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Hat hóra....................... 2 írt 50 kr.
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B

Xégyhasábos petit-sor egyszeri kőzlcöíJ.'i 7 kr. 
kétszeriért 6 kr. többszöriért 5 J.r fizetendő.

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 I.r.

A nyilttérben:
minden négyhasábos garmond sor dija 15 k.-.

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

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez: Z.’ildk.rt-uteza 33. sz.> küldendők.
••• Kéziratok vissza nem adatnak. ••• 

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen.: hetenként egyszer,
-t vasárnap reggel. :

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAl ÉS TÁRSA.

Az aratás.
Pár nap múlva az egész ország

ban kaszák pengése fog belevegvülni 
a pacsirták dalába. Hegy és völgy 
visszhangozzák a munka egyhangú üte
mét, és magasra fog emelkedni az asz- 
tagba vert buzacsomó, mint a nyári 
természet Apotheosisa. A sütő nap 
heve alatt a munkásraj verejtéktől 
gyöngyöző homlokkal énekli nótáját, a 
gazda elégiáját.

Nincs köszönet a természet idei 
áldásában. A vetések állásáról meg
jelent hivatalos kimutatások kedvező 
színben tüntetik ugvan föl az aratás 
remélhető eredményét, annak daczára, 
hogy sok helvütt pusztított: a száraz
ság. árvíz, sáska. Átlag véve a ter
més eredménye: 39% középen aluli, 
9" o rossz. 52% a középszerű.

De ha csakugyan 52% közép
szerű termésre van kilátásunk, kielé
gítheti e ez az illető gazdákat?

A mezőgazda a természetnek nem 
is arra a titkára kiváncsi ma már. va
jon átlag hány szemet ad a búza, ha
nem arra, hogv mii ven ára lesz a 
gabonának. Hogy azt a csekély ma
got. amit a természet oly szűkén 
mért vissza, az ár emelkedésből szár
mazó differentia kárpótolhatja-e?

Sajnos, erre a kérdésre nem ad
hatunk kedvező választ. Ila még ma 
is közvetlenül egy európai háború ki
látása előtt állanánk, akkor a mező
gazdáknak talán nem volna okuk ter- 
mesztményeik értékesítése miatt ag- 
2'ódniok.

Es csak ez az egy eset az, 
ami nekik némi kilátást nyújthatott 
volna.

Míg Magyarország volt Nyugot- 
európa éléskamrája, nem a háborús 
kilátások idézték elő a fluktuátiót. Az 
aralakuiás mindig a termés eredmé
nyétől függött. Ha bő termésünk volt, 
csökkentek, ha szűk termésünk volt, 

v i s z o n y 1 a g emelkedtek az árak. 
Sajnos, ma már az aratás bármilyen 
eredménye sem biztosíthat kedvező 
hasznot.

A világverseny nyomása alatt áll 
piaczunk. Ez szabja meg a gabona 
(pialiíikátióját és árát.

Mióta a vasutak hálózata oly kö
zel hozott bennünket Amerikához, In
diához azóta elvesztettük piaczunkat. 
Olyan óriási kinálattal lepi meg Eu
rópa piaczait az amerikai mezőgazda
ság. hogy bármily satnya termés érje 
is Európát, képes onnan összes szük
ségleteit fedezni a nélkül, hogy n v o- 
masztóan megérezze saját termésének 
hiányát. Természetes, hogv az euró
pai kereslet hatással volna az ameri
kai piaczra. .Mert ha csakugyan olyan 
silány termésünk volna, hogv saját 

: szükségletünket Amerikából kellene 
fedeznünk, az ő piaczi árukat a mi 
keresletünk kissé fölemelné.

De erre alig lesz valaha kilátása 
Amerikának. S épen ezért, mert nem 
szorulunk rája, óriási túltermelésével 
eljön a mi piaczunkra és olyan olcsó 
áron adja itt gabonáját, a milyennel 
a mi mezőgazdaságunk nem konku
rálhat.

Hogy jobb kilátásaink legyenek, 
arra alig vau remény. Amerikának 
legnagyobb részét szántó alá veszik 
a munkás kezek. Erdőket pusztítanak, 
rombolnak le, mezőket törnek föl és 
az ősidőktől pihenő vadont termő
földdé alakítják át. Ha föl lesz szántva 
Amerikának földhatára, akkor Európa 
búzatermő földjének nagy része más 
mag után nézhet.

Nemcsak az jellemzi az amerikai ta
lajt. hogy ős időktől pihenvén, határ
talan termőképességgel bír, de növe
lése is sokkal olcsóbba kerül a mienké- 
nél. a mi természetes is.

Ez a helyzet signaturája. A bajon 
segíteni csak egy módon lehet.

Ne forcirozzuk a búzatermelést. 
Mert ha nincs kivitel és nincs szük
séglet, kinek termesztjük a búzát?

A d j u k r á i n k á b b ni a g u n kát. 
mint többször hangoztattuk — az 

;t I 1 a 11 e n y é s z t é s és g y ü m <"> 1 c sé- 
s z e t r e. Ez a két ág tíz. amelylyel 
a gazda még boldogulhat, ha oksze
rűen és takarékosan tud gazdálkodni 
és nem költekezik jövedelmén túl, a 
jó reménytől áthatva.

Anélkül, hogy' a gazdaközönség 
kedvét el akarnék venni, csak az iga
zat mondottuk meg.

Van annyi tapasztalata a magyar 
gazdának, hogv e véleménynek iga
zat adjon.

Még tavalyról is nagyon sok 
termelő visszatartja a gabonáját, mert 
annak jobb jövőt vár.

Akik a kedvező áralakulásban 
bíznak, csalódni fognak.

A malmok helyzete is olvan nyo
mott, hogy jobb kilátást már ők is 
alig remélhetnek. Ilié reim'nv leg
végső esetben bennük bízni és a vá
rakozás kárral jár.

E g y e d ü 1 a z á 1 1 a t t e- 
nyésztésnek és g y ümö lest ér
ni e 1 és n e k v a n m é g j ö v ő j eü

A napraforgó.
— TI a n u s 7. I s t v á n. —

Ama nagyszámú növényalakoknak, 
melyeket az Újvilág mindjárt fölfödöztetése 
első századában az 0-nak ajándékul adott, 
egyike a napraforgó, mely Amerikában 
mintegy 50 tagból álló családot képez. 
Bevonulását azonban hozzánk eddigelé még 
csak 6 tartotta meg közölök. A borzas 
napraforgó (Helianthus liirsutus) még Persi- 
ában maradt, de a 4 kevésbé széles kör
ben ismertnek rövid bemutatása után, ^töb- 
bet foglalkozhatunk a másik két ismer' 
tebbel.

Az említett 4-nek egyike a szakálas 

napraforgó] (II. indicus), mely abban kü
lönbözik a közönségestől, hogy mint Dió 
szegi mondja, kisebb termetű és virágfejeit" 
egyenesebben hordja, termete magassága 
hiányait peczkes magatartásával iigyekezik 
pótolni. .Szélvirágai legtöbbször kétágúnk. 
Másik a trombitás napraforgó (11. tubaefor- 
mis W.), melynek mi végből adott a 
növény terminológia ilyen nevet, bajos meg
határozni ; levelei szürke molyhosak. Kokon 
a kettőhöz a nagyra termett sokvirágu 
napraforgó (II. miiiti-ilorus) és a tobzódó 
tányérrózsa (H. orgyalis). Mind a 4 faj 
csak kertekben, mint dísznövény kerül elő 
nálunk és mind a 4 ejszakamerikai eredetű, 
hol az ősréteken (prairie) kedvező talajt 

l és éghajlati viszonyokat leltek arra nézve, 
hogy a nálunk székében elterjedt tányér
rózsától elütő külsőben jelenjenek meg s 

, külön alfaji neveket érdemeljenek ki a fii
vészét mestereinek szótárában.

Mivel az egész Helianthus növény 
nem a napsütötte helyek kedvelője, azért 
kapta a „napvirág44 nevet, mely görög 

’ hangzású nevének magyar fordítása. Tour- 
nefort latinosán Corona solis (nap koronája) 
jelzővel illette, Adanson elnevezte a Voca- 

1 sannak, meglehet indián neve után, Rene- 
alm pedig Chrysis (aranyos) névvel ruházta 

, föl, de a magyar „tányérrózsá^-hoz jelen- 
! tés dolgában legközelebb jár Ratinesque- 

Schmalzé, ki Discomela-nak nevezte; e nevek 
azonban a növénytani világnyelven polgár
jogot nem nyertek, csak a Helianthus a 
használatos.

Hogy némely növény nagy alkalmaz
kodási képességgel van fölruházva és a 
forróövi tájakról képes a mérsékelt éghaj
latú vidékekre is elterjeszkedni, igazolja a 
rizs, meg a kukoricza, de még inkább a 
közönséges napraforgó (H. annutts) és a 
csicsóka (II. tuberosus), mely utóbbit hazá
jában topinambur vagy pataca néven ismer
nek. A csicsókának gumói először llill-ben 
kerültek Angliába, némelyek szerint Brazi
liából, mások szerint az éjszakamerikai 
Allamegyesületből. Peschel 0. szerint Mexico

T Á E C Z A.
A junialison.

