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HIRDETÉSEK;

Egy évre . . 
Hat hóra . .
Három r.ára .
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kétszeriért G kr. többszöriért 5 !..• fizctJudSi

Bélycgdij minden egyes beiktatásért 30 Lr.

A nyilttérben:
minden négyhasúbos garmoud sor dija 15 kz.

Velünk összeköttetésben levő hirdetö-irwdák. elö«
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez: Zöhlkert-ntrai 33. sz.i kiilden<lí>K. 
.•-Kéziratok vissza ne in adatnak. •••

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen.: hetenként egyszer,
vasárnap reggel.

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.

A vacatio.
Régi latin szó, nagyon ismeretes 

a tanuló világban, épp ugv a szülök 
körében : hanem ez es ik a régi világra 
szolgál, napjainkban tel váltatott a „szün
idő" uj magyar szóval, de azért még 
most sem tévesztette s vesztette el 
egészen hatását, sokkal jobban átmegy 
nemzedékről-nemzedékre, mint akár- 
inelv más hagyomány és sokkal jobban 
is kultiváltatik; hiszen a vacatio a 
munka utáni nyugalmat jelenti, már 
pedig régi közmondás az, hogy : munka 
után édes a nyugalom.

A tanév befejeztetett.
Vacatióra vonul a tanuló sereg 

épp úgy. mint a tanán- s tanitó-kar, 
amaz édes otthonába, a szülői szeretet 
karjaiba. a viszontlátás örömeiben 
gyönyörködni, emez a fárasztó s 1.lu
kasztó tanítási munka után a pihenés 
ölében felüdülést keresni, s a bekövet
kező további munka folytatására szük
séges uj erőt megszerezni.

Mert bizony fárasztó s küzdelmes 
st tanítói pálya. Szép, de nem jutal
mazó, hasznos a közre, a hazára és a 
tanulókra nézve, ha lelkiismerettel tölti 
be ta n i t ó és n evei ő i hivatását, de 
életemésztő a tanárokra s tani'ókra 
nézve.

S a mint igaz ama régi közmon
dás : nem tehetünk nagyobb szolgála
tot a köznek, a hazának, mint ha ta
nítjuk és neveljük a hazai ifjúságot; 
ugv nem kevesbbé igaz az is, hogy a 
kit az ég nem szeret, azt tanítóvá teszi, 
mert a hosszú tanítás pálya jutalma, 
mint a költő a katonáról mondja : egy 
érdempénz és rongyos öltözet 1

llát az bizonyos, hogy a tanítói 
pálya nincs megfelelőleg díjazva, s 
nem is kecsegtet az senkit azzal, hogy 
mint más különféle kereseti ágak biz- 
tos és kényelmes jövőt nyújtana : leg
feljebb a megélhetésre nyújt olvan- 
amilyen kilátást, daczára annak, hogy 

újabb időkben már a nyugdíjazás is 
megalapittatoft. de bizony ezen meg
alapított nvugdij.-izás is. hogy ne mond
juk a német közmondás szerint: a meg
élhetésre kevés, a meghalásra sok ; oly 
szerény, hogy a jóakaraton kívül egyéb 
élvezhetőt alig találhatunk benne.

Hanem hát az úgynevezett intel
ligens pályák — tekintsük csak egye
bek között a tiszviselőket — mind el
mondhatják magukról a socius habuisse 
malorum ; mind úgy vannak ezek mun
káljuk után dotálva, hogy bizony egymás 
irányában tíz irigységre alkalmat nem 
szolgáltathatnak : kivéve, ha egyik vagy 
másik az üzlet valamelyik körébe esik, 
az üzlet az már jobban becsüli, díjazza 
előmozdítóit s liiveit, s azok ez utón 
boldogulhatnak.

De van a tanítói, tanári pályának 
egv része, nielylyel semmiféle pálya 
sem ér fel.

Ez a vacatio.
Ez az időszak az. mely enyhet 

nyújt nemcsak a munkának, hanem 
vigasztalást is ad követőinek, mert derék 
munkát teljesitettek, mindaz, a mi szép, 
jó. nemes : munkájuknak következ
ménye; édes megnyugvás ez s erős 
érzettel tölti be kebleinket.

Ez évenkint periodice megnyúló 
két havi időszak, azon szünidő s nyu
galomhoz tartozik, melyet más semmi
féle életpálya megadni nem képes. 
Lehet, hogy kis kárpótlás azon anyagi 
hiányokért, melyek a rossz díjazásból 
származnak, de édes és élvezetes, mert 
a felelősség súlya az önálló gondolko
dású tanférfit, ki egyedül saját magá
ból itél és bírál, soha és semmiféle 
alakban felelősség alá vonni nem 
lehet.

Ez egyedüli osztályrésze a tanítói 
pályának.

Élvezzék e pálya művelői mindig 
gond nélkül s megelégedéssel érdemük 
szerint a vacatiót!

Helyneveink megmagyarositasa.
A községi helynevek visszamagyaro- 

silása iránt javaslattétel ezéljából kiküldött 
bizottság munkálatát, mely a legközelebb 
egybehívandó közgyűlésnek van feltartva, 
e következőkben Közöljük :

1. Az Ar.-Maróthi járásban.
1. Csár a d község elnevezését a 

m. t. t.*)  C serctö elnevezésre kívánja meg
változtatni, azon alapon, mert esara =.- csere 
fogalmat jelent. Mi azért, mert hangzása 
magyaros, meghagyandómik javasoljuk.

2. Knezies község egyike legrégibb 
községeinknek, a in. t. t. Zsitva-Kenéz 
elnevezést ajánlja, mert Kenéz = Kncz a tót 
nyelvben főnököt jelent, de a X\ . század
ban ezen kifejezés Kenéz okiratainkban, 
mint magyaros kiejtésű szláv szó előfordul. 
A Zsitva előnév megkülönböztetésül szo'- 
gáljon a temesmegyei hasonló nevű köz
ségtől.

3. Kis-Leliota lie'yett a K i s-U lés el
nevezést javasoljuk. ().. mán világ bebizo
nyítható, hogy Nagy-Lehota, Nagy-Ülés, 
Kis-Leliota Kis Elés, Nemes-Lehota Nemes- 
Elés volt stb. Lehota szlávszó, értelme a 
legrégibb időben szállás-ülés, későbben 
szerződéses telep, gya: ni.it. 1318-ban mi
dőn a kalocsai érsek Csák .Máiét kiátkozz-, 
azt mondja a többi között: Pala inus de 
villis noviter congregatis, rjtias ipse Lc- 
hotas vocat, non dat deeimas iiec pcrmit- 
tat decimare. Ezen a in. t. t. által közölt 
adatokhoz megjegyezni kivárjuk, hogy a 
szállás liarczi megszállást jelen ett. :: békés 
birtokba vétel sessiónak, ü'ésnek mondatott.

4. N a gy-L e h o t ;• he ly ctt alkal
mazandó N a g y-E 1 é s, hasonló megoko- 
lás miatt.

5. M a g o s p a rt régi okirataink 
szerint Magasmart nevet viselt. A mart 
valaminek szélét, végét jelenti, s az elne
vezés megfelel a helyrajzi helyzetnek ; 
ajánljuk a régi elnevezésnek visszaállítását.

6. Orovnieza névnek értelme nincs, 
helyette a Hegyhát elnevezés elfogadását 
javasoljuk.

7. 11 o Ii o z s n i c za helyet a m. t. t. 
Sásony elnevezést ajánl, mert rohozsnya 
tót értelemben gyékényes, kákás, sásos. 
Sásony ad normáin Taksony magyaros szó
végzés lenne E..en javaslattal szemben azon 
indító okból, mert Robozsnicza az eszter
gomi káptalan szent benedeki uradalmához

Magyar történelmi társulat. 

tartozik, magának Szent-Benedek község
nek az elnevezése pedig mielőtt a Benczé- 
sek ren dje királyi adománykép elnyerte 
volna, P e t t e n d volt, ezen feledésnek 
indult helynevet feléleszteni és Rohozs- 
nicza községre alkalmazni javasoljuk.

8. Závada helyett a m. t. t. B a r s- 
L á b a t I a n elnevezést hozza javaslatba. 
Ugyanis ezen község történeti adatok sze
rint Hrussó várának volt tartozéka, s mint 
ilyent, rövid ideig a Lábatlan család bir
tokolta. Mi ezen elnevezés helyett a Kis- 
Valkócz elnevezést javasoljuk, mert ezen 
községet Valkócztól egy viz ér választja 
el, vagy is ez Valkócznak (za woda) vizen- 
tuli része.

9. Z 1 a t n ó beívelt az Aranyos 
elnevezés elfogadását javasoljuk.

10. Z s i k a v a helyett a in. t. t. a 
C s a 1 á n o s elnevezést javasolja, mert 
Zsiklava = Zildawa csalánt jelent. Ez igaz, 
de a Zsikava ép oly elnevezés mint Zsitva, 
mert tudjuk, hogy Zsikva nevű viz a Zsit- 
vába ömlött. A „Va“ pedig vizet jelent, s 
ott, ahol hajdan bessenyöket, palóczokat 
latunk, ott a va végű folyónevek, nem 
szlávok, hanem ugorok. Ezért a Csalános 
név elvetése mellett Z s i k v a elnevezést 
hozzuk javaslatba.

11. A bar8-8zentkereazti járásban.
11. Bartosleh otka h. a m. t. t. 

B.irtókfalva elnevezést javasolja, igen, de 
okiratainkban Bertalan nevet Bartosnak 
Írva is találunk, a lehota pedig tudjuk, 
hogy ülés, javasoljuk tehát a B a r t o s- 
ü lése elnevezésnek elfogadását.

