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Vidéken ':s L vau hó/.hoz küldve:

HIRDETÉSEK.

Hat hóra . . 
Harc ír. hóra .

Előfizet*  *•  pénzéi: po'tautal ványnyal küldhetők.

E,r'CH számok 1*3  krjával kaphatók 
a k i a d ó h ivat a 1 b a n.

Négvhasábos petit-sor egyszeri közlője^ 7 kr. 
kétszeriért G kr, többszöriért 5 Lr fizetendő.

Iléiyeg'iij minden egyes beiktatásért 30 Lr.

A nyilttérben:
minden négyliasábus garniund sor dija 15 kz.

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

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉS! ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez: Z üdkert-uteza 33. sz. küldendők. 
••• Kéziratok vissza nem 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.

HIVATALOS KÖZLEMÉNY.
i.

9186. sz. Barsvármegye alispánjától.

Meghívó.
Hars várni esve fövény hatósági bizott

sága f. évi julius hó 31-én d. e. 10 órakor 
Ar.-Marótlion, vármegyeházának 1 érmében 

rendkívüli közgyűlést
tart.

A közgyűlés tárgvsorozata a következő:
1. Az 1886. évi 210. sz. a. közgyűlési 

határozattal kiküldött bizottság jelentése a 
vármegve idegen hangzású helyneve nek 
meg, illetve visszamegy.-.rositása tárgyában.

2. Kis-Tapolcsán község képviselő
testületének határozata az ottani uradalom
mal megkötött legelő csere tárgy ában.

3. Az ar.-marótlii tűzoltó-társulat kér
vénye a vármegye tulajdonát képező 2 db. 
fecskendő helyreállításához szükséges UK) 
írt költségének megszavazása iránt.

4. Nagvméltóságu belügyminiszternek 
1888. évi jnn. hó 7 én 34292. sz. a. kelt 
intézvénve, melylyel az 188;>. évben kiderí
tett sikkasztás megtérítése tárgyában f. évi 
május hó 1-én 67. sz. a. kelt közgyűlési 
határozatban foglalt rendelkezésre észrevéte
leit megtette, - s ennek kapcsán alispáni 
rendelkezés az Andreánszky Emilt érdek
lőié'' f. é. 82. sz. a. kelt közgviilési liatá- 
rozatból eredő intézkedés folytán.

Ar.-Maródion, 1888. sz. Jakab havanna 
13. napján.

tt^íávriássy Istvár. 
alispán.

II.
8139 88. szám. Barsvármegye alispánjától.

Pályázat.
Barsvármegve törvény hat óság közsé- 

sreinél rendszeresített illegve', faiskola félti- Ö . I
gye'öi állás betö'.thetése czéljából ezennel 
pályázatot nyitok.

Ezen állásra csak oly legfeljebb 40 
éves egyén pályázhat, ki magyar állampoi | 
gár, a magyar állam hivatalos nyelvét tel

jesen bírja, feddhctlen előéletű, kertészeti és i 
borászati vándortanitói képesítéssel bír és 
ki szakszerű kiképeztetcsét és legalább 
három éven át ió sikerrel űzött gyakorin- 
tót okmányokkal igazolni képes.

Évi fizitése : készpénzben 700 frt, ' 
utiátalány czimén 600 frt, lakpénz czimén 
140 frt, iroda átalány czimén 60 frt, ősz- ! 
szesen loOO fit, mely összeget előleges 1 ‘ J © O i
havi részletekben, a vármegye pénztárának 
községi fa'skola alapjából nyeri.

Pályázni kívánókat felhívom, hogy 
kellőleg felszerelt kérvényeiket folyó évi 
szeptember hé) 26 áig hivatalomnál annál 
inkább benyújtsak, mert ezen állomás be
töltése iránt az azon hó 27-re kitűzött köz
gyűlés fog rendelkezni.

Aranyos-M.róihon, 1888. j.,1. hó 8-án.
2sz£áxi.átsy Ictvár., 

alispán.

Magyar kereskedelem.
Mióta a névmagyarosítás eszméje 

oly nagy hódításokat tett, azóta föl
tűnően halad előre a magyarosodás 
ügye ugy a közéletben, mint a keres
kedelemben.

A kereskedelmi kamaráknak lel
kes felhívása nagyrészt megmagyaro- 
sitotta a czégtáblákat, meg sok helyütt 
a főkönyveket is.

Német volt a szó minden boltban, 
minden üzletben, minden kereskedés
ben. Ha a vevőkkel magyar nyelven 
beszélt is a kereskedő, segédjével, üz
leti ügyfeleivel németül társalgóit. A 
levélbeli érintkezések német nyelven 
folytak. Magyar levelezőt egy nagy
kereskedő sem tartott szükségesnek al
kalmazni.