(Rajz.)

Szegény fin! azt hitte, hogy azért, 
mert okos gyerek, szeretik a lányok.

Mintha a lányok az okos gyerekeket 
szokták volna szeretni, vagy mintha ála- 
lán a szerelemnek volna valami köze az 
észhez!

Igazán sokszor milyen bolondok az 
okos emberek !

Szeretett egy szép leányt, pedig ő 
maga egyáltalán nem tartozott a szép em
berek közé. Az erős szellemi munkásság 
oly karakterisztikus formába önti a fejet, 
hogy azt közönséges értelemben szépnek 
nevezni egyáltalán nem lehet.

Hanem azért remélt, hogy viszont 
szerettetik; a szív sokszor látja valónak a
— 'ágyat.

Bolond fejével még azt is megtette, 
hogy könyvmoly létére elment a kedvéért
— tánczmulatságokba, pedig soha sem tu
dott tánczolni s kimondhatatlan kint ére- 
zett, midón látta, mint ölelgetik tánczköz- 
ben át azt a karcsú derekat mások, a me
lyet ö még csak érinteni sem mert.

A „nagy erdőben44 tartotta a hely
beli fiatalság juniálisát.

A bájos Vilmán ik természetesen nem 
volt szabad hiányoznia.

Ott volt mamája kíséretében s Bélá
nak az a kétségkívül igen kellemes fel
adat jutott, hogy a mamát mulattassa; mi

i alatt a bájos Vilma egyik udvarlójának 
karjai közül a másikába dőlt — táncz-

' közben.
Ha pillanatokra pihenni lerogyott.

i anyja mellé, egy-két elfulladt akadozó szó 
jutott neki is a lihegő ajkakról s ezenkí
vül a feliér elefántcsont legyezőt is tart
hatta, mialatt ö tánczolt.

— Legyen türelemmel, súgta Bélának
! a mama.

— Mára Ígérte a választ!
— Akkor bizonyosan meg is kapja, 

j az én leányom szavatartó !
— Nem is kétkedtem benne soha, 

de félek . . .
— Ugyan mitől félhetne ? Vilma sze

reti önt.
— Gondolja?
— Tudom.
- Mondotta?
— Ugyan mit gondol? Vilma sokkal 

szemérmesebb s ártatlanabb, semhogy 
ilyenről még velem is beszélne.

— Hát csak sejti?
— Látom egész modorából, zavará

ból, arcza pirulásából, hogy szerelmes.
— De hátha másba?
— Ugyan kibe lehetne?
.Szegény bolió megnyugodott a mama 

biztatásában, hogy Vilma ő belé szerelmes.
.Minden mozdulatát a legéberebb figye

lemmel kisérte, s midőn észrevette, hogy 
a terem túlsó sarkába ült pihenni s pilla
natra nincsen senkisem körülötte, odasie
tett hozzá.

— Hogy mulat? — ez a közönséges 

kérdés hagyta el ajkát, pedig szivéből in
kább az a kérdés tolult fel: Szeretsz-e?

— Köszönöm, jól. Hát maga ?
Ezen a hangon folyt a diskursus egy 

darabig, meglehetősen vontatottan.
— Meghallgat ma végre vaiabára? — 

kérdezte közelebb hajolva Béla.
— Hiszen hallgatom, szólt kitéröleg 

Vilma.
— Négyszemközt szeretnék kegyed

del beszélni.
— Hiszen most sem hallgatódzik 

senki.
— Egy kis sétára nem mennénk ki a 

teremből ?
— Hova?
— Künn a holdvilág síit s a bokrok 

közt a madár csicsereg.
— S a patak halkan locsogva foly- 

dogál ....
— Kegyed gúnyolódik?
— Maga pedig nevetséges.
— Hát nem jön ?
— Miért?
— Csak egy kérdésre kérek fele

latot.
— Azt itt is megteheti, — csak si

essen, mert a négyesre foglalkozva vagyok.
— Gondolja meg . . .
E pillanatban már Vilma felállt, egy 

kikent siheder alak jött eléje, hogy 
tánezra vigye.

— Vigyázzon, elveszti a rózsáját, — 
figyelmeztető Béla a lányt.

— Ah ! az ön rózsája, hogyne vi

gyáznék — s megerősítette fekete hajában 
a sárga rózsát.

A négyes véghetetlen hosszúnak tet
szett Béla előtt, s hogy a töprengés ne 
gyötörje annyit, vagy hogy talán bátorságot 
merítsen, — a buftetbe ment s egy pohár 
aszút fölöntött.

Mire a terembe visszament, Vilmát 
nem látta sehol.

Az öröm egy röpke sugara világította 
be lelkét, hátha kiment előre, hogy vele 
találkozzék !

Rohant ki a teremből a szabadba.
Virágillattal telt kéjes nyári est 

volt; a kanyargó utak árnyas rejteke sze
relmi amlalgásra hivott; de Béla leikéről 
távol maradt minden bűnös gondolat.

Sovárgó vágygyal kereste a lányt, 
hogy fülébe súgja: Szeretlek! — s aztán 
a felhatalmazást kikérje, hogy „beszéljen 
a mamával44 ....

Alá s föl futkosott a kanyargó utakon 
— de sehol sem találta.

Végre leült egy padra pihenni.
Ábrándos gondolatok raja lepte meg 

agyát; képzelődése maga elé festette azo
kat az édes képeket, miknek megvalósulá
sáért szive dobogott. Látta magát, mint 
boldog jegyest, látta mint férjet; megfogta 
neje kezét, magához közel húzta, derekát 
átkarolta, hallotta ennek tiltakozó hangját. 
„Kikapsz! No bánts! No de hagyj békét! 
Ejnye be engedetlen! Ne oly szorosan! Ah 
megfulladok . . . Elég ! . . . . No nem 
bánom, még egyet, de ez az utolsó . . . . 
Jaj! te goromba .... megverlek !....“ 



vagy Peru mérsékelt magas vidékeiről jött, 
mert van mind a két országnak ilyen ég
hajlatú vidéke, természetesen megfelelő 
tengerszin fölötti magasságban. Csakhamar 
elterjedt Francziaországban, melynek ke
leti vidékein takarmány növény, de bor
szeszt is nyernek belőle.

Németországban a 30 éves háború 
idején kapott föl, szintén mint takarmány 
növény, holott mintegy 20%-kal csekélyebb 
a tápláló értéke, nnnt a burgonyáé; de 
mivel levelei és szára is fölhasználhatók, 
hiányosságából ezek is kiegyenlítenek vala
mit, mert egy hektár földön 30—60 méter
mázsa súlyú leveles szár terem. Gumói tar
talmaznak 14’7% czukrot, 3’1% protein 
anyagot, 1’9% inulint, 1’1% pektint, 0’4% 
növényi zsiradékot, 1’5% rostot, 1’3% ás
ványi alkotó részt és 76% vizet; úgy hogy 
gumói körülbelül még egyszer annyi száraz 
alkotó részt és czukrot szolgáltathatnak, 
mint a takarmány répa.

Mint burgonya pótlék meghonosítást 
nyert Sziléziában és Délnémetországban, 
hol a nép még „jeruzsálemi articsókádnak 
is elnevezte, pedig e növény ősi hazája 
valamivel messzebb van Jeruzsálemtől még 
Irakénál is. Különben ez elnevezésre al
kalmat nyújthatott az is, hogy gyökerének 
ize valamennyit hasonlít a valódi articsóká
hoz (Cynara.) Dúsan hir tenyészni a csi
csóka a szélesség 55-ik fokáig is, hol mar 
a szőlő meg nem érik; kiállják gumói a 
föld alatt a legpogányabb telet is és nem 
fagynak el, mint a burgonyáéi, hanem él
vezhetők és csírázó képesek maradnak. 
Sőt akkora fokú e növény életrevalósága, 
hogy a talajba véletlenül bevetődött leg
parányibb gumó is képes a legközelebbi 
nyár folyamán terjedelmes csicsóka bokro
kat létre hozni.

Elérkezett hozzánk is, meglionosult 
nemcsak a hegyvidékben, hol a nép bőven 
használja eledelül, de elszármazott az Al
földre is, — bár a síksági magyar, kinek 
aczélos búzája terem, nem kedvelte meg 
úgy, mint a szláv, és legfölebb sertések 
eledeleid használja oly módon, mintha mak- 
koltatua. Ráhajtják ugyanis késő ősszel a 
maglókat és ez eljárás oly kevéssé árt a 
csicsókának, hogy műiéi inkább fölturódik 
talaja, minél inkább szétszórják gumóit a 
sertések, annál terjedtebben és dusabban 
hajt ki a következő tavasszal ; szinte kiirt- 
hatlan a helyen, a hol egyszer megfószkelt, 
mely tekintetben hasonlít a taraczkhoz (Tri- 
ticum repens) és aczathoz (Serratula).