12. Bukovina h. B ü k k ö s d 
elnevezést ajánljuk, mert búk a szlávnyel- 
ven — bükk.

13. D ti br a v a li._ úgy a m. t. t. 
mint mi a F e 1 s ő-B e s s e n y ö elneve
zés elfogadását javasoljuk, mert ezen köz
ségnév ez 1531-ik portaiig conscriptióban 
ily néven fordul elő, ezen javaslat tehát 
csak a régi és történeti emlékű helynév 
viszszamagyárusítására irányul.

14. H r a b i c s ó h. G y e r g y á n os 
elnevezés fogandó el, mert hrab = gyer
tyánfát jelent.

15. O 3z t r i g r u n h. Élesd elneve
zést ajánljuk mert osztri •= éles.

16. I h r á c s h. a ni. t. t. D all os*  
li á z a elnevezést javasol, mi nem. Mert 
igaz ugyan, hogy inracs = dallos, zenész, 
hangszeren játszó, de ha a magyar szókép
zés a szláv hangzásit ihráesból i g r i c z 
elnevezést alkotott, s igriczeknek nevezte

TÁRCZA

Tárcza levél.
Becs, 1888. jmi. 25.

Ma ünnepeltük nt. F i s c h e r Colbrie 
Ágost hittudórjelölt promotióját a bécsi 
„alma mater“-ben „sttb auspiciis attgust's- 
simi imperatoris“, a mely ünnepélyről kedves 
lapunk olvasóközönségét tek. Szerkesztő ur 
engedelmével — bár „nyugotról fú a szél“ 
pár sorban értesíteni kívántam.

Közelről érdekel bennünket e páratlan 
s a tlieologiai facultáson első ünnepélv, mert 
a fiatal tudós vármegyénk szülötte.

A „sub auspiciis iiuperatoris“ kivált
sággal Mária Therezia királynőnk múlt 
:század utolsó tizedeiben első sorban a jogi 
szakot ruházta fel ; a jelen században e 
kegy kiterjesztetett az orvosi s a philoqihiai 
szakra, folyó év május havától kezdve a 
tlieologiai facultás is részesül e kitünte
tésben.

Az ünnepély a disz eremben tartatott 
me,T tnely ez alkalommal pompásan volt

Az' ÍJMpOzáns emelvény jobbján Rudolf 
i • '.obra. balról Mária Terézia szobra alapító , . .. . ,
11*  1-özép'®* * 1 ** fc^eSe délszaki növények 

által koszorú011 mellszobra volt látható. 
5 órakor üm.epé'yes induló hangjai között 
illett a terenlbe a bizottság, élén lovag 
.Knuchera - í<^éSe helytartójának hely- 
nökóvel. Az ünnepélyt dr. Hermáim Zoelmkke 
■nyitotta meg üdvözlő vészedével, auteljjeu 
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candidatus felelt dissertat jójával, melynek 
tárgya: a kereszténység s a rabszolgaság. 
Ezután dr. Vogl rektor lnagnifictts beszélt, 
serkentve a fiatal tudóst a tudomány ön
zetlen művelésére. A promotiót dr. Laurin 
Ferenez praelatus végezte.

A promotió után következett az ün
nepély fénypontja ; lovag Kutschcra emelt 
szót, ki ö felsége nevében üdvözölte dr. 
Fischer Ágostot, s egyúttal átnyújtotta neki 
ő felsége ajándékát, egy remek gyémánt
gyűrűt.

Fiselier Ágost született Zelizcn 1863. 
Gimnáziumi tanulmányait Kremsmiinsterben, 
Pozsonyban s Esztergomban végezte kitűnő 
sikerrel. Tlieologiai tanulmányait a Pazma- 
neitmban végezte ; majd az Augustineumba 
került, hol 3 év alatt mind a négy rigoro- 
sumot „Cilin applausu“ tette le.

Tekintve a föltételeket, mik a fentleirt 
proinotiólioz megkivántatnuk : a legszebb 
jövőt lehet jósolni a fiatal tudósnak. „Ma
gyar S:on“ egt házirodalmi folyóiratunk 
hasábjain könyvismertetései és időszerű 
ezikkeivel kedvező benyomást gyakorolt az 
olvasó közönségre; a temesvári „Bölcseleti 
folyóirat“ lapjain a hicrologia terén lépett 
fel szakszerű értekezésekkel. Legfényesebb 
diadalát az u. n. Lackenbaclier-féle — az 
orientá'is nyelvek művelését ezélzó 1000 fo
rintos pályadijjal nyerte, melyre három 
egyetem; a pesti, bécsi s a prágai concurál. 
Nemes lelke szavát követve, a nyert dij 
egy részét a zelizi ro.n. kath. templom dí
szítésére fordította.

Távol szép hazánktól dicsőséget szer
zett a magyar névnek e férfin, mert, mint 
dr. Zoelmkke dékán ezt üdvözlő beszédében 
különösen hangsúlyozta, ő felségének ö szol
gáltatott alkalmat arra, hogy kegyelmével 
a „sub auspiciis iinperatoris" kiváltságot a 
tlieologiai karra kiterjeszsze.

Ad multos annos I
Hazafiui üdvözlettel

—5T -ez.

Az utczán.
Dalok.

így szeretlek látni téged :
Némán, büszkén, hidegen ;
Hogy mid vagyok én tenéked, 
Ne tudja más, idegen.

Titkainkat eltemettük
Ezer édes csók közé,
Nem tud róbik csak a rózsa,
Amely kebledet tódé.

Tépjed szét a rózsa szirmát,
Árulónk igy nem lehet,
8 szivünk hangos dobbanását
Nem értik az emberek.

Nézz reám, — ha találkozunk
Némán, büszkén, hidegen :
Hogy mid vagyok en tenéked, 
Ne tudja más, idegen.

Kcnipelcn Farkas.

A kertészleány.
— Beszely. —

• Irta : Cseiigey Gusztáv.

! A szobája ablakában a virág- 
j váza mindig a legkedvesebb, kgizleteseb

ben összeállított virágokat tartalmazá, akár
mire volt szüksége a háztartás gondjaiban, 
Alexei gondoskodott arról, nem volt oly 
csekélység, ami gyöngéd figyelmét kikerülte 
volna.

Epén igy volt ez Irén részéről is. A 
lányka egészen kitanulta Alexei Ízlését, 
természetét, apró igényeit és kívánságait s 
amennyire az ö körébe vágott, maga telje
sítő azokat s amiben atyja segítségére szo
rult, az sem maradt el soha. Es mindezt 
olyan csendes igénytelenséggel teljisiték 
egymás irányában, hogy azt még meg sem 
lehetett köszönni. Es volt e csendes igény
telen vonzalomban valami, aminek jótékony 
melegét hasztalan igyekezvén leírni, talán 
ezzel lehetne kifejezni: a vonzalom tudata. 
Tudták egymásról, hogy becsülik egymást. 
Csak becsülés-e ez vagy már szeretet is? 
Azt egyik sem merte megkérdezni, annál 
kevésbbc tűnődtek rajta; de az édes re
mény már belopta migát zárkózott szi
veikbe.

Már a második év teltbe léptek és el
jött a családok ünnepe, a kedves karácson, 
mikor a titkos vonzalom először mertnyilat- 
kozni; de akkor is oly egyszerűen, oly 
regény teleniil!

Alexei egy öltözet ruhában került 
Petrow házába, pénze nem volt, hogy va
lamit vehetett volna magának, gazdája ugyan 
ellátta a legszükségesebbel, de az csakis a 
legszükségesebbre szorítkozott. Alexei oly 
egyszerűen, oly szegényesen járt, mint egy 
cseléd, tn-igáva’ bozo--. egy<tlen uria.-a'.b



a laniosokat, megokoltunk találjuk, hogy 
Ilirács li. I g r i e z e elnevezés fogad
tassák cl.

17. Jalna h. a in. t. t. Szar vas vég 
elnevezést ajánl, mert Lipszkynél a falu 
Jelna név alatt lordul elő Jelen Szarvas. 
Mi mai elnevezését meghagyandónak véljük.

18. Ja n o-L c li o t a li. a ni. t. t. 
J á n os te lep elnevezést javasol, mi a már 
kifejtett okból J ános-Ülése elne
vezést.

19. Jasztraba li. Ö 1 y v e d. 
Fordítás.

20. K 1 a c 8 a n h. F c 1 s ö-K e 1 e- 
e s é n y. így nevezi egy 1425. évi okirat.

21. Klak a m. t. t. szerint Kaikból 
ered, és Meszes nevet ajánl. Elfogadjuk.

22. K o p a n i c z a h. Irtván yos. 
Fordítás.

23. Koszorúi nem értelmezhető tót 
szó, helyette Koszorus-t ajánlunk.

24. O-K ö r m ö c s ke meghagyandó. 
Bár egy 1291-i okiratban ezen helynév 
Keremchey kitétellel fordul elő, a Kör- 
möcse kisebbítő szó azonban elavult, igy 
a Körmöcske meghagyandó lenne.

25. L a d o m é r. Meghagyandó, mert 
Ladoniér esztergomi érsek egykori birtoka 
volt, s igv történeti kegyelet iudikája an
nak meghagyását, mert habár a szó ide- 
gén, de mint személynév a XIII. XIV. 
században a magyarság között is diva- 
tos vala.

26. U j-L e ii o ta h. B a r s-U j t e I ep 
elnevezést javasol a m. t. t. mi Bars Ujiilés 
elnevezést.

27. N y e v o In ó h. Isten segits. A 
tót szó értelme: akaratlanul, kelletlenül. 
Ezen helynév egy 1487. évi okiratban is 
mint ilyen fordul elő. Félreeső kopár te
rülete indikálja javasolt elnevezését, mert 
Isten segítségére szüksége van, s Bukovi
nában is van egy ilynevü magyar község.