Csak mik >r a sajtó, csípős végű 
ostorával nyaka közé suhintott a jogo
sulatlan germanizmusnak és a publi
kum kezdte vissza küldözgetni az ide
gen fogalmazása fölhívásokat, reklámo
kat és leveleket, kezdte a boltos ma
gyarul is megdicsérni a portékáját és 

igy született meg aztán a kényszerű
ség pressziója alatt a magyar leve
lezés is.

Alulról fölfelé kezdett magyaro
sodul a niagvar kereskedelem. Es ezt 
Budapesten, ha későn is vették észre. 
Becsben nagyon is okultak rajta, 
mert német nyelvű utazóikat kényte
lenek voltak kicserélni — ha nem is 
magyarokkal, de olyanokkal, akik ma
gyarul is tudták magukat megértetni.

Becsben nem egy nagy kereskedő 
ezéget ismerünk, ahol egv-egy magyar 
segédet alkalmaznak, hogy a magyar 
ügyfelekkel való érintkezés megköny- 
nvitessék. Megtörtént már — elég szé
gyenére nem egy magyar kereskedőnek, 
hogy német nyelvű megkeresésére ma
gyarul kapta meg a választ.

iV magyar kereskedelmet ugy kell 
niegmagvarositani, hogy a mag-var ke- 
reskedő kívánja meg. miszerint az. aki 
vele közvetlen érintkezik, vele magya
rul beszéljen.

A német kereskedelmi utazókkal 
ne álljunk szóba. Ha a külföldi gyá
ros közvetítőre szorul, vagy azt al
kalmaz. az a közvetlen közvetítő tud
jon magyarul.

De a magvar kereskedelmet iga
zán megmagyarositani nem fogjuk tudni 
addig, amíg annak tekintélyt nem 
szereztünk.

Alig van egy pár kereskedőnk, 
aki a külföld elölt számottevő képvi- 
selőjeképpen szerepel a magyar keres
kedelemnek.

Most érezzük még csak igazán a 
magyar büszkeség bűneinek súlyát, 
amelynek nyomasztó hatása alatt a 
legszegényebb kirakat poros üvegje 
alatt, évekig kellett szenvednie ipa
runknak és kereskedelmünknek.

A magyar kereskedelemnek csak 
ugy lehet tekintélyt szerezni, ha erre 
a pályára képzettséggel és tehetséggel 
bíró egyének is vállalkoznak.

Ugy lesz tekintélyes a magyar 
kereskedelem, ha a vagyonos szülők 
felsőbb iskolákat végzett gyermekei a 
kereskedői pályára szorittatnak tőké
jükkel együtt. A kereskedői pályán 
éppen annyi tekintélyt — de tán több 
vagyont — lehet szerezni, mint az 
ügyvédi vagy az orvosi prakszison.

Hogy pedig valaki csak ugy lesz 
tekintélyes kereskedővé, ha iskolákat 
végzett és hogy e nélkül még itt sem 
boldogulhat, eléggé mutatja kereske
delmünk. amely proletárokban szintén 
nem szegény.

Ha majd egyszer társadalmunk 
müveit elemeit látjuk a kereskedők 
között, meg jön a tisztelet minden ol
dalról.

förckedni kell a magyar keres
kedőnek tiszteletet szerezni a magvar 
névnek, igyekeznie kell forgalomba 
hozni a magyar czikkeket, ja niagvar 
gyártmányokat.

Addig, a m i g ne ni lesz 
t ekintélyes m a gyár ipa
runk, addig nem lesz j e-
1 e n t ő s é g e és > gy t e k i n-
t e 1 y e a ni a g v ;i r k e r e s k e-
dele m n e k se in, a k á r h O g y
ni a g y a r o s o d i lí.

A ni i g szeg é n y 1 e s z a
in a g y a r ipa r, s z e g é n y 111 a-
r a d aikeresked elem s.

Azért a magyar keres
kedelem tartsa kötelessé
gének forgalmat és tekin
télyt szerezni a ni agyar 
iparnak, ha tekintély takar 
magának szerezni és azt 
akarja, hogy tiszteljék és 
ni agyarnak tartsák.

Az eperfa tenyésztése.
— Erschinger Jánostól. —

A selyemtenyésztés egyik fötényczöje 
az eperfa, s éppen ez oknál fogva vívott 
ki magának oly jelentőséget. Tudjuk, hogy

TÁ E C Z A.

Mit is Írjak!?
Ami .1 háztulajdonosnak a villámcsa

pás, ez a hírlapírónak a szedőgyerek meg
jelenése, ha nincs czikk, ha nincs kézirat.

Visszatántorodtam. Pálczámat odatet
tem a sarokba s mint egy autómat ültem 
le ismét asztalom mellé. A szerkesztő te
kintetének súlyát éreztem reám nehezedni, 
aki azzal vigasztalta a szedőgyereket, hogy 
csak várjon, nemsokára készen leszek.