Elvándorolt a csicsóka Moldva és 
Oláhországba tőlünk és a nép olyan szíve
sen fogadta ott, hogy élvezi eledelül nem
csak főve, de nyersen vagy parázsban 

sütve csemege gyanánt. Ott sem állapodott 
meg e kultur növény, hanem átkelt Ázsi
ába és mivel minden részében hasznaiható, 
szívesen látott vendég lett mindenütt. Le
velei zölden a szarvasmarhának, szárítva 
pedig a juhoknak szolgáltatnak takarmányt, 
keményszáru dudvája sem utolsó tüzelő
szer; 10’3% hamut szolgáltat, melyben 6‘7°/° 
káli, 1'6% foszforsav van.

Virágai kisebbek, mint a tányérrózsa 
és nyílnak kedvező őszön még október-no
vemberben is. Az egész növény magassága 
3--4 m. Beelégszik akárminő talajjal, csak 
nedves ne igen legyen az. Gumói, melyek 
a húslevest igen Ízletessé teszik, abban 
is különböznek a burgonyától, hogy mig a 
csicsóka valóságos gyökérképlet, addig a 
burgonya gumók nem egyebek, mint a nö
vény földalatti szárának megvastagodásai, 
melyek olyan ostorindákon képződnek, mik 
a sziklevélpáron fölül bújtak elő a növény7 
szárából. E növénytani megkülönböztetés a 
gyakorlati élet szempontjából csak annyi
ban fontos, hogy a mi gyökérképlet, az 
keményítőben szegény, tehát nem valami 
kiváló táplálék anyag, mert a gyökerekben 
csak télre gyülekszik össze némi keményítő; 
de ellenben a szárképletben, ha mindjárt 
földalatti is, bővebben található, mint pl. 
a burgonyában, melynek szilárd alkotó ré
szei 62’5% keményítőt tartalmaznak. De 
abban mégis közelit a csicsóka a burgo
nyához, hogy leszárad ősszel minden gyö
kérszála s a bennük találkozott tápláló 
anyag átvándorol a gumókba. A csicsóká
nak kétféle gomba ellensége van, egyik a 
Rhisosporum helianthemi, mely gumóin 
zsöllérkedik, a másik a Cnaetonium pan- 
nosum, mely szárát szokta megtámadni, de 
egyik sem tesz benne sok kárt.

Midőn az oroszországi utazó tarantasz 
nevű szekerén olyan tájakra döczögött, hol 
szeme a dinnyeföldek végében magasra 
nőtt napraforgót (II. annuus) lát nagy bő
ségben, meg lehet győződve róla, hogy 
Keletnek kapuin tulment. Es mind ennek 
daczára tény, hogy e növény nyűgöt felöl, 
az atlanti óczeánon túlról érkezett Európába 
és úgy vonult lassan keletfelé, mert a tá
nyérrózsa Délamerika forróövi nyugoti part
jain, Mexicoban és az éjszakamerikai Unió
ban honos. Azt mondja éjszakamerikai uta
zásában Hesse-M artegg, hogy a prairiek 
egész talaját alacsony, széles levelii kak
tuszok és közben magas napraforgók bo
rítják. Egészen sajátos, mondhatni tulajdon 
növényei ezek ott az ősréteknek. A mint 
a Balkán déli alján Kazanlikban beláthat- 
lan fölületet tartanak fogva a rózsaolaj 
nyerés végett kultivált százlevelü rózsák: 
épen úgy ezeknek nem épen szép névro

konaik a tányérrózsák az éjszakamerikai 
Allamegyesület nyugoti részében hasonlóan 
meglepő nagy területeken tömegesen ke
rülnek szem elé, de mindig csak olyan pon
tokon, hol a prairiek talaja valaha már 
föl volt törve, gabonával vagy egyéb hasz
nos növénynyel azonban bevetve nincs. Az 
ilyen föllazított talajból oly buján és akkora 
tömegben, sűrűén tör elő a napraforgó, 
mint nálunk a kaszálásra vetett kukorieza, 
mit esalamádénak neveznek. Szűz talajon 
soha sem lehet látni.

(Folyt köv.)

Különfélék.
— Hivatalos közlemény. — Az 1883. 

évi XLIV. t. ez. 36. §-ának d) pontja ér
telmében értesittetik az adózó közönség, 
hogy a folyó 1888. évre kivetett összes 
adók már a főkönyvbe előirattak; minél
fogva mindazok, kiknek folyó évi adójuk 
adókönyvecskéikben még előírva nem lenne, 
figyelmeztetnek, miszerint adókönyvecské
iket az adóknak bejegyeztetése végett 
folyó hó 9-étől számított 8 napon belül a 
városi jegyzői irodában mutassák be. Lé
ván, 1888. évi julius hó 7-én. Tűseim ly 
János aljegyző. — (Későn vettük, a hiva
talos rovat helyett ide igtatjuk e köz
leményt.)

— Stefánia trónörökösné e hó 5-én 
esti hét órakor érkezett Garam-Berzenczére, 
hol a K o b u r g herczegi páron kiviil, vár
megyénk fő- és alispánja : M a i 1 á t h Ist
ván és Máriássy István az általuk vezetett 
küldöttséggel várták. Innen Selmeczbányára 
ment a vonat. Itt a trónörökösnét — írja 
levelezőnk — rendkívüli nagy ünnepélyes
séggel fogadták. A pályaudvaron küldött
ségek s bandérium várta. A trónörökösnét 
0 c s o v s z ky Lajos Selmeczbánya polgármes
tere üdvözölte, a két nőegylet küldöttsége 
pedig bokrétákat nyújtott át a fejedelmi 
vendégnek, kit a küldöttségek egészen a 
szent-:;ntali határig kisértek.

— A lévai önk. tűzoltó-egylet — mint 
értesülünk -— meglevő telefonján ak 
felállítására és a szélvész által még 1884. 
évben tönkretett m á s z ó h á z á nak felépí
tésére e hó 29-é n diszgyakorlat- 
és 3000 drb. t i z k r a j c z áros sorsjegy ü 
sorsjátékkal egybekötött t á n c z- 
m u 1 a t s á g o t rendez. A diszgyakorlat 
d. u. 4 órakor a piacztéren lesz megtartva; 
ezt este hat órakor a K o 1 i b a 1-f é 1 e 
kertben tartandó tánczmulatság követi, 
melyen a kisorsolandó tárgyak is ki lesz
nek állítva és a sorsolás is itt ejtetik 
meg. — Az egylet parancsnoksága ez alka
lomból felhívást és kérelmet intéz 
a közönséghez, kérve, hogy a sorsjátékhoz 
n y ere in é n y t á r g y a k a t ajándé
kozni szíveskedjék. — Melegen óhajtjuk, 
hogy közönségünk ismert nagylelnü pártfo
gása által humánus egyletünk ezen üdvös 
tervei sikerrel keresztül vihetők legyenek. 
— A szives ajándékok P a z á r Károly egy
leti főparancsnokhoz küldendők.

— Körjegyző választás. Ó-barsi kör
jegyzővé — mint értesülünk — e napok
ban P a u 1 1 Ferencz alsó-győrödi körjegyző 
lett megválasztva, kinek helyét elnyerhetni 
legtöbb kilátása van K 1 á r a Antal, volt 
nagy-szecsei körjegyzőnek. A községek csak 
örülhetnek a választásoknak, mert mindkét 
körjegyző mind hivatalát a legpontosabban 
teljesítő tisztviselő ismeretes.

— Az aratás, mely Péter-Pál nap 
után az ország legtöbb vidékén kezdetét 
vette, ma már országszerte folyamatban 
van, még pedig — mint a lapok írják — 
a közepesnél nagyobb eredmény várható 
azon vidékeken, melyeket az árvíz és jég 
megkimélt. A héten gyakran beköszöntött 
esőzés sokban hátráltatta a külső munkát. 
Az ültetvények, szőlő és gyümölcs a leg
több helyen jó termést Ígérnek.

— Konkurzus. Az Esztergom föegy- 
házmegyei növendékpapok közé — az e 
hó 2-án tartott konkurzus alkalmával — 
G h v mess y Zsigmond a lévai főgimná
zium VII. és Gasparik Ferencz V. 
osztályának tanulói vétettek fel.

— EskÜVÖ. T ó t h István, a liptó- 
szent-miklósi adófelügyelőséghez kinevezett 
kir. végrehajtó, ma vezeti oltárhoz Mi le
lő sk a M a t i 1 d kisasszonyt Léván.