28. P i 1 a h. F ü rész. Még a múlt 
században is igy nevezték.

29. P i ly e 1 o v a h. a m. t. t. Ret
tend elnevezést ajánl, mely az 1071-i a 
szent benedeki apátság alapítólevelében for
dul elő. Ezen oknál fogva mi Kohozsni- 
czát neveztük el igy, jogosabb alapon, ezen 
községnek Kiszól falu elnevezést ajánlunk, 
mert egy 1531-i okmányban a helyén ily 
nevű község feküdt.

30. P od b r e h i-L eh o ta h. a in. t. 
t. Heg y a 1 j a- G y a r m a t elnevezést 
ajánlja, mi a már kifejtett oknál fogva 
Hegy a 1 j a-Ü 1 é s elnevezést.

31. Saskö várai ja eredetileg is 
mindig ily nevet viselt. A P o d h r a g y 
elnevezés irtandó. (

31. Prestavlk = prestavk, a latin 
pristaldus szóból ered, mely latin szó is
mét a prestavnik szláv szóból származik. 
Előjáró, ítélő, főnök fogalmat jelent. Ezen 
községnek mi a vármegye első pristaldusa, 
a főispán iránti tiszteletből, M a i 1 á t h 
nevet kiváltunk adni már azért is, quia 
sub regimine ipsius rcstituebantur vetera 
villarum nomina Coniitatus nostri.

33. Proehott ~ átjáró, gázló. Ajánl
juk helyette a Kelen elnevezést.

34. R e v i s t y e v á r a 1 ja községet 
Podzámcse elnevezés alatt ismeri a nép, 
ezen P o d z á ni c s e kiirtandó és kizáró
lag az eredeti elnevezés használandó.

35. Rcpistye = repicsek = fii. Le
hetne a m. t. t. ajánlatára Gyógy füves, 

1 avagy, hogy a regi elnevezésre emlékez
tessen li é p á 8.

36. S z k I e n ó h. S z k 1 e n ó hé v- 
viz elnevezést ajánljuk, mert Szklenó szláv 
eredetit elnevezés ugyan, de az ismert 
fürdő érdekeinek válnék hátrányára, ha 
elnevezése változás alá esnék.

37. S z 1 a s k a helyett a in. t. t. 
Hévvizszál'ás elnevezést javasol, mert azt 
véli, hogy Szklenó szomszédságában van, 
de mivei nincs ott, a hévviz előnév elha
gyandó lenne, Slaska = Salaska = szállás.

38. Te pia h. Forró elnevezést ajánl
juk. Fordítás.

48. T r n a v á h o r a h. úgy a m. t.
I t. mint mi a Bezeréte elnevezést ajánljuk, 

mert ezen község azon helyen van, a hol 
az 1425-i okmányban Bezeréte emlittet k.

40. A 1 s ó-T r n a v k a helyett A I só- 
Tárnoka veendő, mert az 1425-i okmány 
igy említi. Tárnok (tornok) pedig bekerített 
diilet jelent, s eredeti ős magyar szó, és 
azért a Trnavka csak is a tárnokának el
ferdítése leket.

41. F e 1 s ő-T á r n o k a h. F e 1 s ö- 
T a r n o k a veendő az előbbi alapon.

42. T r u b i n h. Kürtös = Fordítás.
43. Vihnye h. Vihnye-hévviz, ismert 

fürdőhely nem változtatható.
44. \ i e s z k a h. V á m o s-T á r- 

11 o k a. Iit volt az esztergomi érsekség 
vámszedési joga, s ugyanott feküdt Tár
nok is, és igy ezen e'nevczés történeti ala
pon nyugszik. Itt van jelenleg is a besz- 
terczebányai püspökség vámos útja.

45. V o z n i c z a h. G a r a m-R é v. 
Fordítás.

46. Z s a k i 1 h. Csekély, a rokon 
lmngzatot kerestük.

47. A I s ó-Z s d án y h. A 1 s ó Z s a- 
d á n y az „a“ beékelése által magyaros
hangzásúvá lesz.

48. F e 1 s ő Z s d á n y h. F e 1 s ő- 
Z s a d á n y előbb említett okn; il fogva.

49. Zsúp k ó h. K é vés; a Zsúp 
tőből credőlcg.

III. A lévai járásban.
50. P o d 1 u z s á n y h. B e r e k a Íja 

elnevezést ajánlunk.
IV. Az cszlányi járásban.

31. K o 1 a c s n ó h. a m. t. t. K a- 
lácsos elnevezést javaik Meghagyandónak 
véljük az eredeti e'nevezést.

52. K i s-K r 8 t y e n e h. K i s-K e- 
reszténv.

53. N a g y-K r e s t y e n e h. X agy- 
Kerestény lenne elfogadandó, mert 
valószínű, hogy a Christiánus = Krestván- 
ból erednek.

54. R a d o b i c z a h. Rád ler.ne el
fogadandó.

55. V i e s z k a h. a m. t. t Ki s- 
T e 1 c p vagy K i s-L a k elnevezést javait, 
mi pedig K i s-B isztricsény elneve
zést, illetve a régi Kis-Bisztricsény nevet 
visszahelyezendőuek tartjuk.

56. V e 1 k a ]> o I a a hivatalos téren 
már ma is Nagymező.

V. A körmSczi kerületben.
57. I< o n o s s ó h. K u n o s.
58. L u c s k a h. .1 á n o s r étje lenne 

elfogadandó, mert Honeshaj német elneve
zésben a Hones = Hanz.

58. Blaufusz = Bleifttsz = <> I m osd ; 
nincs kizárva a lehetősége, hogy határában 
ólombánya volt.

60. Horn a vesz li. Fel tóti c Ineve
zést javalljnk.

61. S v á b h. a m. t. t. Vendég 
' elnevezést ajánl, mert az idegen letelepe- 
1 dőket a régi okiratok „hospiteseknek“ ne

vezi. Mi emlékül, hogy hospitesek voltak 
az eddigi elnevezést javasoljuk meghagyni.

62. Veternyik németül Lege n dl, 
mely a magyar Liget elnevezésnek elfer
dítése, téritsiik vissza és maradjon Liget, 
ami századokig volt.

A tűzoltók segélyalapja.
Alig van egyesület, melynek tagjai, 

az emberiség javán s vagyonának megmen
tésén munkálva, sebesülés- és életveszély
nek oly gyakran lennének kitéve, mint a 
tűzoltók.

Es ha hozzáveszsziik még azon kö
rülményt, hogy a tiizoltó-egyletekben — 
több, kevesebb kivétellel — többny re 
olyan tagok képezik az egyletek zön ét, 
kiknek a gyakorlatokon vagy tüzeseteknél 
történt megsebesülése a betevő falatot 
veszi ki a családtagok szájából hol rövt- 
debb, hol hosszabb időre ; elhalálozásuk 
pedig a legtöbb esetben a koldusbotot 
nyomja a hátramaradottak kezébe, — csak 
őszintén kell üdvözölnünk azon üdvös moz
galmat, melyet az országos tüzoltószövetség 
a tűzoltó segélyalap létesítése czéljából 
megindított.

Ez alap létesítését már a múlt év 
aug. havában Fiúméban tartott orsz. tüzoltó
szövetség közgyűlése határozta el. A köz
pontból c napokban küldetett szét a segély
alap alapszabályainak tervezete az összes 
ölik, tűzoltó-egyletekhez.

A tervezet — melyet a lévai ölik, 
tűző tó-egylet parancsnoksága e hó 27-én 
tárgya t és minden pontjában örömmel tett 
magáévá — oly kevés terhet ró az egyle
tekre és tagjaira, hogy az azokért nyúj
tandó segély mellett a terhek a minimális 
csekélységre törpülnek.

A tervezet főbb pontjai a követke
zők: Az alapot képezendik :

a) Minden egyes tűzoltó-testület min
den egyes tagjáéit belépti-dijul 20 krt és 
egyelőre mint évi dijt 10 krt tizet; utóbbi 
a közgyűlés által egészen 20 krig emel
hető és egészen felhagyatik, ha a tartalék
alap 50,000 forintra már felszaporodott.

b) A mennyiben elérhető: a Császár- 
jubileum-alap Magyarországra szánt része 
ezen alapba folyna.

c) Ha lehetséges, úgy a 10,000 fo- 
rin'nyi alapítvány kamatai, mely az első 
magy. ált. biz. társaság által a felséges 
uralkodó-pár ezüst menyegzője alkalmából 
aiapittatott és jelenleg a magas miniszté
rium által magyarországi szerencsétlenül 
járt tűzoltók között osztatnak szét, ezen 
alap javára fordittassanak.

d) Ajándékok és hagyatékok.
e) A biztosító-társaságok részéről vár

ható hozzájárulások vagy azok helyett meg
felelő állami segély.

Segélyezéseket nyújt az alap :
a) Ha szolgálatban előfordult baleset 

vagy annak teljesítése folytán létrejött 
betegség következtében haláleset, vagy 
ezen okok egyike folytán teljes munka
képtelenség állt be, úgy, a családi viszo
nyokhoz mérten, cgv évi járadék egészen 
2(M) írtig vagy egyszer s mindenkorra 

adandó segélyezés 1000 frtig fog kiutalvá- 
nyoztatni — és pedig halál esetén a jogo
sított örökösöknek.

b) Szolgálatban történt niulékonv 
megsebesülések és betegség esetén, lia az 
illető 10 napnál hosszabb ideig keresetkép
telen, akkor a gyógyítási költségen kívül 
— 20 heti időtartamig bezárólag — na
ponta 1 frt kárpótlást és pedig a baleset 
napjától számítva kap.

c) Ha hosszabb ideig tart a munka
képtelenség, mint 20 hét, akkor a családi 
viszonyok tekintetbe vételével még egy 
izbeni segélyezés egészen 2(10 frtig telje
síthető.