„Ö, ö volt az egyedüli, akit lángoló 
szerelmem kioltliatlan tüzével szerettem, s 
ő, ö volt az egyedüli, a ki — megcsalt. 
Szerelmet szenvelgett, pedig csak kaczér- 
kodott érzelmeimmel. Hazug volt a mosoly 
ajkán, hazug az aszó, ami arról a mosolygó 
ajkáról suttogva elhangzott. Csalás volt te
kintete, mely ábrándozni látszott. Hodilá-j 
kaczérság volt minden leheleté. Megcsalt . . . 
szétzúzta a keblemet . . . szét épte hite
met . . . és . . .“

O

Eddig értem el, mikor „O“ kis szőke 
aníTval ismét atpdlantolt a „vis-a-eis bői s 
ezzel minden gondolkozásom fonalát össze- 
bonyolította. Elfelejtettem, hogy mit is 
akartam Írni s hogy ki is az, akiről a tár- 
czámban szó van. Hiaba vertem a toll he
gyét a szerkesztőségi öblös tintatartóba, az 
„és“ re következő szót nem tudtam meg
találni. Mintha emlékezetemet teljesen el- 
tnosta volna az a szende tekintet, mely 
Ugy lopva jutott át hozzám s inin-Im a 

gondolat kerekeit szedte volna ki agyamból 
az a két nefelejts szem — egyetlen eszmém 
nem volt, s egyetlen szót sem voltam képes 
többé papírra tenni; az „és“ folytatása el
maradt.

A szerkesztőm észrevette a dolgot. O, 
kinek éles látása mindenre kiterjedt, látta 
a pillantást, fölismerte annak hatását, észre
vette, hogy gondolatom menetét mi akasz
totta meg s belátta, hogy ilyen benyomás 
alatt kedélyeskedni csakugyan nem lehet. 
.Szigorú arezvonásai eltűntek, homlokának 
redői elmúltak s mosolyogva fordult felém.

— Keljen föl barátom, a megkezdett 
tárczát majd én folytatom. Ön pedig men
jen el valahová egy szép virágos kertbe, 
szedessen egy nagy csomó nefelejts virá
got és küldje el, ennek a szép szőke ki
csikének, aki annyira elvette az eszét.

Nem tudom kös mntein-e, mikor elro
hantam. Arra emlékezem, hogy egy sóvár 
pillantást vetettem át, arra az átellenes 
ablakra, aztán futottam addig, mig csak 
egy virágos kertre akadtam.

Hogy az „és“-nek mi lett a folytatása, 
sohasem néztem ulánna. De. hogy a fiú ké
zirat nélkül nem ment el, arról bizonyos 
vagyok, mert egy szedőgyerek se teszi ki 
magát annak, hogy a illettől' mind a két 
fülét kiránczigálja.

Ma ismét hátam mögött ül Guttenberg 
apródja. Csak ugy fut a toll a kutyanyel
ven! A humoros ötletek alatt kaczag a toll 
a kezemben! A tárcza kész.

Ijjen áui; mert az a kis leány már 

nem vet át lopva egy-egy pillantást reám 
hanem ....

Itt ül az asztalnál mellettem, engem 
aranyos férjecskéjénok nevez és csinálja a 
stafirungot — kis ellenzőt horgol — egy 
éves kis leánykánknak.•i

Nyáry alkony.
Szállj le halkan a vidékre,

Nyári alkonyat!
Szöjj a drága lány szivébe

Szines álmokat,

Bontsd ki fagyiad’ s hintsd a főidre
Balzsamos lehed’

S szárnyaiddal fődd be, född be 
Titkos üdvömet.

Mint az illat, rózsa illat
Hangtalan legyen.

Csak ragyogjon, mint a csillag,
A derűs egem

Néma hold, csak te tekints le
Meghitten reám,

Mig mélázó szemeimbe
Kőnyet csalsz, leány.

Reviczky Gyula.

A kertészleány.
— Beszély. — 

Irta: Csengey Gusztáv.

Erre már csak mégis ajtót kelle 
nyitni, de csak a kis ajtót nyitotta fel s 
kilépett.

Egy
távolabb 
fegyveres

lovas tiszt ugrott elébe, mig 
egy utazó határ állott, néhány 
kozák lovastól körű1 véve.

— Ez nemes ember háza, uram! — 
— szólt méltósággal az öreg strelicz — 
én vagyok e ház ura, nevem Petrow 
Jaroszláw, mit akar ön nálam?

A nemes ember szóra a tiszt megsze
lídült s illedelmesen emelte kezét csákójához.