— Tüzek varmegyénkben. Aranyos- 
maróthi levelezőnk Írja, hogy a várost és 
környékét folyton rettegésben tartják a 
gyakori tüzesetek. E hó 1-én II i z é r e n 
egy nagy pajta éget le sok takarmány nyal, 
másnap pedig V ö r ö s v á rótt volt tűz, 
hová az ar.-marótlii, tajnai és zsitva-ujfalusi 
tűzoltók siettek a vész elfojtására és ön
feláldozó működésüknek sikerült is a tüzet 
annyira lokalizálni, hogy -— a dühöngő 
nagy szól daczára — csak 5 ház, 4 .pajta, 
több melléképület s kazal égett le. Általá
ban az a hit, hogy a gyakori tüzek gyúj
togató kezekből erednek.

— Rejtélyes gyilkosság. Nagy-Ugrócz 
határában e hó 1-én a buza-földeken egy 
hullát találtak az arra menő falusiak, mely 
már feloszlásnak indult. A hullában ráis
mertek a vidéken járt felső-vidéki bocsko- 
ros tótra, ki ott kalapokkal kereskedett. A 
meggyilkoltnak torka annyira keresztül volt 
vágva, hihetőleg borotvával, hogy a fej és 
törzs majdnem elvált egymástól. A gyilkos
nak — mint levelezőnk Írja — még eddig 
nem jöttek nyomára.

— Szolgálatadok figyelmébe. Gyakran 
megtörténik, hogy a cselédek a gazdáiknál 
letéteményezett cselédkönyveket elsikkaszt
ják és megszöknek a nélkül, hogy a gazda 
az illetőknek nevét emlékében megtartotta 
vagy feljegyzte volna és igy azután a ha
tóság a keresztnevén feljelentett szökevény t 
nyomoztatni, előkeriteni nem képes ; — en
nélfogva minden szolgálatadó jegyezze fel 
naplójába vagy naptárába uj cselédjének 
családi és keresztnevét, hogy7 szükség ese
tén feltalálhassa.

— Jósoló madarak. Kassaváros fő
kapitánya — mint olvassuk — elismerésre 
méltó módon bánt el a városunkban is is
meretes jósoló madaras házalókkal, a kik 
vásárok és más sokadalmak alkalmával 
madaraikkal szerencseszámokkal, jóslatok
kal beirt papirszeleteket huzatnak és azo-

s aztán hallotta a csókok vérlázitó ezuppa- 
nását, a félig elfojtott sikolyt, a csiklandó 
kaezajt, a mámoros sóhajokat ....

De egyszerre, mintha a hallueziiiáczió 
válóra vállt volna, ugyanazon hangok hal
latszottak feléje a bokrok sűrűjéből.

Felugrott s csak akkor vette észre, 
hogy a pad mellett a fű le van gázolva.

Megindult a nyomon s ez a bokrok 
közé vezette.

A hangok most már tisztán hatottak 
fülébe; arezát a méreg pírja öntötte el s 
kezeit ökölre szorította.

A hangok egyszerre megszűntek.
Egy tisztásra ért.
A fü nagy térségben le volt gázolva ; 

de már neui volt ott senki.
Egyszerre a hold kibúvik a felhők 

mögül s Béla megpillant valamit a gyepen, 
felveszi, az a rózsa volt, teljesen össze
nyomva, melyet Vilmának adott, talán épen 
lábaikkal tiporták el.

Undorodva dobta el.
— Nos, beszélt \ Urnámnak szerel- 

mérői? — kérdezte a mama.
— Oh! Vilma nagysám sokkal szemér

mesebb és ártatlanabb, semhogy ilyenről 
— beszélne...............

Perzselt Halmán.

Ü dvözletül
M. E. ínsiallácziójára.

Nyílt homlokod, ragyogó két üzemed
S arezod derült vonásai beszélnek 
Mindenkinek, hogy kik a sz. igének 
Híven szolgálnak, csak reméljenek !

Nemnem tiporhatod az érdemet 
A sárba számító kor. Nem ! a lélek 
Mindig felsőbb utat jelöl hívének, 
Ö megértik egymást a nagy szellemek. 

Ali ! ugv kívánom, értsenek meg ott, 
Hová magas kegy s érdem juttatott. 
Légy uj csillagja a magyar Sionnak !

Boldog, ki munka után megnyugodhat: 
Fáradt testeddel ott pihenj Te meg, 
Hol uj munkát talál ép szellemed!

K. F.

A kertészleány.
— Beszél/. — 

Irta : Csengey Gusztáv’.

így hagyta el Irén a csöndes apai 
házat, magával vivőn Alexei minden örömét, 
minden boldogságát, de egyszersmind azt 
az édes biztató reményt is, hogy egykor 
vissza fogja hozni.

A nagynéni már előre értesítve volt s 
házában a távol rokonok megérkezése való
ságos ünnepélylyé lett.

Petrow rövid ideig időzött Moszkvá
ban, sietett haza, ámbár gazdasága Ilii ke
zekre volt bizva, a jó gazda mégsem érzi 
jól magát birtokától távol.

Irén csakhamar beletalálta magát az 
uj helyzetbe, s ezután élénk társas-körben 
folytak napjai. Amint a háziakkal annyira 
megismerkedett, hogy a kölcsönös rokoni 
bizalom minden tartózkodást száműzött kö
zülük, Trón kérdezősködni kezdett az öreg 
Ivanowics felől és kijelenté, hogy találkozni 
akar vele. Nagynénje nagyon jól (ismerte 
az egész Ivanics családot és eleinte csodál
kozott rajta, hogy mit akarhat Irén az öreg 
Ivanicsesal, de miután megtudta, hogy az 
ifjú Ivanics Irén atyjának gazdasági fel
ügyelője, összecsapta kezét.

— Istenem, szegény öreg, ö azt hiszi, 
hogy fia elveszett!

— Lássa, édes nőném, úgy szeretném 
őt a nehéz bánattól megszabadítani.

— Keresztényi dolgot cselekszel, leá

nyom, ha ezt teszed, valóban élete újra 
megifjodik.

— Hogy lehetne vele összejönnöm? Itt 
lakik vagy jószágán.

— Itt lakik. Mikor a nagy csapás 
érte, hogy fia elveszett, eladta birtokát s 
azóta, mint magánzó pénze kamataiból él
degél moszkvai házában. Majd meghívom 
valamelyik napon ebédre ; nehéz ugyan a 
bús öreget kimozditni házából, de mi jól 
ismerjük egymást még a régi időkből, majd 
ráveszem valahogy.

Úgy történt. Az öreg Ivanics nagy 
kérésre elfogadta a meghívást s el nem 
képzelhette, hogy mit akarnak ő vele.

A kedves, élőnk Irén igen jó hatást 
gyakorolt a ritka vendég bús kedélyére. 
Ebéd után Irén odaült hozzá és beszélge
tésbe boesájtkozott vele.

— Nem haragszik meg ön reám, hogy 
ilyen tolakodó vagyok ? kérdő szelíd vi
dámsággal.

— Dehogy haragszom! ámbár nem 
képzelhetem, mi öröme lehet egy ilyen 
magamféle vén ember társaságában.

— Annak is megvan a maga oka; 
lássa én megtudtam valamit ön felől, ami 
szivemet mélyen meghatotta.

Az öreg Ivanics arcza elborult.
— Kisasszony, az én veszteségemre 

czéloz, az én életem örökös bánatára ?
— Örökös bánat? Ah, Ivanics ur, ön 

kétségbeesett ?
— Nem estem kétségbe, túléltem a 

szörnyű csapást, de hát ne tartsam-e örö
kösnek bánatomat, mikor egyetlen örömöm, 
fiamat, örökre elvesztettem ?

— Hisz éppen ebben rejlik a kétség
beesés, hogy örökre elveszettnek hiszi.

Az öreg ur meglepetve nézett a leány 

szeme közé, de csakhamar bús hangon 
mondá:

— Azt tette föl magában kisasszony, 
hogy engem bús öreget meg fog vigasz- 
falni ? Köszönöm. Jó szivének részvéte jól 
esik, de hasztalan igyekszik, a vigasztalás 
az éli esetemben hiábavaló törekvés.

— Miért hiszi ön ezt ? Higyje ön az 
ellenkezőt, akkor nem törekszem hiába.

— Feltámaszthatja öli nekem fiamat ?
— Hát tudja ön, hogy meghalt, 

vannak arról hiteles adatai ?
— Egyszerű dolog az kisasszony ! a 

fiú eltűnt és én örökre elvesztettem őt, ha 
élne, bizonyosan fölkereste volna már bol
dogtalan atyját.

— De hátha oly körülmények közé ke
rült, hogy azt nem tehette.

— Ne bántsuk ezt a dolgot kisasz- 
szony ! — On be fogja látni, hogy itt re
ménynek nincs helye, ha megtudja a kö
rülményeket, melyek közt eltűnt.