A segélyezési kötelezettség életbe 
lép, mihelyt az országos közgyűlés az alap
szabályokat jóváhagyta és az első dij be
fizettetett.

A segélyalap alapszabály-tervezetének 
eme rövid kivonata is bárkit mesrervőzhet. 1arról, hogy az a leghumánusabb alapokra 
van fektetve s létesítése csak fokozni fogja 
a tűzoltók munkakedvét s a tűzoltó in
tézménynek egesz hazánkban újabb s nagy 
lendületet fog adni.

Z'arcss Ferencz.

Különfélék.
Leil>unk jelen ez<hn<írnl 17//. ír/'oli/ iiik'ihh!,' 
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— Hivatalos vizsgalatot tartott tör
vényszékünk szigorú lelkiismeretes eljárá
sáról ismert köztiszteletben álló*  elnöke Ku- 
I i n Imre a megyénk te-iilet -n székelő kir. 
jarásbirósági hivatalok felett. Mint múlt 
szamunkban is érintettük Léván e hivata
los szemle 20-án ejtetett meg, — a restan- 
cziának persze hire sincs — s ennek alap
ján az elnök a legnagyobb elismeréssel 
nyilatkozott járásidróságunk ügybuzgósága- 
s renüszeretetéről s kijelenté : hogy bíró
ságunk az óriási ügyforgalomhoz mértten 
munkaképesség, beosztás s ügyvezetés te
kintetében az ország bármely bíróságával 
szemben kiállja a versenyt. - Gratulálunk 
derék bíróságunknak a megérdemelt elisme 
rés alkalmából !

— Hymen hírek szép koszorújával ked
veskedünk olvasóinknak: I)r. Al e <1- 
v e c z k y Károly, Léva városának köz
tiszteletben álló orvosa, e napokban jegyezte 
el Sembery Orzsike kisasszonyt, S e m- 
bery Béla városi főjegyzőnek kedves 
leányát, — T a ti b i n g e r Ágost, tőrei föld
birtokos eljegyezte L c v r e r Károlv léva- 
uradalmi köztiszteletben álló tisztarté) ked
ves leányát, Stephaniet,— ifj. Leiden- 
f r o s t László jegyet váltott S c li m it t 
Miczi kisasszonynyal. — A legboldogabb 
megelégedés kisérje a frigyeket!

— A lévai állami tanítóképző intézet
ben megtartott tanképesitő vizsgálatra a ja
vítókkal együtt 23 tanítójelölt boesájtatott, 
kik közül sikerrel 16 növendék tette a vizs
gálatot.— Es pedig általános jó osztályzattal

vadász öltözetét a lehetőleg mcgkimélte, 
hogy ünnepi alkalmakra valami tisztessé
gesebb öltözete is legyen, de fehérnemiiek- 
ben nagy hiányt szenvedett. Karácsonra 
Irén egy egész szekrény fehérneművel lepte 
meg, mind maga vairta, maga himezte ki 
neki s még a vásznat is maga szerezte be 
megtakarított pénzecskéjéből.

Mennyit kellett dolgoznia, mennyi órát 
kellett mégis ellopnia, hogy e meglepetést 
létesíthesse ! . . . . Alexei a megindulástól 
remegve állott a kedves piruló lányka előtt, 
szólni nem tudott, némán nyú't kezecskéje 
után és mielőtt Irén megakadályozhatta 
volna, megcsókolta azt. Két nehéz köny- I 
csepp esett a puha kis kezecskére. Irén 
egészen megboti ánkozva vonta vissza kezét.

— Mit csinál, Alexei, hiszen ön nem 
cseléd, minek csókol ön nekem kezet ?

— Oh ! Irén — hisz nem tudom meg
köszönni jóságát — rebegé végre az ifjú 
— a szegény árva hadd fejezhesse ki há
láját legalább a tisztelet legmélyebb jelével.

Irén oly szelíden, oly benső érzelem
mel nézett föl rá kedves kék szemeivel.

— Lássa, Alexei, ön mindig oly szo
morú, ha valami örömet szerezhettem önnek 
csekély munkámmal, hadd kérhessem azt 
öntől, hogy ne legyen oly szomorú.

Alexei szemeiből könyek peregtek ar
czára, de arcza boldogan mosolygott.

— Nem leszek szomorú. Ue én is 
szeretnék valami csekélységet átadni, én is 
gondoltam önre ; elfogadja tőlem ?

— Már hogy ne fogadnám el ? Előre ' 
wivcinbül köwöncui.

Alexei behozott a másik szobából egv 
képet, s azt szerényen nyujtá át Irénnek.

Finom rajz volt az, melyen Alexei 
sokáig dolgozott titkon. A csoportozat, 
melyet a kép ábrázolt, Alexei bálájának és 
Irén gyermeki szeretetének kifejezése volt. 
A képen az öreg Petrow ült régi karszéké
ben boldog apai mosolylyal arezán, mig 
egyfeliil Alexei, más felül Irén állottak 
előtte. Alexei munkás öltözetben ásóval 
egyik kezében volt rajzolva, a másik kezé
ben egy buzakalászokból font koszorút 
nyújtott feléje, ez a szorgalom jutalmát és 
egysz -rsmind a munkás hűségét jelképezte, 
mig másfelől Irén világbokrétát nyújtott 
neki, ez pedig az élet örömeit és a gyer
meki szeretetet fejezte ki. Az egész egy 
kedves családi jelenet kifejezése volt s azzal 
Alexei egy részről a házi kisasszonynak a 
legkellemesebb meglepetést szerezte, más
részről a házi gazda iránti hálájának adott 
benne kifejezést.

Az alakok a inegszólamlásig híven 
voltak talá'va.

Az öreg Petrow megszorító felügyelője 
kezét és sokkal szelidebb, lágyabb hangon, 
mint a hogy egyébkor szokott beszélni, 
moudá neki:

— Fiam, tudom, hogy szeretsz és be
csülsz minket, én is meg vagyok elégedve 
veled, reményiem, nem válunk el egymástól.

Újév napján az öreg ur készített 
meglepetést Alexei számára azzal, hogy ki
jelenté, miszerint ez újévtől kezdve rendes 
évi fizetésben részesülő felügyelőjévé fogadja 
Öt de miután wt Uuaupólyesen m egétz 

cselédség előtt szerződés felolvasásával 
akarja kijelenteni, írja alá a szerződésre 
családi nevét is.

— A próbaidő letelt, — fejező be 
szavait az öreg ur, — én teljesítem a föl
tételt és rendes fizetésre alkalmazlak, most 
rajtad a sor teljesíteni a feltétel másik 
pontját, fölfedezni előttem a családi nevedet.

Ezzel oda nyujtá neki az általa már 
aláirt szerződést, Alexei átvette azt és alá- 
irta : Ivánowics Alexei.

— Hm ! atyád nem volt valaha 
gárdista ?

— De igen, parancsnok volt. Régi 
gárdista barátai még most is sokat adnak 
szavára.

— Ismerem, akkor lett parancsnokká, 
mikor Péter czár a streliczek hadát felosz
latta és a helyett a gárdát állította fel, ő 
Péter lőve volt, én a streliczek egyik pa
rancsnoka voltam, ellenségek voltunk, de 
én becsülöm az öreget, mert derék, igaz
ságos ember és bátor katona volt. A an tu
domása menekülésed felől?.

Alexei mélyen felsóliajtott.
— Sajátságos körülmények azt kíván

ták, hogy az apa maga szöktesse meg fiát ; 
de egy váratlan eset megváltoztatta utam 
irányát, igy ő elvesztett engem szemei elöl 
és bizonyosan azt hiszi, hogy fia már 
nem él.

— Légy nyugodt, fiam, atyád helyett 
atyád leszek. Menekülésed okát nem tudom, 
de miután Ivánowics fia vagy, apádhoz méltó 
jellemednek kell lenni s azt már eddig is 
tapasztaltam. Most idő hallgassatok gyer

mekeim. Gazdaságomnak már most rendes 
vezetője van, ez lehetségessé teszi, hogy 
egy régóta táplált tervemet kivigyem. Irén 
itt nevelkedett fel a falusi magányban, soha 
sem látta a világot és ez nem jól van igy. 
Akarom, hogy egy kissé megismerkedjék 
a nagy világgal, lásson embereket, lépjen 
be a társadalmi életbe, azért őt moszkvai 
rokonaimhoz, különösen testvérhugoin csa
ládi körébe viszem el, legyen ott legalább 
egy évig.

Irén megdöbbent és úgy látszott 
mintha Alexei sem örülne nagyon ennek v 
határozatnak, de egyik sem szólt ellene — 
megszokták már az öregnek mindenben en
gedelmeskedni.

— Mihelyt a tavasz megnyílik, — 
folytatta Petrow, — magam viszlek nagy- 
nénédhez, ott maradsz egy évig, azután 
hazahozlak, s megnyitom házamat a vidék 
számára.

Elérkezett a tavasz, Petrow és leánya 
elkészültek az útra. A buesu rövid, de 
megható volt. Irén nem tartóztatható vissza 
kényeit. Az öreg Petrow nem tiltakozott e 
könyek ellen, engedte azokat szabadon, 
őszintén folyni, hanem aztán katonás rövid
séggel véget vetett az érzékeny jele
netnek.

— Ülj fel, Irén, egy év nem a világ, 
akkor haza kerülsz, gondoljatok a viszont
látásra. No, Isten áldjon, fiam, viseld gond
ját a gazdaságnak, amig visszatérek! Ko
csis, hajts!