— Bocsánat, uram, azt hittük vendég
fogadóhoz értünk. Számüzöttet viszünk 
Szibériába. Az idő ránk esteledett, enged
je meg öli, hogy udvarában tölthessük az 
éjt. A fogoly előkelő ember, nekünk meg 
van hagyva, hogy kímélettel bánjunk vele. 
Adhat e ön alkalmas szobát, ahol a foglyot 
elhelyezhessük? a legénység elfekszik az 
udvaron is.

— Jól van uram, lesz minden, jó 
estét 1

Ezzel visszavonult, kinyitotta a kaput, 
az egész kiséret a fogattal együtt bevo
nult az udvarra.

Az öreg l’etrow besietett a szobába.
— .Semmi baj gyermekek! foglyot 

visznek Szibériába. Irén ! vacsorát kell ké
szíteni, aztán rendezz be szobát a fogoly és a 
tiszt számára.

Irén kisietett a konyhába, Petrow pe
dig kiment a kellemetlen vendégek elé. 
Ezalatt a tiszt leugrott lováról, intett a 
legénységnek is, hogy szabjanak le, aztán 
kiemelő a foglyot a határból s Petrow be
vezette őket az ebédlő terembe. Mikor a 
fogoly mogorván, lecsüggesztett fejjel a 
terembe belépett, Ivanovics és fia ijedten 
ugrottak föl, elsápadt mindakettő, s meredt 
szemekkel bámultak a fogolyra.



a jíhrfedelmező és a most oly Hagy fejlődés
nek örvendő selyemtenyésztést eperfa nél
kül nem űzhetjük. Ezért legelső sorban az 
eperfák számát kell szaporítani, hogy ab
ban h ányt ne szenvedjünk. Az eperfa (Mó
riig) Középázsiaban honos, s különösen 
China. Japán és Perzsiában vadon is te- 
nyész. Európa e'eii.t. n csalt a fekete eper*  
fát ismerte, midőn a iómaiak Ízletes gyü
mölcse miatt hazájukba plántálták. De mi
dőn a 1'2. században a selyem tenyésztés 
Olaszország- és a szomszédos tartományok
ban megkezdődött, az eperfa leveleit tekin
tették a növény jelesebb részének s főleg 
a fehér eperfáét, mert ez szolgáltat legki
tűnőbb tápot a selyemhernyóknak.

Az eperfa „Linné" rendszerének XXI. 
osztályába (Monoccia tetrandria) tartozik 
és három fő- és számos korcsfajban fordul 
elő, melyek többé vagy kevésbbé a gyü
mölcs szilié, a levelek nagysága, formája 
és növésében különböznek egymástól.

Az eperfa föfajai: 1. A Jlorus
n i g r a, a fekete eperfa, mely feke te bo
gyói után neveztetett el, szeptemberben 
érik, igen Ízletes és azért különbözőképen 
használható. Perzsia és Chínából ered, hol 
mi is még vadon található, de található ily 
állapotban Tatárországban és 1 uránban is- 
Törzse 10—15 méter magas, legtöbbnyire 
egyenetlen és görcsös, h ja ranezos és barna 
sz'nii. Levele 10 cm. hosszú és 8 cm. szé
les, szivalaku, tojásdad 3 vagy 5 karéjjal. 
Tapintata gyapjas, mivel felső és alsó lapja 
finom fehér szőrrel fedett. 2. A M o r u s 
r u b r a, a Virginiából származó vörös 
eperfa 8—10 méter magaságot ér el. Leve
lei 10 cm. hossznak és szintén szivalakuak, 
tojásdad alakúak hármas karéjial s fiatal 
korukban nagyon szőrösek. Gyümölcsének 
sötétvörös szilié és kellemes, savanykas 
ize van. Fája igen szilárd s egyik jó tulaj
donsága az, hogy ha hosszabb időn keresz
tül vízben van is, ellentáll a rothadásnak.

Mindkét fajnak a selyemtenyésztés- 
ben kevés jelentősége van. Elsőnek levelei 
csak a legnagyobb szükségben, utóbbié 
egyáltalán nem használhatók.

3. A M o r u s a 1 b a, a fehér eperfa. 
Hazája China, némelyek szerint Keletindia. 
Levelei tojásdad alakúak, tövüknél szivala
kuak, sokszor bevágásokkal, de gyakrabban 
különösen idősebb fáknál 3—5 karéjjal, rö*  
vid szárral ; teljesen simák és mindkét ol
dalon fényesek. A törzs 12 méter magassá
got is elér, hamuszürke és kérge baráz
dált. A bogyók júliusban megérnek, fehér 
szintiek, néha vörösek, sőt nem ritkán feke
ték is és túlságos édesek. A fa a telet is 
kiállja; különösen törpe és szálas fáknak 
nevelni alkalmas.