A legutóbbi trónváltozás alkalmá
val történt ez, midőn Erzsébet lett czár- 
növé, A forradalomban nekem is részt kel
lett vennem, s azon napon, melyre a terv 
kivitele kitüzetett, fiammal együtt Szt.- 
Pétervárott voltam. Azt hittem, .hogy fiam
mal együtt fogunk működni és én őt be
juttatom valami hivatalba, a melyben emel- 
kedhetik; de valami váratlan körülmény 
oly veszélybe sodorta fiamat, amiből csak 
úgy szabadíthattam ki, ha megszöktetem. 
Az okot nem fedezhetem fel soha, az önre 
nézve most úgyis mellékes dolog, elég az 
hozzá, magam rendeztem a szökési tervet, 
magam jelöltem ki neki az utat. I’ iám el is 
utazott, tudomást szereztem magamnak ar
ról, hogy a hintó, a melyet számára meg
rendeltem, átment a vámon, tehát fiam el
hagyta a várost. Tervünk szerint előbb



kért különösen a köznéptől pénzt csalnak 
ki. A főkapitány abból az indokból, 
hogy a nép bolonditását és a babona ter
jedését akadályozza, de még hogy a ma
dárkákat, melyek éheztetés által lesznek a 
papirszeletek kihúzására késztetve, a kín
zástól megvédje, akként járt el e házalók 
ellenében, hogy a madarakat szabadon bo
csátotta, a papirszeleteket pedig megsem
misítette.

— Pályázat. A nagy-sallői körorvosi 
állomásra pályázat van hirdetve. Az állo
más f. hó 14-én d. e. 9 órakor Nagy- 
Sallóban választás Utján fog betöltetni. A 
körorvos javadalmazása orvostudór meg
választatása esetén : 600 frt évi fizetés és
100 frt utiátalány ; orvos-sebész megvá
lasztatása esetén : 400 frt fizetés és 100 frt 
utiátalány.

— Kanonok! beigtatások. Esztergom
ban c lió 2-án megtartották az uj kanono
kok székfoglalását. Lukács László s M a ss za 
Elek valóságos és Szecsányi Vilmos, Mu n- 
k a y János, Farkas Mihály és Jaloveczky 
József tiszteletbeli kanonokok installáeziója 
a szokott ünnepélyességgel ment végbe.

— Váljunk el. Az „Ügyvédek Lapja" 
érdekes válóper ismertetését hozza. A férj 
válni akar minden áron, a nő azonban 
semmi szín alatt sem akarja kibocsátani ró
zsás körmöcskéi közül. A férj ügyvédje a 
négy oldalra terjedő válókeresetben tlgy 
festi le az asszonyt, hogy még az Írnok ár
tatlan lelke is elborzad másolás közben. A 
nő ügyvédje elolvassa a keresetet, azután 
rózsaszínű papíron, piros tintával a kővet
kező replikát adja be : „Tekintetes bíró
ság ! A kereseti állításokból egy betű sem 
igaz s a felhozott vádakra csupán ez a 
feleletein: Imádom felperest és kérem őt 
keresetével elutasítani, továbbá 80 frt GO 
kr. perköltségemben elmarasztalni."

— Rövid hírek — Ó Túrán, 
Nvitravármegyében, úgy az állami, mint a 
községi adót a község jövedelméből fedezik, 
sőt két évvel ezelőtt még 9189 frtnyi több
lete is volt, melyen a birtokosok osztoztak.
— Hontvármegye a magyar taniigy elővitele 
érdekéből a vármegye déli német- s tót- 
ajku részeire apáezák küldését kéri a her- 
ezegprimástól. — Hamis forintosok kerül
tek e napokban a selmeczbányai rendőrség 
kezei közé. A gyártókat keresik. — Sor
solás. A magyar vörös-kereszt sorsjegyek
nek e hó másodikán történt húzásán a 
15,tl00 forintos főnyereményt a 7542. sor
szám 29. nyerőszáma vitte el. A bazilika
sorsjegyek húzásánál pedig a GO,000 frtos 
főnyeremény az 1860. sorsz. 6- számára esett.
— Malomégés. Az ország legelső s legré
gibb malma, a budapesti hengermalom nagy 
részben leégett e hó 2-án éjjel. A kárt 
hozzávetőleg félmillióra teszik. — A regálé 
megváltását tárgyaló törvényjavaslat már 
készen van s az őszszel lojr az orszátrjrvü- 
lés ele terjesztetni. — Komáromot Uj- 
Szönynyel az állam által építendő állandó 
hid fogja összekötni, mely legfeljebb két 
év alatt elkészül. — Jubileumot ült a ma
gyar parlament e hó 5-én. E nap telt be 
40 év azóta, hogy 1848. július 5-dikén az

meg kellett érkeznie Moszkvába, mint nekem, 
mert én még egy napot Szent-Péterváron 
időztem ; de midőn hazatértem, fiamat nem 
találtam otthon, sem Moszkvában, sem fa
lusi jószágunkon nem volt látható. O tehát 
a Szt.-Pétervár és Moszkva közt eső utón 
veszett el, hogy mikép, annak sem juthat
tam nyomába, ámbár faluról falura meg
jártam az utat, mindenütt kérdezősködtem 
utána, a mennyire titokban tehettem, miu
tán nyilvánosan nem kutattam, hogy fe
jemre ne vonjam a kormány figyelmét.

— Hátha épen azok fogták el, a kik elő) 
meg akarta őt szöktetni és úgy szabadult 
meg aztán másfelé.

— Az sem lehet. Bizonyosan tudom, 
hogy a kormány kezébe nem került, mert 
egy bizonyos idő múlva épen a czárnő 
egyik legtitkosabb megbízottja, egy öreg 
gárdista barátom kereste nálam a fiút és 
alig tudtam vele elhitetni, hogy én nem 
tudok felőle semmit. Ha a czárnő hatal
mába került volna, akkor nem keresik 
nálam.

-- Egy bizonyos idő múlva keresték? 
Hátha e bizonyos idő alatt szabadult me<»? 
mert hogy megszabadult, arról nekem biz
tos tudomásom van.

Az öreg Ivanics megrázkódott e sza
vakra s Irénre bámult, a leány biztató mo- 
solylyal nézett az öreg ur szemei közé.

— Igen, igen ! én tudom, hogy az ön 
fia él!

— Kisasszony! — kiáltá egész testé
ben remegve az öreg — ne ébreszsten ben
nem hiti reményeket.

Bármily kíméletesen akarta is Irén 
tudtára adni a váratlan örömhírt, mégis 
sokkal gyorsabban lebbent az el ajkairól, 
minthogy akarta.

(Folyt köv.)

A. Minden staczional 

z b e n. „Látja, nagy- 
ez a fagylalt; előbb

első népképviseleti alapon álló magyar or
szággyűlés megnyittatott. — Milán király 
válni akar nejétől; sőt némely hírek sze
rint, a szerb egyházi zsinat áltál már tény
leg ki is mondatott a válás.

A l’lt ÓSÁGOK.
— Kovatvezetű Zuhan y. —

A z u j m a in a. Csörögi urnák meghalt a fe
lesége s ö újra házasodik. Elvesz egy 40 éves asz- 
szonyi. Mikor hazaviszi az uj asszonyt, előhívja a 
gyermekeit. — Jöjjetek fiuk, csókoljatok kezet címek 
a nőnek; ö az uj mama, a kit megígértem, hogy ho
zok nektek. — Károlyka sokáig nézi az asszonyt es 
felkiált: — No, papa, téged ugyan becsaptak! Hisz 
ez már nem uj !

E g y c s i n o s úri hölgy hajtja a 
fogatot. A. Tudja-e kollega, mit tennék, ha ilyen 
fogatom volna? — B. Mit ? 
megcsókolnám a kocsisomat.

Fagylaltozás k ö 
sám, az ön szive olyan, mint 
fagyos, azután mégis enged.44

LEVELEZÉS.
Léva, 1888. július 3.

Tekintetes Szerkesztő ur!
Becses lapjának 27-ik számában, a 

helybeli köztemetőben egy kút felállítása 
czeljából eszközlött gyűjtésnek eredménye 
közlésénél, egy rám nézve igen kellemetlen 
hiba történt, — mert két adakozót mutat 
be, mint antiszemitát, — az elsőt és a má
sodikat; — mivel pedig az én nézetem sze
rint az antiszemitizmus egy beteg kinövése 
a jelenlegi társadalmi életnek, és mivel 
ugv vagyok meggyőződve, hogy annak ter
jedése, különösen hazánk haladására nézve, 
igen káros befolyással volna, — a nevemet 
soha sem fogom egy oly okmány alá inti, 
mely az antiszemitizmus mellett tüntet, — 
és csupán ezen okból nem irtain nevemet 
az említett gyüjtöivre sem. - Becses lap
jában pedig úgy van feltüntetve, mintha az 
első adakozó antiszeraitikus nézeteit oszta
nám és helyeselném! *)

Oda terjed alázatos kérésem, hogy 
ezen helyreigazító soraimat becses lapjában 
közzétenni szíveskedjék.

Kiváló tiszteletem nyilvánítása mellett 
maradtam, tekintetes szerkesztő ur

alázatos szolgája : 
Leidsnfrost László.