(Folyt küv.)



10. elégséges osztályzattal 6 jelölt nyert 
tanítói oklevelet.

— Vármegyénk kör- és községi jegy
zői múlt hó 11-én, Léván, rendkívüli köz
gyűlést tartottak, melyen a tisztujitás kö
vetkezőleg ejtetctt meg. Megválasztattak: 
elnökké, I huránszky Nándor; a>el- 
nökké, D o m án v i Béla ; főjegyzővé, 
Szed la esek János: aljegyzővé, \ ladár 
Pál; pénztárnokká, Kavacsovits Já
nos; választmányi tagokká: Both József, 
Görög Ferenez, Liiley István, Komáromy 
Klek, Triiger Samu, Maliáes Pál, Kolecsányi 
Géza, id. Blay József, Zipser Lajos, Ka- 
liina József, Hyross János és Rudi Karoly. 
— A közgyűlés némi niódositásokat téve 
a már 1881. évben készített, de eddig még 
jóváhagyást nem nyert, alapszabályokon, 
azokat megerősítés végett a belügyminisz
tériumhoz határozta felterjesztetni.

— Stefánia trónörökösné — mint ér
tesülünk — e hó első napjaiban a Selmeczbá- 
nya melletti Szent-Antalra érkezik t'oburg 
Fiilöp herezegi pár látogatására. Itt tog a 
trónörökösné hosszabb időt tölteni a szép 
Szitnahegv alján.

— Á lévai főgimnáziumból — mint 
végző Vili, osztályú növendék — ez évben 
17-en kerültek ki. Érettségi vizsgálatra 15 
tanuló bocsájtatott, kik közül 3 javító, il
letve uj, pótvizsgálatra van még utalva. — 
Általános jó osztályzattal — mint értesü
lünk — csak egy növendék tette le a szi
gorlatot, a többinek általános osztályzata 
elégséges.

— Nyári mulatság. A lévai önkéntes 
tiízoltó-egylet, — mint értesülünk — e hó 29- 
én, a Kolibal-lele kertben tánczmulatságot 
rendez, melynek tiszta jövedelmét részben 
a létesítendő „Országos tűzoltó segélyalap'- 
alap tő k éj ének gy arapit á s á ra ford i t andja.

— Vihnyén, vármegyénk kitűnő für
dőjén a vendégek száma egyre szaporodik. 
Pezsgő élet uralkodik e kedves, regényes 
fekvésű fürdőnkben. Az előzmények után 
ité Ive, az idei fürdő-szezón élénkcbb lesz 
a tavalyinál.

— A fillokszera Léván. Mint sajnálat
tal értesülünk, a fillokszera jelenléte Léva 
város szőlőiben hivatalosan konstatáltatott 
s azért a rovar elhurczolásának megakadá
lyozása ezéljából a földmivelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi minisztérium a szükséges 
intézkedéseket foganatosttóttá.

— Uj eredeti operette. A Körmöcz- 
bányán működő magyar színtársulat — írja 
levelezőnk — a napokban „A rózsái á- 
nyok“ czim alatt egy uj eredeti operet
tet mutatott be, a melynek zenéjét Autós 
Károly körmöczvárosi karmester irta. Az 
operette, melynek szövege eleven, mulattató, 
zenéje pedig kellemes dallamokban bővel
kedik, olyan nagy tetszésben részesült, hogy 
közkívánatra másodszor is elő kellett adni. 
A zeneszerző mindkét előadásból; jövedel
mét a színtársulat tagjainak ajánlotta fel.

— Táviratok feladása. A közlekedési 
miniszter azon czélból, hogy oly helyeken 
is lehessen táviratokat feladni, hol távírda
hivatal nincs és csak postahivatal van, a 
mai naptól sárgás színű, s zárt levelező la
pokhoz hasonló alakú, zárható „távirat
lappokat hoz forgalomba. Ezek minden 
posta- és távirdaliivatalban és bélyegjegy- 
elárusitónál kaphatok s úgy Magyarország 
területén, mint Európa bármely államába 
szóló táviratok feladásánál használhatók. 
Egy- ily táviratlap ára 35 kr. s azzal min
den ráfizetés nélkül fel lehet adni a ma
gyar korona területére vagy Ausztriába 
szóló 5 szóból álló táviratot. Minden to
vábbi szóért 2 kr. jár melyet a táviratlap 
belső oldalára ragasztandó frankójegyek ál
tal kell megfizetni. A taviratlap átadható 
bármely postahivatalnak vagy bedobható 
a levélgyűjtő szekrénybe.

— Elvi határozatok. A földmivelés-, 
ipar- és kereskedelmi miniszter újabban a 
következő két fontos elvi határozatot hozta: 
1. Az ipartestületek a magyar czimert nem 
használhatják. 2. Az iparhatósági biztos lie- 
Ivettesitéséről a békéltető bizottság üléseire 
nézve az iparhatóság gondoskodik.

— A gyümölcs mérése. Nemcsak Eu
rópa és Amerika főbb városaiban, hanem 
hazánkban is több helyen, igy pl., délen a 
Bánságban, a gyümölcsöt többé már nem 
ürmértékkel, hanem súly szerint árulják, 
mert az előbbinél a vevő megrövidítése 
nincs kizárva. Kívánatos volna tehát, hogy 
a gyümölcsnek súly szerinti eladása — nagy
ban és kicsinyben — a fogyasztó közön
ség javára, mielőbb életbe léptettetnék.

— Szívtelen anya. --Múlt hó 25-én 
Kuty Mária füzes-gyarmathi illetőségű ha
jadon, 11 hónapos gyermekét, Léva vá
ros határában fekvő uradalmi szántóföl
deken letvvé, s elmenekült. A szivtelen 
anya még az napon elfogatván, a lévai 
kir. járásbírósághoz bekisértetett.

— Híd helyreállítás. A komárom- 
nagysalló-pribóezi hadászati utón levő Ga
ramiad főinek és közép pilléreinek helyre
állítása tárgyában Aranyos-Marótbon jun. hó 
9-én 27,027 frt költségelőirányzat mellett 
megtartott árlejtés alkalmával csupán Gre- 
gersen G. budapesti vállalkozó czég tett 
ajánlatot 19 százalék áremeléssel, mely 
azonban nem lett elfogadva.

— A pergament — mint tudjuk — 
hazánkban eddig nem készíttetett. Most, 
hogy a pécsi általános kiállítás rendeztetett, 
egy Dusinszky József nevű paksi pol
gár — jrja a „Paks és Vidéke" — k tűnő 

minőségű pcrgamentet állított ki, mely kü
lönleges magvar iparezikk vetekedik a kül
földön készültekkel. A pergamant alkalmas 
oklevelekre, szerződésekre, stb.. lehet rá 
Írni. leh< t használni rajzhoz s egyebekhez. 
Az alakra és árakra nézve szívesen szolgál 
felvilágosítással az említett lap szerkesz- 
tősége.

— Rövidhírek. — A szegedi 
orsz. dalünnep idejét a központi igazgató 
vá’aotmány aug. hó 1 -4. napjairól aug. 
I.ó 23—26. napjaira t tt» át. — A nyiira- 
VÖlgyí vasút megliosszabitása ügyeben az 
érdekeltek legközelebb értekezletet tarta
nak; a pályát Belicztől Privigyéig építik 
ki usv, ho<rv 1 10 kilométer hosszú lenne s 
igv már az első osztályú vasutak sorába 
volna sorolható. — A sáskajaras nehány 
pestmegyei községben igazi nagy csapássá 
nőtt annyira, hogy az alispán a kormánytól 
kért szakértőket és segélyt. — Női gyógy
szerészek is lehetnek ezentúl Oroszország
ban; a kormány csak azt kötötte ki, hogy 
olyan gyógy tárban, hol nő praktizál, 
férfi gyakornok nem lehet. — Tréfort 
miniszter erélyes rendeletben meghagyta, 
hogy a zsidók egyházakká szervezkedni kö
telesek. — A hadsereg létszáma. Közös 
hadseregünk ez idő szerint összesen 271,813 
emberből áll, melynek 49,228 ló áll rendel
kezésére.

A Budapest,'-■árosligeti testegyené- 
s z c t i gyógyintézet hirdetésére figyel
meztetjük a t. ez. olvasó közönséget.

A rit önt o o k.
— Rovatvezető Zuhany. —

A in o r. E g y u d v a r 1 ó : Oh, nagysám, 
ez a gyönyörű erdőség, ez az élet, ez a szép tó. 
amelynek közepéről Ámor nyilait szórja ... — A 
kis F r i c z i (rámutatva egy fiirdövendégre): Ugv-e, 
bácsi, az az Ámor, abban a zöld úszónadrágban ?

Föl m e I eg i t h e 11 e v ol n a. Egy paraszt 
ember, aki fagylaltot evett, fizet. — Paraszt: 
Mivel tartozom az urnák ? — P i n <• z é r: Húsz kraj- 
czárral. — Paraszt: (mérgesen >: No bizony, 
20 krajrzárért legalább egy kicsit fö! melegíti tették 
volna ?

M á s r a bízz a. — Két diák a vízben. — 
Első: Jöjj ide, pajtás, majd megbuktatlak .* —
M á s o d i k : Azt én a tanárokra szoktam bízni !

LEVELEZÉS.
Tekintetes Szerkesztő ur !

Becses lapjának f. évi 17-dik számá
ban „tánezoktatás" czimén megjelent közle
ményt, — melyre már volt alkalmam ref- 
lecíálni, s mely czikk élesen kikelt ellenem, 
mert évenkint tiltani szokoit tánezoktatási 
tanfolyamomat az idén szokatlanul korán, a 
tanuló ifjúságra nézve alkalmatlan időszak
ban nyitottam meg, — a közönség magáévá 
tenni látszott, mert táncziskolám nem része
sült a kellő látogatásban.