A fehér eperfának sok korcsfaja van, 
melyek leveleiket és növésüket tekintve 
kiilömböznek.

a. ) A Morus moretti, mely 1810-ben 
Páriában Moretti tanár kertjében importált 
magból neveltetett és azóta ismeretes. 
Kérge sötétzöld, ágai süniek, erősen bim
bózott, gömbölyded és fényes levelekkel. 
Ajánla’os, hogy e faj gondosan ápoltassék 
és tenyésztessók, mivel szép, nagylevelii 
plánfái sövénynek és törpe fáknak kevés 
fáradsággal könnyen nevelhetők.

b. ) Morus multi caulus, Philippi szi
getekről ered. Levelei 10 cm. hossznak, 
tojásdad alakúak s végük hegybe menő és 
leves. Bokrosán nő és sok szárat hajt, ezért 
legtöbb esetben bokroknak és sövénynek 
használtat ik. Szaporítása dugványozás által 
könnyen eszközölhető.

c. ) A Morus cedronát rendkívül dús 
levélzete miatt Lombardiában nagyra becsü
lik. Későbben hajt az előbbieknél és silá
nyabb talajjal is megelégszik. Említésre 
méltók még: a Morus alba rosea, a rózsa 
eperfa; a Morus ovalifolia, a római eperfa ; 
a Morus maerophylla, a nagylevelii eperfa ; 
a Morus nana, a törpe eperfa, a Morus 
papirifera, melynek kérgéből a japániak 
papirfélét és táblapapirost készítitek.

Ami az eperfa tenyészetét illeti, ez a 
nedves, nehéz és hideg földet kivéve, min
denütt megterem, és a fagy iránt sem ér
zékeny. E szerint nem helyes azon nézet, 
hogy a selyemhernyó csak a czitrom és 
narancsok hazájában nyújthat hasznot, mint 
sokan állítják; mert vegyük csak a szőlőt, a 
cseresznyefát és más fáinkat, ezek sem ve
vők hazánkban eredetüket s mégis mily 
szépen tenyésznek.

(Folyt, köv.)

Közigazgatási bizottság julius havi 
ülése.

Az alispán jelentése.

A folvó hó 11-én megtartott közigaz-V O CT
gatási bizottsági ülésben, a közigazgatási 
ágak állapotáról az alispán által f. é. június 
borid beterjesztett jelentés szerint; közmunka 
váitság czimén a megyei pénztárba befolyt 
2722 frt 50 kr, hátralék maradt 49499 frt 
19*/j  kr, közmunka birság czimén befolyt 
15 frt 40 kr, maradt hátralék 1185 frt 31 
kr, katona beszállásolási dij czimén befolyt 
148 frt 59 kr, maradt hátralék 9118 frt 
22 kr, betegápolási pótadó czimén befolyt 
225 frt 31 kr, a hátralék 12482 frt 91'7., ! 
krt tesz.

Phyloxera jelenléte constatáltatott llöl- 
vény, Mező-Kis-Salló, Zeliz községek és 
Léva város határában fekvő szellőkben, en
nek folytán a fölmivelés-, ipar- és kereske
delmi miniszter a zárlatot elrendelte. — 
Kis-Lóth község határában fekvő szőllök- 

ben Í3 phyloxera gyanúsak találtattak, minek 
folytán a szolgabiró a vizsgálatot megej
tette, és a felvett jegyzőkönyv a földrnive- 
lési minisztériumhoz felterjesztetett.

Rendőri ügyek. Mádéi János felső- 
hámori lakos június hó 2-án egy hamisított 
ezüst forint forgalomba adásán éretett, — 
a csendőrség a tettest beösmerö vallomásra 
bírta, miért Mádéi az összes bűnjelekkel 
együtt a legközelebbi kir. járásbíróságnak 
átad atott.

Janovák János kis-t-ipolcsány i lakos 
június h<> 12-én az ottani községi erdőben 
felakasztva találtatott. A megejtett vizsgá
lat büntető cselekményre nem vezetett.

Kupén János rudnói lakos június hó 
27-én az erdőben felakasztva tahiitatott, — 
a megejtett vizsgálat öngyilkosságot con- 
statált.

Skarba János pilai lakos június hó 
4-én saját vigyázatlansága folytán az ottan 
épülő torony állványairól 14 méter magas
ságból leesett, — a szenvedett csonttöré
sek következtében 3 óra alatt meghalt.

.Múlt június hóban bejelentett 8 tűz
esetnél 35437 frt 50 kr. kár vétetett lel,
— a biztosítás összege 34745 frt.

A kir. tanfelügyelő jelentése.

Barsmcgye területén 1888. év I-sö fe
lében volt 210 népiskola, ezek közül elemi 
208, ielső népiskola 1. — polgári 1. — 
melyekből 191. vegyesen, 10 fiú, és 9 leá
nyok által látogattatok. Ezeken kívül volt 
még 4 iparos tanoncz iskola, és 4 óvoda.

