőzmozgonyok

4 . • * • • J?
2, 2‘/», 3’/4, 4, 6, 8 lóerőre. < 

cséjo l ögfé’pu.

tegségeket u. m.:
I. Az összes bármely alapon fejlődött (csuzos, 

köszvényes, gümőkoros) izülatgyulladásokat. — II. 
csonttöréseket, ficzamokat é« ezeknek valamint 

in.: (zsugor) iziiletinerevségeket, korlátolt mozog-

>

az izületgyulladásoknak utóbajait, ... ..... v.....................
hatóságot, végtagrövidüléseket, elgöibiíléseket stb. III. A vele született és következ
ményes elgörbüléseket u. m.: a gerinczoszlopimk oldal mell- é-hátfelé irányult elgör- 
büléseit, angolkóros vagy csigolyaszuvas alapon keletkezett púpokat, tyukmelleket, 
görbenyakat, donga-, lúd-, ló- és saroklábat, donga-gacsos térdet. — IV. Gyermekhü- 
dest és következményeit. — V. Zuzódásokat, csuzt és köszvényt.

Készülékeink a plastikai művészet legmagasabb fokán állván, megvalósítják a 
modern testegyonészet legmerészebb követelményeit, minélfogva minden betegnek ki
vétel nélkül a fönnjárást és az egészséges fekvésű intézetünk tiszta levegőjében való 
szabad mozgást, de első sorban a műtét (opcráczio) teljes mellőzését lehetővé teszik. 
Az eddigi hidegvíz gyógykezelés folytattatik.

Bővebb fel világosi fást úgy az egyéb ezuttal fel nem sorolt betegségek gyógyítását,— mint házi 
szabályzatunkat illetőleg, könyvecskékbe fűzött értesítőink nyujtanak, melyekkel kívánatra bérmentve szí
vesen szolgálunk.

Ezen közhasznú intézményünkre kérjük a t. közönség pártfogását.
Igazgatók :

dr. Verebélyi László ‘ ~.................
felelőt főorvos, egyetemi m. tanár
• ütefánia-gyermekkórház sebésze.

dr. Róth Adolf 
testegyenesitő 

az intézeti betegek rendelő orvosa.

5-1.

Fischer Győző
... k. udv. a.álliló orvos- .eh- mű
éi (..tegyen- tegélyműrek gyárosa.

t

• ’•

G- íro z _ _
A , t ' í , •

fa- és vaskerettel, veröléczes vagy szeges iobbal,
J a b b, 1 « g*  e x 4 s e b b .zerlxe

legnagyobb munkaképesség mellett.
"C ■ "

e R
'»

* 1 e g- -o. z e tv
. i - ,

r

Olcsó éirakc és előnyös feltételek:.
* > ’ . 4 '■ . , lk

Árjegyzékek kívánatra.

Grossmann és Rauschenbach.
u-ir> eloö magyar gazdasági gépgyára

Budapest, külső váczi-ut 7. szám. 5—2.

Nnnirorr snrau éi riui ni t- i. m<(8. - r