Az iskola évad bezártával azonban 
több oldalról felszólittattam megszakított 
tanfolyamomnak a szünidők alatt újból való 
megnyitására. — E felszólításnak engedve, 
az uj kurzust junius hó 29-én tényleg meg
nyitottam.

Hogy a résztvevők számát minél in
kább szaporítsam, a legelőnyösebb feltétele
ket állapítottam meg, melyek a következők :

Gyermekekért 5—8 év között az 
egész idényre 2 frt, azokért, kik egy kur
zusban már részt vettek, 1 frt 50 kr fize
tendő. Azok számára pedig, kik a kurzust 
most először kezdik 5 frt 50 kr az okta
tási díj.

Felvételeket lakásomon az „Oroszlán" 
fogadóban naponta délután 5 órától eszközlök.

Igen örvendenék, ha sikerülne a t. ez. 
közönséget felette kedvező feltételeim által 
és az által is, hogy a szünidők alatt tartom 
előadásaimat meggyőzni arról, hogy főtörek
vésem az évek hosszú során át tapasztalt, 
pártfogását magamnak továbbra is bizto
sítani.

Léva, 1888. június 30-án.
Maradtam a tek. Szerkesztő urnák

alázatos szolgája 
Welser S. Károly, 

a pozsonyi és hainbergi cs. kir. had.apród 
iskolák és az egri angol kisasszonyok in

tézetének tánezmestere.

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.
Léva, 1888. junius 22-én. 

Tekintetes Szerkesztő ur!
A helybeli köztemetőben egy kút fel

állítása czéljára gyűjtést eszközölvén, van 
szerencsénk gyűjtésűnk eredményét a kö
vetkezőkben kimutatni :

Egy antisemita 10 frt, detto 100 frt, 
Medveczky Sándor 5 frt, özv. Bobok 
Györgj né 3 frt, Kern Albert 3 frt, özv. 
Boleman Edéné 5 frt, II. J. 5 frt, Lakner 
Antal 3 frt, S. E. I frt, Frank 1 frt, Cs. 
á . 1 frt, Fizély Lajos 3 frt, Czirok János 
3 frt, Bellán Adolf 1 frt, Kaveggia 1 frt, 
Sembery Béla 1 frt, Tuschnay János 1 frt, 
Mácsay Lukács 1 frt, Kiéin Ödönné 1 frt, 
Schleifer Annin 5 frt, Ulreich Nándor 1 
özv. Josefcsek Károlyné .7 frt, Vosztruha 
Györgyné 1 frt, G. J. 50 kr. Biszterszky 
Lajos 50 kr, Rácz János 50 kr, Josefcsek 
Károlyné 1 frt, Gertler Antal 2 frt, Witt 
linger János 1 frt, Farkas Orbán 1 frt, 
özv. Mészáros Józsefné, 5 frt, özv. Leva- 
tich Mártonné 5 frt, Levatich Irma 2 frt, 
Levatich László 2 frt, Rudolf János 1 frt, 
Csckey Elérő 3 frt, Heinrich F. 1 frt, 

T. L. 50 kr, Csuráky István 1 frt, N. N. 50 kr, 
líegner József 40 kr, Kubik György I frt, 
Sümegit Lajos 1 frt 50 kr, Levatich Gusz
táv 5 frt, Tóth István 1 frt, Huberth 3 frt, 
Nyiredy Gyula 50 kr, Tóth Maria 2 frt, 
özv. \ ietorisz Sándorné 3 frt, Kegyesrendi- 
ház 3 frt, Schvarz. György 1 frt, Schmid- 
berger János 50 kr, Dr. Medveczkv Károly 
n frt, Firtu-z Mihály 1 frt, Fr.tncziscy 
János 1 frt, Markly József 1 frt, Z'mmer- 
nian Zsófia 1 frt, Nvitrav Ferenez 2 frt, 
Siampay 50 kr, özv. Bariókué 2 frt. Szabó 
Sándor 50, Balbach Lajos 1 frt, Markly ■ 
János 1 frt, Ordódy E. 1 frt, Lovas Já- 1 
nos 20 kr, Cserei Gyula 50 kr, Bende 
Emma 40 kr, Balbach Andrásné 2 frt, 
Novo íny Imre 2 frt, Kittenberger Imre | 
n0 kr, Kercskényi Jánosné 80 kr, Jóka 
István 50 kr, Kovátsik Samu 2 frt, Ond- 
rejkovics Lajos 50 kr, Holló Sándor 1 frt, 
Schvarz Ferenez 1 frt, Gábornik Anna 50 
kr, Somogyi György 50 kr, Doniján Lő- 
rincz 1 frt, Cserepes 20 kr, Z. J. 30 kr, 
Lichtner György 40 kr, .latos József 20 
kr, Dékav István 50 kr, Novak Mihály 
1 frt, Szlivka József 50 kr, Krizsányi Ká
roly 1 frt, N. N. 20 kr, Pogány Kornél 
50 kr, Flachner Imre 1 frt, József Misekké 
40 kr, Zsíros Isván 20 kr, Zslebek Joséfa 
50 kr, E. Csaplovich Ede 50 kr, Farkas 
János 50 kr, Hribik Ferenez 1 frt, To
kodé Imre 1 frt, Reiner 50 kr, Hotfmann 
1 frt, Mossonyi Sándor 50 kr, Fttlöp Emí
lia 40 kr, Daubner József 20 kr, Babusik : 
Istvánná 1 frt, Missik Gyula 50 kr, Pazar 
Károly 2 frt, Kabina József 3 frt, Farkas 
Ákos 1 frt, özv. Bakóné 50 kr, özv. Kipkc 
Józsefné 30 kr, Szilassy Caesar 3 frt, 
Szilassy Béla 3 frt, Kolibal .1. 2. frt, Pra- 
char József 50 kr, Kozma 50 kr, Lakner 
1 frt, Sümegit János 20 kr, Jaross Ferenez 
1 frt, Pflboki Alajos 50 kr, Leidenfrost 
Aurél 10 frt, Jánosi Lajosné 50 kr, Sze
pesi Pálné 1 frt, Tonhajzer Mihály 50 kr, 
Hliva János 50 kr, Bem Antal 40 kr, 
Oszuska Istváuné 40 kr, Szepesy József 
40 kr, Klincsok Imréné 20 kr, Klincsok 
Ferenczné 20 kr, Klincsok Andrásné 10 kr, 
Csillag Ferenez 10 kr, Nyáry József 40 kr, 
Tóth Zsigmond 50 kr, Leyrer Károly 1 
frt, P. J. 40 kr, Lehoczky Farkas Malvin 
1 frt, Akossy Lajos 50 kr, J. Leidenfrost 
10 fit, Ilrasko György 50 kr, Amstetier 
Antal 50 kr, Bartos István 1 frt, llölcz 
Lajos 60 kr, Juhász 50 kr, özv. Szabó 
Lajosné 1 frt, Hajnal Mátyás 1 frt, Nyit- 
ray László 1 frt, Mordini Ágoston 50 kr, 
Horváth százados 1 frt, 11. J. 20 kr, Gru- 
ber Ferenez 20 kr, Novotnv József 50 kr, 
1 óth D. 15 kr, Fromm Mária 50 kr, A a- 
rannay István 1 frt.

Összesen 309 frt 55 kr. az az há
romszáz kilencz forint ötvenöt krajezár, 
mely összeg a lévai takarékpénztárban 
2089. számú betéti könyvön van elhelyezve.

Midőn e kimutatásunknak becses 
lapjában leendő szives közlését kérnök, 
tisztelettel vagvunk:

Tekintetes Szerkesztő urnák
alázatos szolgái 
Belcsák László,

CS

Fizély Lajos.

KÖZGAZDASÁG.
Az adriai biztositó társulat

múlt hó 30-án tartotta Triesztben közgyűlé
sét, egyúttal 50 évi fennállásának ünnepélyét, 
melyben több kitűnőségen kívül a társulat 
magyarországi osztálya intézője báró Podina- 
niczki Frigyes valós, belső titkos tanácsos 
és országgyűlési képviselő is részt vett. — 
Hazánk lakossága méltó érdeklődéssel visel
tetik ezen társulat iránt, mert azon társa
ságok egyikéhez tartozik, melyek a nemzet
gazdaságilag oly felette fontos és üdvös biz
tosítási intézményt hazánkban meghonosítot
ták és terjesztették. Az adriai biztositó 
társulat öt évtized óta működik hazánkbán 
s mikénti működése jellemzésül elég felhoz
nunk, hogy kezdettől fogva mindvégig a 
nagyközönség meleg rokonszenvében és párt
fogásában részesült. Ennek természetes 
következményeként a társulat mindinkább 
gyarapodott, fejlődött, úgy hogy mostanság 
az osztrák-magyar monarchia egyik legna
gyobb és legtekintélyesebb intézetéhez tar
tozik. A társulat jelenleg élén álló vezér- 
férfiai pedig biztosítékot nyújtanak arra- 
nézve, hogy- a társulat ezentúl is meg fogja 
tartani azon állást, melyet magának pontos
sága, lelkiismeretessége és igazságossága 
által kivívni tudott. — A társulat 1887. évi 
zárszámadási és mérlegeiből a következő 
fontosabb adatokat vesszük ki: az életosz
tályban 1887. évben kötött tőke biztosítá
sok összege 9.647,496 frt, a kötött járadék 
biztosítások összege podig 33.037 frtot tett. 
Az életbiztosítási állomány az év végével 
45.555.050 írtra rugó tőke és 120.803 írtra 
rugó járadék biztosítást mutat fel. Ennél
fogva a tőkebiztosi ásnál 3.750.286 frt, a 
járadékbiztosításnál pedig 28.717 frt gyara
podás mutatkozik. A díjbevétel ezen osztály
ban 2.082.231 frtot tett, tehát meghaladta a 
múlt évit 326.274 Írttal. Halál és életesetek 
után 831.81;) frt fizettetett s ezenkívül 
223.206 frt rezerváltatok. Ezen osztálybeli 
díjtartalék 9.043,103 frtot ért el, a tavaíihoz 
képest 887.887 emelkedést mutat fel. Az 
elemi biztosításoknál a díjbevétel 8.015.810 
frtot tett ; viszbiztositásokért kiadatot i 
3.280.539 frt, ká’ o’.:é; t kifiz Átesett 5.9J8? 