Az iskolák közül 93 bán magvar, Bi
li a n n ó m e t, 100-b a n tó t, egyben pe
dig német-magyar volt a t a n u y e 1 v, — 
az iparos tanoneziskolák közül egyben, — 
német-magyar, — egyben tót-magyar, és 
kettőben magyar, az óvodákban pedig szin
tén magyar volt a tannyelv.

A (>—12 éves tankötelesek összes 
száma volt fin 9549, — leány 9240, — 
13—15 éves fiit 3831. leány 3491. Vallás 
szerint rom. leállt. 22308, ref. 2499, ág. ev. 
615. izr. 629. — végre nyelv szerint ma
gyar 7126, német 2961, és tót 16024 volt.

Az iskolába járók között volt az 
elemi iskolában 8357 fin, 8074 leány, az 
ismétlő iskolában 2775 fitt, 2497 leány, — 
felső népiskolában 26 leány, polgáriskolában 
73 leány, magániskolában 22 fin, 14 leány;
— a 9—15 éves tankötelesek közül a 
középiskolában 349 fiú, összesen tehát 22187 
vagyis a tankötelesek 84.9u0-ka járt isko
lába. — Az iskolába járók között volt rom. 
katli. 18831. ref. 2220. ág. ev. 445. izr. 
691. kik közül magyar volt 6461, nemet 
2290, és tót 13436. Iskoláim egyáltalá
ban nem járt 3924. vagyis a tankötelesek 
15%-ka. — A tanításhoz szükséges tan
könyvvel bírt 4331 gyermek.

Az összes népoktatási tanintézetekben 
258 tanítói működött. Tanítói oklevéllel 
211. azzt.l nem birt 47. — Ezek között 
volt 235 rendes, 23 segéd, 238 férfi, és 20 
nöfanitó. A ni a gy a r nyelvet teljesen 
bírta 193. — Kevésbbé 36, és alig 
birt a 29.

Az iskolák évi fenntartására 141025 
frt fo; dittatott, melyből a rendes tanítok 
fizetésére 4618 frt, fűtés, tisztogatásra 9;118 
frt, taneszközökre 970 frt, szegény tanulók 

segélyezésére 1309 frt, építkezésre 7758 frt, 
vegyes kiadásokra 2310 irt. fordittatott.

A megyei főorvosok jelentése.

A közegészségi állapot kedvező. — 
A trachoma betegek száma az oszlányi já
rásban kevesbedett ; június hó végével 
nyilvántartásban és gyógykezelés alatt ál
lott 207 kifejlett, és 261 kisfoka vagy g a- 
nus trachoma beteg. Június hő 7. 8. és 9 n 
Ferencz Xátlián orsz. közegészségügyi f< fi
gyelő az oszlányi járásban inogj, lenvén, a 
járás orvossal együttesen megvizsgálta, a 
privigyei járással határos, s leginkább f ö
lözött Felsó- és Alsó-Kamencez községek la
kosait, jelen volt N.-Ugróez községben a 
trachoma betegek orvosi-rendelésén is, s a 
tapasztaltak felett helyeslését nyilvánítván, 
agy az óv- valamint a gyógyeljárást illetőle 
az eddigi intézkedések foganatosítását to
vábbra és ajánlotta. — r. t.

Stefánia trónörökösné a Koburg Imr- 
ezegi pár kíséretében l>-án V i h n y e für
dőt látogatta meg, hol nagy közönség él a 
Ocsovszky polgármester fogadta a vendéget, 
bemutatva Macsay főszolgabírót, Bólém .tt 
főorvost, Kazy kamarást, Kachehnann vas- 
gyárost, Daubner plébánost es .Somogyi 
fürdőtulajdonost. A házak fel voltak dí
szítve. Kachehnann gyáros 200 munká i 
sorfalat képezett. A fejedelmi vendég-k 
megtekintették a fürdöházat, a parkot és 
tetszésüket nyilvánították a fürdő és vidé .e 
felett. A vendegek 3 óra 15 perezig időztek 
\ Hülyéit. Innen Szklenóra hajtattak, men 
nek parkja, gyönyörű fekvése a trónö; •- 
késnének különösen tetszett. Ocsovszky 
polgármester megmutatta többek közt a 
meleg forrást. O fenségéig te jes megelég •- 
dósokét fejezvén ki a kirándulás felett, 6 
óra 30 perczkor érkeztek meg Szt.-Aatal. i.
— Másnap családi ünnepélyt tartott a fétis 5- 
ges csalad. A kis Koburg herezeg ugyanis
— Írja levelezőnk — e hó 19-én töítöt ■■ 
be 10 evet Szent-Antalban. Korán reggel 
az ünnepélyt taraczklövések hirdették; 10 
órakor az esperes nagymisét mondott az 
udvari kápolnában, melyen az udvar, az 
összes tisztek és szolgaszemélyzet részt 
vett; mise után a tisztek, élükön Honig V. 
esperessel, üdvözölték a kis herczeget. Dél
ben diszebéd volt, melyen Selmeczröl az 
akadémiai igazgató s néhány meghívott ve t- 
dég vett reszt. Délután az ak. ifjúság kö
zül .16 jói énekes a parkban 4 magvar 
darabbal (kitünően énekeltek), mulattatta a 
herezegi családot; ugyancsak d. u. meo-ér- 
keztek gr. leleky, Kiss Bal és neje Vég'i- 
lesröl. Este a park egy részét mintegy 200 
lampion világította meg, s a herezegi cs (- 
lád a selmeczi czigányzene mellett a parii
ban, majd bevonulva, a teremben mula
tott. — r. t.