*) A szerkesztőséghez beküldött kézirat szerint 
az első adakozó : rEgy a n t i s e in i t a“ aláírással 
van jelezve; ez, — a gyűjtés termesz t ’b • kifolyólag 
— szerintünk egyszerűen „n é v t e 1 n s é g e t“ is 
jelenthet, melynek fogalmát kii ■jezhetm': X. X.. vagy 
egv szám, egy vonás, de éppen igy a „dtto44 is: s 
mintán az ivén, illetve a közleményben a „dtto**  
nem a rubrikás aláírásoknál szokásos szó ismétlését 
jelenti : mi eddig sem kapcsoltuk össze az „antisze
mita4* fogalommal. — De becses nézetének szívesen 
hódolva, magyarázó sorainak tért engedünk. — Szerk.

T A N Ü G Y.

Barsmegyei ált. tanítóegyesület köz
gyűlése.

Várakozásteljesen néztünk sokan a 
m. hó 26-án Ar.-Maróthon megtartott köz
gyűlés napja elé, azon reményben élvén, 
hogy a már ez ideig is életrevalónak bizo
nyult egyesület nemes czéljait az érdekel
tek jól felfogván, ezen közgyűlésre minél 
számosabban fognak megjelenni.

Csalódtunk ! Mert midőn D e m e Ká
roly — elnök — az áll. fel. leányiskola 
egyik termében d. e. 10 óra tájban a gyű
lést megnyitotta, alig voltunk 30—35-en. 
Ennek oka leginkább azon körülményben 
rejlik, miszerint az iskolafent.irtók nem a 
legkészségesebben adják meg a vidéki ta
nítóknak a fuvart. Sajnálattal vette a köz
gyűlés tudomásul, hogy úgy a kir. tanfe
lügyelő, mint a lévai tanitóképzö-intézet 
tanárikara — az akkor folyt képesítő-vizs
gálatok miatt — a gyűlésen részt nem ve
hettek s hogy a körmöczbányai áll. polgári
iskola és az újbányái főelerai iskola tantes
tületeit szintén az iskolai zárvizsgák tartot
ták vissza a közgyűlésen való megjele
néstől.

A gyűlés sorozatának főbb pontjai 
különben a következők valónak :

Elénk megbeszélés tárgyát képezte 
a „Győrvidéki tanitó-egyesület“-nek a test- 
véregycsűletekhez intézett azon felszólítása, 
hogy a tanítók anyagi helyzetének javitása 
czéljából az országgyűlési képviselők meg
kerestessenek. Ez eszmét a „Barsmegyei 
ált. tan.-egycsület" még a múlt év nov. 
havában tartott alakuló-gyűlésén magáévá 
tette; most pedig határozatba ment, hogy 
az összes egyesületek elnökségei felkéren
dők, miszerint nyilatkozzanak : mely időben 
lennének az országgyűlési képviselők meg- 
keresendők aziránt, hogy a „győrvidéki 
tanitóegyesület“-nek a tanítói fizetés és 
nyugdíj tekintetében kifejezett s a bars
megyei, valamint a legtöbb testvéregyesület 
által pártolólag fogadott, méltányos óhajait 
az országgyűlésen pártolásukba vegyék. 
Egyúttal elhatároztatott, hogy a képviselők 
megkeresésével egyidőben a nagyközönség 
érdeklődése is hirlapilag — jó toliakból 1 
eredő czikkek utján — akként hangoítas- ! 
sók, miszerint a tanítók jogos követelései 
minél tágabb téren viszhangra leljenek.

Szóba jött ama nyomorúságos állapot, 
mely a tanítók dijainak rendetlen kiszol
gáltatása és járandóságaiknak az illetékes 

közegek által eszközlendő behajtása körül 
fennáll. Elnök azon reményének adott 
kifejezést, hogy mindezen bajok a kir. tan
felügyelő erélyes közbelépése folytán orvo
sol tat ni fognak.

Szente Pál figyelmezteti azon kar
társait, kik az ismétlő-tanításért díjazásban 
nem részesülnek, hogy a rendeletileg meg
állapított 30 frtnyi dijat követeljék. Köszö
nettel emlékezik meg a megye alispánjának 
ez ügy érdemében tett lépéseiről. A köz
gyűlés megéljenezte az alispánt.

E 1 n ö k kijelenti, miszerint kívánatos 
volna, ha az egyesület a „Magyarországi 
tanítók árvaháza" javára tehetsége szerint 
hozzájárulna. Miután a kötelező hozzájá
rulás a tagokra nézve megterhelő volna, 
hosszabb eszmecsere fejlődött ki a gyűjtés 
módja iránt. F é n y k ö v y Jakab azt ajánlja, 
hogy a tanitók perselyeket helyezzenek el 
iskoláikban. Szente Pál és B r e u e r 
Samu a perselyek ellen vannak. Bócz Ká
roly azt véli, hogy a gyűjtésre nézve nem 
lehet szabályt felállítani ; a módot a viszo
nyok és körülmények szabják meg. Elnök 
buzdítja a tagokat, hogy minden lehető 
eszközt ragadjanak meg, amelynek utján 
az árvaház tőkéjét gyarapi'hatjuk. Elisme
réssel emlékezik meg C s e k e y Gyuláról, 
aki a beiratások, zárvizsgák és egyéb al
kalmakkor apránkint 30 forintot s már az 
előtt is szép összeget gyűjtött. Óhajtja: 
vajha minden ta.g gyűjtene, de azért szük
ségesnek látja — a megye különböző vi
dékein működendő bizottság megválasztását. 
Az indítvány helveslöleg fogadtatván, meg
választattak a bizottságba : Bócz Károly, 
Breuer Samu, Csekey Gyula, Fénykövy Ja
kab, Gruy Ede, Lábay Gyula, Nagy Ilona, 
Rizner Ede, Szente Pál, Vass Ilona és 
Vollmann Ferencz. A gyűjtendő összegek 
gyümölcsözőleg lesznek elhelyezendők.

Az idő előhaladván, elnök a gyűlést 
délutáni 2 óráig felfüggeszti.

A jelenlevők a felső fogadóba gyűltek 
össze közebédre. Ebéd : latt Szente Pál 
két, szellemes pohárköszöntőt mondott; 
felköszöntötte az elnököt, ki szép szavak
ban válaszolt; — poharat emelt továbbá az 
árvaház javára indítandó gyűjtés sikerére. 
S hogy a kezdet nehézségei legyözessenek, 
melegében gyűjtést rögtönzött, mely 8 fo
rintot eredményezett.

Délután 2 órakor folytattatok a 
gyűlés.

Szóba került az alapszabályoknak 
szükségessé vált újjászervezése, amit a köz
gyűlés a jövő közgyűlésre halaszt.

A tagsági díjnak 2 írtról 1 írtra le
endő leszállítása egyhangúlag elfogadtatott.

Fénykövy Jakab azon indítványa, 
hogy a legközelebb megtartandó közgyű
lésre lehetőleg a megye minden tanítója — 
felekezeti különbség nélkül — meghivassék, 
necsak hirlapilag, hanem meghívók utján, 
elfogadtatott.

Elnök félolvastatja a „Barsvármegye" 
f. évi 14. számában a tanítókhoz intézett, 
meggyőző érvekben gazdag irányezikkét, 
mely a tanitók — felekezetűk — és isko
lájuk jellegének tekintetbe vétele nélkül 
való, együttes működésének szükségét han
goztatja. A közgyűlés élénken megéljenezte 
az elnököt, mint a ezikk Íróját és hatá
rozatba ment, hogy e ezikk — egy felhí
vás kapcsán — a megye összes tanítóinak, 
nemkülönben az iskolaszékeknek és az egyes 
felekezetek tanitóegylétéi elnökségének meg
küldessék, hogy igy az egylet czéljai és 
működési iránya minél tágabb körben is
meretesekké váljanak és megszűnjenek ama, 
kicsinyes elkülönítő okok, amelyek a kar
társak legnagyobb részét az egyesüléstől 
távoltartják.

Határozatba ment, hogy a gyűléseken 
meg nem jelenő tagtársakra a jövő közgyű
lés által közelebbről meghatározandó pénz
bírság szabassék.

Elnök elismerőleg nyilatkozik a 
körmöczi kör működéséről. Ellenben sajná
latát fejezi ki afölött, hogy a lévai kör 
meg nem alakult.

Ezután röviden megemlékezik e 1 n ük 
egy, országos ünneppé vált eseményről : 
Gönczy Pál félszázados működésének meg
ünnepléséről, mely alkalomból az elnök az 
egyesület nevében távirati utón fejezte ki 
az ünnepeknek üdvkivánatait. Ez előter
jesztést a közgyűlés örömmel veszi tudo
másul. Egyszersmind határozattá lett az el
nök azon indítványa, hogy Gönczy Pál az 
egyesület tiszteletbeli tagjává választassák.

S t u r c z György tudomására jut
tatta az elnöknek, hogy távozott Barsme- 
gyéböl, de azért továbbra is az egyesület 
tagja óhajt maradni. Az egyesület iránt táp
lált ezen meleg érdeklődés örömmel véte
tik tudomásul.