822 frt, ebből 2.224.105 frt a vizbiztositá- 
sokra esett. — Ezenkívül függő károk 
számára rezerválni kelletett 244.296 frtot. 
A díjtartalék a társulat saját számlájára 
1.477.012 frt tett a tűz és 10.829 Irtot a 
szállítási osztályban. Ajégbiztositás 450,009 
frtot tevő külön díjtartalék változatlanul 
maradt. Az időbeli dijak tárczája 18.606.845 
írtra emelkedett, a társulat által fennállása 
óta kifizetett károk összege kerek 141 
millió forintot tesz. Az összmérleg 292.391 
frt 8 kr. nyereséget mutat fel; ebből a 
társulat 50-ik évfordulója alkalmából 10,000 
írttal a társulati hivatalnokok takarék és 
ellát isi pénztár részesittetett, a többi pe
dig részvényenkénti 52 írt osztalékra for- 
dittatik. A társulat tartalékai 1887. év vé
gével tettek (a 4 millió frt részvénytőkén 
kívül, melyre 1.600.000 frt befizettetett) ll'/4 
millió frtot.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Budapesti Hírlap. A „Budapesti Hírlapinak a 

hazai müveit olvasóközönség vetette meg alapját. A 
lap eleitől fogva megértette a magyar közönség szelle
mét; minden pártérdek mellőzésével küzdött nemze
tünk- és fajunkért, ez egyetlen jelszóval: magyarság ! 
\ iszont az ország legkiválóbb intelligencziája is azo
nosította magát a lappal, fölkarolva azt oly módon, 
mely páratlan a magyar újságírás történetében. A ha
zai sajtéiban máig a legfényesebb eredményt a „Buda
pesti Hírlap*  érte el; legnépszerűbb, ' egei telj edettebb 
lapja az országnak. A külső dolgozótársak egész sere
gén kívül, a szerkesztőségnek annyi belső tagja van, 
a m nnyivel egy magyar lap sem dolgozik ; minden 
rovatot külön vezető gondoz, a helyi tudósítókon kí
vül, a kik a nap történetét Írjak. Minden fontosabb 
bel- vagy külföldi esemény felől rendes le Telezőn kí
vül saját külön tudósító értesít közvetlenül ; a távi
rati szolgálat immár oly tökéletesen van berendezve, 
hogy elmondhatjuk : nem történik a világon semmi je
lentékeny dolog a nélkül, hogy a „Budapesti Hírlap- 
arról ne adjon hű és kimerítő tudósítást. A .Budapesti 
Hírlap- politikai czikkeit K aas Ivor báró, R á kosi 
Jenő, B a 1 o g h Bál írják más kiváló hazai publicis
tákkal hiven a lap független, magvar pártérdekeket 
nem ismerő sz Heinéhez. Politikai hírei széleskörű 
összeköttetések alapján a legmegbízhatóbb forrásokból 
származnak. Az országgyűlési tudósításokat a gvor. - 
iroi jegyzetek alapján szerkesztik. Magyarország poli
tikai és közelébe felöl távirati értesiilésekk< l látnak el 
rendes levelezők, inii.ő'rikel min<L*n  városban, sőt na
gyobb közstgben is bir a lap: a ..Budapesti Hírlap- 
távirati tudósításai manap már teljesen egy fokon 
állanak a világsajtó legjobban szervezeti hírszolgála
tával. Európa összes metropolisaiban Londont<>l Koii- 
stantinápolvig saját tudósítók vannak, a kik ugv az 
ott történő eseményeket, mint az elektromos dróton 
oda futó híreket, megtáviratozzák. A külföldi rendes 
tmio>iré»kon kívül minden fontosabb eseménv felől a 
szerkesztőség k ii 1 ö n k i k ü I d e t é s ii tagjai ad
nak gyors es bő értesítést. A „Budapesti Hírlap*  e 
czelokra havonkin1. olv összeget fordít, mint a meny
nyi ezelőtt 10 évvel még egy-egy hírlap egész költ
ségvetésé volt ; <!<• sikerült is elérnie, hogy ma a lég 
jobban, leggyorsabban értesülő orgánuma a sajtónak. 
A „Budapesti Hírlap- Tárczarovata Teleki Sán
dor gróf. T o t h Béla, R á kos; Viktor Si mlusz) 
es több kivét • iré»k közreműködése me’lett, a lap iák 
egyik erőssége s mindig gondot fordít rá, hogy meg
maradjon előkelő színvonalán. A napirovatokat kitűnő 
zsurnalisták szerkesztik s a helyi értesülés ismert leg
ügyesebb tudósítókra van hízva. R< ndőrscgi és tör
vényszéki rovatai külön-kiilön szerkesztői a főváros 
sötét eseményéit is mindig oly hangon tárgyalják, 
hogy a „Budapesti Hir'ap*  helyet foglalhat minden 
család asztalán. A közgazdasági rovatban a magyar 
gazda, birtokos, i p a r o s, kereskedő 
m e g t a 1 á 1 j a mindazt, a mi tájékozására szüksé
ges. A regér.ycsarnokban csak kiváló írók b-gujahb 
müveit közölj ik. A z előfizetés f ő 1 t é t e 1 e i: 
Egész évre 14 frt, félévre 7 fit., negyedévre 3 frt 50 
kr.. egy hóra 1 frt 20 kr. Az előfizetések vidékről 
legczélszerűbben •mstaiitalvánvnyal eszközölhetők kö
vetkező czim ala. A „Budapesü Hírlap- kiado-hiva 
tálának. IV. kerület, kalap utcza 16, szám.

Idegenek névsora
Léván az „Oroszlán" vendéglőben jnn. 22—28-i"-.

Turczer Béla, utazó, Lincz. — Gróf Kegievieh 
István, K.-Tapolesánv. — Kemény Soma, biz. társ, 
híva ab.ok, Budapest. — Seliarmer Mór, utazó, Prága. 
— Batykai Károly, utazó, Budapest. _  Lenkey
Gyula, községi jegyző, Gomba. Pestmegye. — Szabad
hegyi Gy., földbirtokos, Hont-Lontó. — Minkéi Sándor, 
biztos, társ, hivatalnok, Budapest. -- Giittmann Gyula’ 
biztos, társ, hivatalnok, Miskoicz. — Mórán György’ 
kárbecslő a Generálitól, Budapest. — Welliselt Jakab’ 
kárbecslő a Generálitól, Budapest. — Beseliorner 
Manó, gyáros, IJées. — Katika E.le, felügyelő. Buda
pest. — Neumann Sándor, felügyelő, Budapest. — 
Podl Rezső, utazó, Budapest.

Szerkesztöi-iizenetek.
W. nak. A „tavasz-dalai*  sem iit.’k meg a 

mértéket. — Sok gyakorlat kell még hozzá, hogy a 
lyra keresetlen nyelvét eltalálja; annak folyni kell 
simán, észr. vétlenül, s legyen e mellett naturaiis, mint 
a veréb csinpelése .’

— K. M. nak. — Megkaptuk, mint már a mai 
számunkból is moggyőző Illetik. Fogadja szives üd
vözletünket.

Er. J. nak. — Praktikus közleményét kö
szönettel vettük ; alkalmilag felhasználjuk.

— T. K.-nak. A gyűlésről irt tudósítást jövő 
számunkban adni fogjuk. Az előbbi czikkét is fel
használjuk.

— A. L. nak. Sort kerítünk rájuk. Szives üd
vözlet

Lévai piaczi árak.
Rovatvezető: Kónya József, vároakapitány.

Búza: m.-mázsánként 6 frt 10 kr, 6 frt, 
30 kr. Kétszeres 5 frt 10 kr, 5 frt 20 kr. 
Rozs 5 frt. — kr. 5 frt 10 kr. Árpa 5 frt 
20 kr, 5 frt 40 kr. Zab 5 frt. 20 kr, 5 frt. 
30 kr. Knkoricz i 6 frt. 20 kr, 6 frt 50 kr. Bab 
9 frt 50 kr, 10 frt. — kr. Lencse 8 frt 50 
9 frt 50 kr. Köles 5 frt. —kr. — frt — kr.

Ny 11 ttér. *)
Ganzseidene bedruckte Foiilards ?on fi 1 90 Per r vwrsendet roben-
11« lidV Un4 stückweise zov íréi da< Fabrik De
pót G. Henneberg (k. k. Hoflief.(,Zürich. Musterum- 
geliend. Britté 10 kr. Port®.

*) E rovat alatt köz’.’Rekért nem vála’ felelő- 
sé^et a Szcrk.
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NYOMATOTT NYITRAI E} TAlUANA^i Léván, <#88,

Dr. Verebéiyi László, 
felelőt főorvos, egyetemi m. tanár 
a Stefánia gyermekkórház sebésze.