Különfélék.
— Az aratást illetőleg röviden a kö

vetkezőkben foglaljuk össze a vett híreket. 
A b u z a általában jó, középszerűnek inon I- 
ltató, néhol az üszög és rozsda tett pusztí
tást; a rozs mennyiségileg gyönge közép-

— Lestocq: kiáltá önkénytelenül az 
öreg Ivanovics.

Az ismerős hangra a fogoly fölkapta 
fejét, tekintetét az öreg Ivanovics felé for- 
ditá, de most Alexit is meglátta és bámulva 
szegező rá szemeit.

E pillanatban lépett be Irén s amint 
meglátta, hogy férje és a fogoly milyen 
szemekkel bámulnak egymásra, valami ré- 
mtiletes gyanú villant át agyán, eszébe ju
tott, hogy férje egykor üldözői elől mene
kült hozzájok, s talán ez az ember egyike 
azoknak, akik elöl menekült. Ez az ember 
most elárulhatja férjét a katonatiszt előtt....

A fogoly éppen szólni akart, talán éppen 
azt a végzetteljes nevet akarta kimondani, 
ami Alexeit semmivé tette volna, de a pil
lanatban a férjéért rettegő asszony meg
ragadva a fogoly kezét, megelőzte öt e 
szavakkal :

— Jöjjön uram, bevezetem önt szobá
jába, a vacsora mindjárt készen lesz.

Az első meglepetés hatása elmúlt, 
Lestocq most sajátságos gúnyos tekintettel 
méregette hol Alexeit, hol a szorongó szép 
asszonyt, végre ezt szólitá meg;

— Ön talán neje azon embernek ?
-— Igen. Uram, szobája készen van, 

azt hiszem, a bosszú utazás után önnek 
nyugalomra van szüksége.

A szegény asszony most oly kétségbe
esett, esdö'tekintetet vetett Lestocqra, hogy 
ez pillanatra elhallgatott.

E pillanatban valami sajátságos gon
dolat villant át agyán, arcza elvesztő gú
nyos, kárörvendő kifejezését, s egyszerű 
komolysággal fordult Irén felé.

— Követem önt, asszonyom 1
Lestocq, Irén és a tiszt elhagyták a 

ígobát.

A hátramaradtak csüggedten néztek 
egymásra.

Az öreg Petrow szólalt meg először 
Alexeihez fordulva.

— Ez a megbukott kegyencz rád 
ismert ?

AleXei nem szólt, csak fejével 
intett.

— Tehát te mégis valami politikai vét
ket követtél el.

Az öreg Ivanovics közbeszólt:
— Öreg ne kérdezz semmit. Kérjük 

az Istent, hogy fordítsa el fejünkről a 
veszélyt.

O tudta, hogy- fiát a legnagyobb ve
szély fenyegeti, ha elárulják, a legnagyobb 
veszély : egy szerelmes asszony bosszúja, 
a ki véletlenül királynő is, tehát hatalmas 
és engesztelhetetlen.

Ezalatt Lestocq magára maradt a ' 
tiszttel.

— Uram! szólalt meg a bukott ke
gyencz, valami eszembe jutott az utón, a 
mit föl kell fedeznem a czárnö előtt.

Lestocq azt mondta, hogy az utón 
jutott eszébe. Ez a tiszt nagyon közönsé
ges ember, s valószínűleg elég jó katona 
arra, hogy ne sokat okoskodjék. Ebben 
igaza volt, a tiszt közönyösen fordult, 
feléje.

— Hallgatom önt, uram.
— Levelet kell Írnom — folytató 

Lestocq. — Hol fogják önt felváltani?
— A következő állomásnál.
— Aki levelemet átadja a czárnőnek, 

az nagy jutalomra számolhat. Fogadja ön 
nekem katonai becsületszavára, hogy sorai
mat személyesen fogja a czárnőnek átadni?