Következett Bilid er Flóra—az eddig 
volt pénztárnok — beszámolása, mely té- 
telenkint megvizsgáltatván, helyesnek ta
láltatott. A közgyűlés pénztárnoknak fára
dozásáért köszönetét mond és neki a fel
mentést megadja, mire pénztárnok leköszön.

E 1 n ők köszönetét mond a saját és az 
egész tisztikar nevében a biz lomért, mely- 
lyel a tagok irányukban viseltettek; le
mond állásáról és korelnök megválasztatását 
ajánlja. Korelnökül F é n y k ö v y Jakab 
választatik meg.

Ifj. Kriszti József — egyleti jegyző 
— szintén megköszöni a bizalmat és meg- 
válik a jegyzői tolitól, körjegyzőül Tóth 
Kálmánt ajánlván, amit a közgyűlés is el
fogad.

Korelnök erre felkéri a tagokat: nyi
latkozzanak az egyes tisztségek s első sor
ban az elnöki állás betöltése iránt; mire a 
közgyűlés egyhangúlag, teljes lelkesedéssel 
Deme Károly — a volt elnök — nevét 
kezdé hangoztatni. Deme Károly megkö
szöni a bizalmat, de kereken kijelenti, hogy 
az elnökséget semmi szin alatt el nem fo
gadhatja. „Vannak — úgymond — a taniigy 
terén sokkal érdemesebbek, ezek közül 
válaszszon a közgyűlés." Es a maga részé
ről Szabó Lajost, a lévai áll. tanitóképzö- 
intézet igazgatóját ajanlja elnöknek. A köz
gyűlés sajnálattal veszi tudomásul Deme 
Károly visszalépését, de egyszersmind öröm
mel fogadja Szabó Lajos nevét és őt egy
hangúlag megválasztja az egyesület elnö
kéne k. I. alelnöknek egyhangúlag Deme 
Károly, II. alelnöknek egyh. J a n- 
k o v s z k y Demeter, főj egyzőnek 
szótöbbséggel Dr. S z á n t h ó Kálmán, I. 
a Íj egyzőnek egyh. T ó t h Kálmán,
II. a lj egyzö n e k — Szente Pál elle
nében egy szótöbbséggel — S varba Jó
zsef, pénz tárnok nak Fénykövy 
Jakab, könyv- és szertárnoknak 
B i n d e r Flóra választattak meg. V ál aszt
al á n y i tagokul: 4 vidéki, u. in. H o lló 
Sándor, Bócz Károly, C s c k e y Gyula, 
Gyermek János, — és 4 helybeli 
(ar.-maróthi), u. m. Máriássy Sarolta, 
Vass Ilona, ifj. Kriszti József és 
R e i sz Lipót.

Ezután elhatároztatott, hogy a jövő 
közgyűlés Léván, május havában fog meg
tartatni. A napot az elnök fogja megha
tározni.

Kimondatott ezután, hogy’ a gyűlése
ken a tagok mindvégig kötelesek jelen 
lenni.

A 1 e 1 n ö k azon kérdésére, hogy a 
közgyűlés 1, vágyj2 napig tartson-e, a köz
gyűlés 1 nap mellett foglal állást ; ezt kü
lönben végleg elhatározni a következő köz
gyűlés dolga leend. Az elnökség feladata 
lesz a tárgysorozatot úgy osztani be, hogy 
a 9 órakor kezdődő gyűlés legfölebb délu
táni 3 óráig véget érjen.

XZg-y jelen-volt.

Lévai piaczi árak.
Rovatvezető: Kónya József, vámskxpitány.

Búza: m.-mázsánként G frt — kr, 6 frt, 
30 kr. Kétszeres 5 frt — kr, 5 frt 10 kr. 
Rozs 4 frt. 80 kr. 5 frt —■ kr. Árpa 4 frt 
80 kr, 5 frt 50 kr. Zab 4 frt. 90 kr, 5 frt. 
— kr. Kukorieza 5 frt. 80 kr, G frt — kr. Bab 
8 frt 50 kr, 9 frt. — kr. Lencse 8 frt 30 
8 frt 80 kr. Köles 5 frt. — kr. — frt — kr.

Nyílttér. *)
i.

Farbige Seidenstoffe yoü 85 kr. fl. 
per Meter ca. 2000 verschiedene Farben mid Dessins) 
versendet roben- und stückweise zolffrei das Fab 
rik Depót G. Henneberg. (k. k. lloflieferant) Zürich. 
Muster umgeheml. Briefe 10 kr. Porto.

II.
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 ! 
Viszont az ország legkiválóbb intelligencziája is azo
nosította magát a lappal, fölkarolva azt oly módon, 
mely páratlan a magyar újságírás történetében. A ha
zai sajtóban máig a legfényesebb eredményt a „Buda
pesti Hírlap44 érte el; legnépszerűbb, Jegelteijedettebb 
lapja az országnak. A külső dolgozótársak egész sere
gén kívül, a szerkesztősegnek annyi belső tagja van, 
a nunnyivel egy magyar lap sem dolgozik ; minden 
rovatot külön vezető gondoz, a helyi tudósítókon kí
vül, a kik a nap történetét írják. Minden fontosabb 
bel- vagy külföldi esemény felöl rendes le Felezőn 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 Hírlap44 
arról ne adjou hű és kimentő tudósítást. A -Budapesti 
Hírlap- politikai czikkeit K a a s Ivor báró, Rákosi 
Jenő, Balogh Pál írják más kiváló hazai publicis
tákkal híven a lap független, magyar, pártérdekeket 
nem ismerő szelleméhez. Politikai hírei széleskörű 
összeköttetések alapján a legmegbízhatóbb forrásokból 
származnak. Az országgyűlési tudósításokat a gyors
írói jegyzetek alapján szerkesztik. Magyarország poli
tikai és közélete felől távirati érte ülésekkel látnak el 
rendes levelezők, minőkkel minden városban, sőt na
gyobb községben is bir a lap; a ..Budapesti Hírlap
távirati tudósításai manap már teljesen egy fokon 
állanak a világsajtó legjobban szervezett hírszolgála
tával. Európa összes metropolisaiban Londontól Kon- 
stantinápolyig saját tudósítók vannak, a kik úgy az 
ott történő eseményeket, mint az elektromos dróton 
oda futó híreket megtáviratozzák. A külföldi rendes 
tudósítókon kívül minden fontosabb esemény felől a 
szerkesz őség k ü I ö n kiküldetés ü tagjai ad
nak gyors és bő értesítést. A „Budapesti Hírlap44 e 
czélokra havoi’k'.r olv összeget fordít, mint a meny
nyi ezelőtt 10 évvel még egy-egy hírlap egész költ
ségvetése volt ; de Jkerült is elérnie, hogy ma a leg
jobban. leggyorsabban értesülő orgánuma a sajtónak. 
a „Budapesti Hírlap- Tárczarovata Teleki Sán
dor gróf, Tóth Béla, Rákosi Viktor (Sipulusz) 
és több kiváló írók közreműködése mellett, a lap .ak 
egyik erőssége s mindig gondot fordít rá, hogy meg
maradjon előkelő szinvonalán. A napirovatokat kitűnő 
zsurnalisták szerkesztik s a helyi értesülés ismert leg
ügyesebb tudósítókra van bízva. Rendőrségi és tör
vényszéki rovatai külön-külön szerkesztői a főváros 
sötét eseményeit is mindig oly hangon tárgyalják, 
hogy a „Budapesti Hírlap44 helyet foglalhat minden 
család asztalán. A közgazdasági rovatban a magyar 
gazda, birtokos, iparos, kereskedő 
m e g t a 1 á 1 j a mindazt, a mi tájékozására szüksé
ges. A regénycsarnokban csak kiváló írók legújabb 
müveit közöljük. Az előfizetés föltételei: 
Egész évre 14 frt, félévre 7 frt, negyedévre 3 frt 50 
kr., egy hóra 1 frt 20 kr. Az előfizetések vidékről 
legczélszerübben postautalványnyal eszközölhetők kö
vetkező czim alatt: A -Budapesti Hírlap- kiadó-hiva
talának. IV. kerület, kalap-utcza 16, szám.

*) E rovat alatt közlőitekért uem válal felelő
séget a Szerk.
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A LEGJ033
Szivarkapapir

a valódi

LE HOUBLON
fra n ez i a gy á i- in á ny

ZZa-wleTT de Henry. I’éuxisToa.zi.