Biztos segélyt nyújt:

dr. Róth Adiof, Fischer Győző,
tebteg.venesitö cs. k. udv, sicáld o orvos. eeh n ü-

intézeti betegek rendelő orvosa. és tosteg,>ea segékiniivek gyáros.

Árverési hirdetmény.
Alul.roi ^íJkiildött végrehajtó az l^Sl. vvi LX. 

. 1U2. § a értelmében ezennel közhírré teszi, h«»*ry
a lévai kir. járásbíróság J88S. wi 2295. számú végzésével 
Molnár sz.. K i< ni'-n Katalin felperes r« 
DOS alperes ellen 165 frt tökekövetvb 
erejéig elrendelt kielégítési 
bíróikig lefoglalt és 400 frir i 
árwres utján elaltatnak.

Mely árverésnek 2295.
folytán

számit beküldését rendelő 
végzés folytán a helyszínén, vagyis Lrkeren leendő 
eszközlésére 1888. évi jul. hó 7-lk napjának délelőtti 
10 Órája határidőül kiiiizetik. oly kijelentéssel, hogy 
ezen árverés a fentebb jelzett ingóságok az 1SSI. LX. 
t.-ez. 107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek kész
pénz fizetés mellett szükség eseten b.-vsár*»n  alul is el 
fognak adatni.

Az elárverezendő ingóságok vét iára 
évi LX. t.-cz. 108. § ában
szerint le<z kifizetendő.

Ez árveréshez a venni 
dobén a községi bíró h iz.ui.il

Egyúttal közzé tétetik, 
lefoglalt tárgyakra tulajdon, 
tartanak, igényüket az árverés nmgkez lése elölt annyi
val inkább bejelentsek — mert különben a végreii. 
örv. 96. §-a kapcsában egxedül a vételár t •! •slegerc 
fognak utasittatni.

Kelt Léván, 1888. évi junius ii '» 23-ik 1 apján

Litassy Nándor, 
kir. bir ísági végrehajtó

997 18S8. tlkvi sz.
III.

Árverési hirdetményi kivonat.
A verebek i kir. járásbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírre teszi, hogy Lcdctiyi István 
végrehajtat ónak özv. Gazsó szül. Krncsan 
Terez es Gazsó István végrehajtást szenvedő 
elleni 73 irt. 00 kr. tőkekövetelés és járu
lékai iránti végrehajtási ügyében a verebé- 
Ivi kir. járásbíróság területen lévő s az alsó- 
györödi 21. sz. tjkvbe'i A 1. 1—9. rszk. alatt 
foglalt birtoktestnek Gazsó sz. Krnesti Te
rézt és Gazsó Jstvánt ’’ s. részben megillető 
közös túl ijdoni jutalékára az árverést 
814 írtban ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte, é ■■ hogy a tennebb megje
lölt ingatlan az 1838 évi julius hó 28-ik 
napján d. e. S órakor Aisó-Györöd község há
zánál megtartandó nyilván s árveresen a 
megállapított kikiáltási áron alul is eladat- 
11' fognak.

Az.árvcrezni szándékozók tartoznak az. 
ingatlanok becsárának 
vagy az. 18.81. LX 
jelzett árfolyammal s 
évi november hó l e 
igazságügy miszteri 
lölt óvadékképes érté 
kezéhez letenni, avagy az 1SS1. LX. t. 
170. Jj-il érteim'ben a bánatpénznek a 1 
lóságnál előlcges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű éli - ni érvény t át szolgált a tűi.

Verébéivel!a kír. jbiró-ág, mint tlkvi h 
tóságnál. 1888. évi, ápril. lm 14 én.

Dillesz 
kir. alj bíró.

ez.
)i-

; lül,/0-ár készpénzben
L t. ez. 42. ij-ban
számított és az. 1881.
ón sz. a. keit
•mielet 8. £-ban kijo-
•kpapirlban a kiküldött

Minek PESTRE!?
JXZEianek: BECSBE 1 r?
mikor nálam minden előpcnz nélkül

50 krajczáros részletfizetésre
HOWE-, ANGER-, SIXGER-, WElil.ERAVH

GÉPEKET
5 évi jótállás mellett kaphatnak.

Családi czélokra 5 évi jótállás mellett Singer-gé- 
peket ajánlok 3(> írtért. Használt gépek beeseréltetnek 
vagy igazittatnak jutányos áron. GéptÜk. részek és csó
nak raktáromon mindig találhatok.

4*  » és 6" o-ra-
Minden önjogti személv, kinek önfentartására állandó jövedelmei vannak, úgy ni. 
háztulajdonos, gazda, bérlő, iparom, kereskedő, hivatalnok stb. kaphat közbejöt
töm inján egy "bvicLapesti Ixitelixxtézettcl -00 fittól 300(1 Írtig 3 év alatt 

postautalvány utján visszafizetendő G'’n-os személy hitelkölesönt.

",>-o s bank-kölcsön4'2
közvetittetik 1(FO írttól kezdve egy millióig feicLtixtclcxa vagy jó anyagból 
épült -városi "béxiiáza.lsx2. -•>, 32 és 42 évre amortisatio utjain tőke-törlesz
téssel. 1 lázkölcsönnél megállapítandó szemle költség előre leteendő. — Éxtelc- 
papixckxa a bank a tőzsdei árfolyam 4 d része erejéig <»* ’,,-ra kölcsönt ad.

-— Kölcsön-ügy ben válasz csakis 35 kr. levélbélyeg beküldése mellett adatik.
ÜB O !L M A ZK JÁNOS

bizományi és ügynöki irodája, 
Budapest, Kerepes i-ti t 85. szám. 

Schnahet-íVle tüzinentcs szekrényeket részletfizetésre is adok el.

'OSZSCrxZlíZXZXZJCLHCXZXZXZXZSOO

őzmozgonyok
2'.,, 3'4. 4. 6. 8 lóerőre.

s é p 1 ő g- é P

es vaskerettel, veröléczes van szeges dobijai.
bt, leg’exőse’bt s z e x e z 

legngyobb munkaképesség mellett.

Olcsó ski’als: és előnyös feltételeit- “”’í§SiX 

A rj egy z é k e k kívánatra.

Grossmann és Rauschenbach
ei ő m i var gazdasági gépgyára

Budapest, külső váczi-ut 7. szám.

az egesz monarchiába!

Két li pótkávéhoz e g- y rész Szalátly kávét kell be
fűzni s a legzamatosabb kávét nyerjük. II■-:<zi kevesebb czukoranyag 

szükségeltetik s előnye, hogy az ázsiai kávét ártalmatlanná teszi.

A „Hungária kávé“
rendes eledelül használva a gyomért és a vért tisztítja s az emésztést 

nagyon elősegíti.

gyomor- és bélhurut, fejgörcs, vérszegénység, álmatlanság és ideg’ 
bajok ellen. Kapható a föltaláló :

SZALÁDY ANTALNÁL
Budapest. Andrássy-ut 86.

xz ál?osligeti

Testegyenesitö gyógyintézet Budapesten,
(ezelőtt Dr. Fiscliliof-fcle vizgyógyíntézet taiiia-nt 1525.

Intézetünk a főváros egyik legmagasabb, kiesebb és legegészségesebb helyéit fek
szik, ugyanazon területen, melyet eddig a Dr. FISCIEHOF-féíe városligeti vizgyógy- 
in-,ézet foglalt el. — A 44.0(10 méternyi síi; tilt belásitott telken épült Cottage-épii- 
let 30 tiszta, egészséges, külön bejáratú újonnan átalakított szobát fog lal magában,— 
(lasinóvaJ, zárt és fűthető folyosóval, tekepályával, lugasokkal, stb. stb.

i.íá£~ A fővárossal való összeköttetést levonatok és fársaskccs:k közvetítik.
Az intézetünkben felvett betegek minden be

teg testalkatának és bajának megfelelően kiiiön 
előállított készülék seg<Ivével rendszerit! műtét 
nélkül gyéigy.ttatnak. -- Kitűnő és eddig elitem 
ért sikerrel kezeljük különösen a következő be
tegségeket ti. m.:O C5

1. Az. összes bármely alapon fejlődött (csnzos, 
köszvényes, gümökoros) izületgyullatlások. — II. 
csonttöréseket, ficzamokat és ezeknek valamint 

az izüleigyuilatiások utóbajait, u. m. : (zstl'Or) izületmerevségeket, korlátolt mozogba- 
tóságot, végtagrövidüléseket, clgörbiiiéseket stb. Iil. A vele született es következ
ményes elgörbüléseket u. m.ta gerinczoszlopnak cldal, mell- és hátfelé irányult elgör- 
büléseit. angolkóros, vagy csigolyaszuvas alapon keletkezett púpokat, tyukmelloket. 
görbenyalcat, dangi-, lúd , lo- és saroklabat. douga-gacsos térdet. — V. Gyermakhü- 
dest és következményeit. — V. Zuzódásokat, csuzt és köszvenyt.

Kéazülékeijk a plastikai művészet legmagasabb fokán áliván, megvalósítják a 
modem testegyenészet legmerészebb követelményeit, minélfogva minden betegnek ki
kivétel nélkül á fönniárást es az egészséges fekvésű intézetünk tiszta levegőjében való 
szabad mozgást, de első sorban a műtét (operáczió) teljes mellőzeset lehelöve teszik. 
Az eddjgi hidegvíz gvógykezelés folvtattatik.

Bővebb felvilágosítást ugy az egyéb ezúttal fel nem sorolt betegség gyógyítását. — mint 
szabályzatunkat illetőleg, könyveikébe fűzött értesítőink uyajtau:ü;, melyekkel kívánatra bérmentve 
vénén szolgálunk-

Ezen közhasznú intézményünkre kérjük a t. közönség p.ütfegását.
Igazgatók:

iz.ui.il