Óvás hamisított gyárt máiig ellen:
E szivarkapapirt l)r. Pokl J. J. J)r. Laá- 

irig h. Dr. lóp ma mi E. A becsi egyetem ve 
gyészeti tanárai legmelegebben ajánlják kitiinö 
minőségéért, tisztaságáért, s mert az egész
hegre nézve semmiféle ártalmas anyagot, ma
gúban >:• m foglal. ;J6 23.

fac-similk de i.’ÉTXQVZTrB 17, rne Bérangr, a PARIS

.jut'oit l.-lk önálló,
I 1 Hetiül. illetve j'iveil ílein nel
M*  i".: iparosok, kereskedők, hivatalnokok, mi-T 
A. gánzok. katonai személyek, birtokosok s|ll z& 
í j p-t’úl— U>w friiy miét magán személyhitel. Bj 
M- kiiiinvii heti. Iinvi v.-igv h.-óo nii.-iv: t.örleszlésri- -f- 

6'1 y-os kamat in illett.
Y Ingatlanok betáblázására 4*/a  <:» “"/„ ra, jy 

amo.-tizár.dóra vagy anélkül. — Megbízások 
uj pontosan teljesittetuck. Uj
A Bővebbet: Á

y STEINER Cl. A. M éh nr»Ai*EST, pl
Gr. Károlyi-utcza 12. szám.

fh Levólbeli in‘gkeresesekhez 3 dili, válaszjegv 
IjJ es.-itíilainló. '

i

STEINER Gr.

q><ZXLXZXZXZXZXZXZXZh<ZXZXZXLXZXZ>^ 
n 
ö
X
11 Minden ön jogú személy, kinek önfentartására állandó jövedelmei vannak, Bgy m. 
JK háztulajdonos, gazda, bérlő, iparos, kereskedő, hivatalnok -stb. kaphat közbejöt- 
| I töm utján egy Toticlapesti Ixit elintéz ettől 200 írttól 3000 írtig 3 é\ alatt 
W postautalvány utján visszafizetendő 6%-os személy hitelkölcsönt.

4’2 "<>-os bank-kölcsön
közvetittetik 1000 írttól kezdve egy millióig fgld.Toixtclxxa vagy jó anyagból 

? I épült városi ’toéxlxá.zctlxxs. 25, 32 és 42 évre amortisatio mjáni töke-törlesz- 
aX téssel. llázkök-sönnél megállapítandó szemle költség előre leteendő. — ~F?v-t-öir. 
í I pa.pixolsxa. a bank a tőzsdei árfolyam 4 -,-öd része erejéig (i'’()-ra kölcsönt ad. 
W — Kölesön-iigyben válasz csakis 35 kr. levélbélyeg beküldése mellett adatik.

2F> O 3E ZL A. K JÁNOS
bizományi cs ügynöki irodája, 

Budapest, K e r e p e s i-u t 65. szám. 
Schna^el tflc tiizmentes szekrényeket részletíizetésre is adok el.

'XZXZXZjíZXZ^ZMZxZXZSsZXZXZXZ)

KÖLCSÖN
W 4' * és 6«o-ra_

kinek önfentartására állandó jövedelmei 
kereskedő,

4X.

11
X
1 í

•>

ezelőtt Dr. Fischliöf-fde yizgráiiitczeb Hermina-nt 1525.
Intézetünk a fővaros egyik legmagasabb, kiesebb és legegészségesebb kelvén fek

szik, ugyanazon területen, mi lyet eddig a I)r. f ISt'1II10I*-féle  városligeti vizgvógv- 
intézet taglalt el. — A 44,01)0 _ méternyi siiiiin befásitott telken épült Cottage-épü- 
let 30 tiszta, egészséges, külön bejáratú újonnan átalakított szobát foglal magában,— 
Casinóval, zárt és fűthető folyosóval, tekepályával, lugasokkal, stb. stb.

ÍJ^~ A fővárossal vaio összeköttetést lóvor.alok és társaskocsik közvetítik. 'WJ
Az intézetünkben felvett betegek minden be- 

t-g- testalkatának és bajának megfelelően külön ■ 
előállított készülék segélyével 1 endszerin ntíítét 
nőikül gyógyittatnak. - - Kitűnő és eddig el nem 
éri sikerrel keze’jük különösen a következő be
tegségeket ti. in.:

1. Az összes bármely a'apon fejlődött (csuzos, 
köszvényes, gümökoros) izüleigyullatlások. — II.
csonttöréseket Hozamokat és ezeknek valamint

3Z izíiletgyulladások uióbajait, u. m. : (zsugor) iziüetmerevségekef, korlátolt mozogha- 
tóságot, végtagrövidüléseket, elgörbüléseket stb. 111. A vele született es következ
ményes elgörbüléseket ti. m.:a gerinezoszJopmik oldal, mell- és hátfelé irányti't elgör- 
büleseit, angoikóros, vagy csigolyasz tvas alapon keletkezett púpokat, tyukmellaket. 
görbenyakat, donga-, lúd . lo- es saroklabat, donga-gacsos terdet. — \. Gyermekiül 
dest és következményeit. — V. Zuzcdasokat, csuzt es köszvenyt.

Készülékeink a plastikai művészet legmagasabb fokán állván, megvalósitják a 
modern testegyenészet legmerészebb követelményeit, minélfogva minden betegnek ki 
kivétel nélkül a főnnjárást es az egészséges fekvésű intézetünk tiszta levegőjében való 
szabad mozgást, de első sorban a műtét (operáczió) teljes mellőzését tehetővé teszik. 
Az eddigi hidegvíz gyógykezelés folytattatik.

Bővebb fclvilngo.siíást úgy az egycb ezuttal fel nem sorolt beiegseg gyógyit.is.ít. — mint házi, 
szabályzatunkat illetőleg, könyveikébe fűzött értesítőink nyújtanak, melyekkel kívánatra bérmentve szí
vesen szolgálunk- '

Ezen közhasznú intézményünkre kérjük a t. közönség pártf-gá»át.
Igazgatík: 5 — 1

Dr. Verebélyi László, dr. Róth Ad of, Fischer Győző,
felelőt* főorvos, egyetemi in. tanár testesfyenesitő c». k. udv, szállító orvos* seb, mii-
m Stefánia gyermekkórház sebésze. az intézeti betegek ren lelő orvosa. é« testegyen, segélymüvek gyáros t

4.25
4.53
5.17
5.3 l
5.48
607
6 24

Esztergomból

Csatáról

Lévára .

1 17/1888. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. LX. t.*  ez/ 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy az új
bányái kir. jbirós ig, 10 15 1886. sz. végzás t állal Seidel 
Ágost javári Osuszt György és társai ellen 14G 
irr. töke, cím k 1885. év n v. hó 7. napjától számitamló 
I," 0 kamatai és eddig összesen48 frt 29 kr. perköltség kö
vetek s erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkal- 
míval Inróilag iefoglalt és 389 írtra becsült szarvas
mar.i.i, fát ngelyii szekér, gabona szalmástól és házi 
eszköz ikbő. állt) ingóságok nyilvános árverés utján el
adatnak.

Mely árvetésnek a újbányái kir. jbírósági 147/88. 
s/. kiküldését rend, lő végzése folytán a helyszínén, 
vagyis Repislye községben leendő eszközlésére Í888. 
évi juüus hó 23. napjának délelőtt II órája ha
táridőid kitüzelik és ahhoz a venni szándékozok

T)

ind.

vrk.

Léváról:

Léváról10.

Csatára12 37 10.

lp<»iy ságra

Esztergomba317 1 1*30

Váczra9.

Budapestre .

É -Újvárba .5.

Galantára11.15

Pozsonyba .1.49

Becsbe

9.59

(4.42
|<Í..3ÍI

12.-20

8.25

Julius 8.

ezennel oly megjegyzéssel hivatnak m g : hogy az érin
tett ingós igok ezen ;uveiése.u. az 1X81. évi LX. t. ez. 
107. §-a érit inébcn a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul 
is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 18.81 
évi LX. t. c í. 108. § ában megái Lapított feltételek sz
ínit lesz kitizater.dő. Végül felhivatnak mindazok, kik 

i az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtat.; 
követelését megelőző kielégitlctéshez tartanak jogot a 
mennyiben részükre foglalás korábban eszközöltet. 't 
volna és ■■/ a végr -hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
ohe >bségi bejelentéseiket az árverés megkezdés -i ; 
alólirt kiküldöttnek vagy írásban beadni, avagy pedig 
nztival bejelenteni tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek a birí- 
ság tábláján kifüggesztését követő naptól sz ímitt.atik

Keit l jbányán, 1888. évi jul. 1>.<» 3. napján.

Bumberle János,
kir. bírósági végrehajtó.

A legjobb pótkávé
az egész nionarcliiábaii a

Szalady-féle pótkávé.
Két rész íízsiai pétfkávéhoz egy x- e s z Szalády kávét kell be
fűzni s a legzamatosabb kávét nyerjük. Hozzá kevesebb ezukoranyag 

szükségeltetik s előnye, hogy az ázsiai kávét ártalmatlanná teszi.

A „Hungária kávé“
rendes eledelül használva a gyomoi’t és a vért tisztítja S az emésztést 

nagyon elősegíti.

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

bajok ellen. Kapható a föltaláló:

SZALÁDY ANTALNÁL
Budapest, Andrássy-ut 86.

Léván: tötolo f-ű.szex-ü.zlet'be xx.

NYOMATOTT NY1TKAI ÉS TÁRSÁNÁL Léván, 1888.