— Ez kötelességem.

- - De a levél tartalma csak a czárnö 
titka lehet. Én le fogom azt pecsételni.

— Tegye ön. Én katona vagyok s 
liive a czárnőnek, azt is tudom, ki volt ön 
az udvarban, rám bizhatja a titkot.

Lestocq leült az asztalhoz, amelyen 
Íróeszközöket is talált. A következő sorokat 
irta le gyorsan:

„Ha a czárnö megkegyelmez nekem 
és megengedi, hogy szabadon mehessek 
valamely európai államba, akkor én felfe
dezem előtte, hol tartózkodik a megszö
kött Wolf? — Lestocq."

Ezt a levelet saját gyűrűjével pecsé
telte le s átadta a tisztnek.

— Már most vacsoráiba tünk uram .'...
.... Azon az éjszakán a háziak kö

zül senki sem tudott aludni. Csak a gyer
mekek, a katonatiszt és a fogoly, aludtak 
nyugodtan. A fogoly is? Igen! azt hitte, 
hogy e levél visszaadja neki szabadságát, 
hiszen jól ismerte ö Erzsébet czárnőt. Ha 
Wolf úgy távozott volna az udvartól, mint 
egy megunt kegyencz, akit elbocsájtottak, 
akkor semmi köze sem volna többé a múl
takhoz ; de Wolf akkor hagyta el a czár
nőt, mikor az még legszenvedélyesebben ra
gaszkodott hozzá, mikor a szerelem uj; 
ellenállhatlan ingerrel hatott rá s lángjai 
mindig erősebben lobogtak fel. A fiatal 
ember kedves naivsága, ifjú erejének tel
jes üdesége oly varázs volt, ami a czárnö 
egész valóját áthatotta .... Sokáig talán 
nem tartott volna ez ; de akkor leghatalma
sabban lángolt . . . Es e bübájt egyszerre 
váratlanul vesztette el ... A czárnö — sirt 
dühöngött, később megvigasztalódott ugyan, 
de ha valaki a kedves ifjút visszaadná 
neki, nem jutalmazná-e meg a czárnö azt a 
valakit] ha ez épen Lestocq volna is?,,,

Lestocq száinitott ez eredményre s 
i nyugodtan Lajta fejét álomra annak ház i- 
I bán, a kit elárult, akit tönkre akar tenni,

A kiséret a fogolylyal másnap reggel 
tovább vonult.

A Petrow-Ivanics család köréből el
tűnt a boldog nyugalom. Erezték a ve- 

! szélyt, mi őket fenyegeti és nem tudtó.k 
azt elháritni. Legkínosabb helyzete volt 

j Irénnek, aki nem tudott semmit, csak sej- 
tett, de e sejtelem bizonytalansága gyötről b 
vala, mint a legsötétebb való.

Csak az öreg Petrow bízott a jobb
1 sorsban s vigasztalta a búsuló családot.

Mikor a katonatiszt visszakerült Szen - 
Pétervárra, egyenesen a czárnőhöz sietett 

' s átadta a levelet.
A czárnö láthatólag felindult, arcza 

lángba borult, szemei villogtak, egész tes- 
i tét valami különös izgalom fogta el. Ma il 
I egyszerre haragosan vonultak össze szetnöl- 
' dökei s elkezdett Levesen fői és alá jár

kálni.
— Kegyelmet kér — dönnögé, — az 

nem lehet ....
Egyszerre megállt.
— Nélküle is kitudom a titkot! — 

kiáltá. Ezzel a tiszthez fordult s szigorú: n 
i kórdé:

— Ismered te a levél tartalmát ?
-— Nem, fölséges asszonyom! A fogo’y 

előttem pecsételte azt le, de nem engedte 
elolvasnom, azt mondta, hogy a levél olv 
titkot tartalmaz, amelyet csak a czárnőnek 
szabad megtudni.

— Ember, ide hallgass. E levélben 
nincs felfedezve a titok, itt csak a titok 

' fölfedezésének föltétele van megírva! Le," 
I tocq szabadon boesáttatása a föltétel és én 
1 a föltételt ej netu fogadom. Nékem Lestocq 



szerű, minőségileg jó ; az árpa n a k mi- I 
nösége mindenütt kielégítő, a mennyiség ; 
középszerű ; h z a I*  11 a I közepes aratásra 
van kilátás; a repeze, tengeri, burgonya 
stb., a legjobb termést ígérik.

— Gazdáink érdekében, mint a „Pe- 
ster Ccrrespoixlcnz" értesül, B a r o s s Gá
bor közlekedési miniszter utasította tár
ozójának hivatott közegeit, hogy a Buda
pestre szállítandó gabonakészletek olcsó és 
kielégitö-mérvii beraktározásának biztosítása 
ügyében, az e tekintetben tartott szak- 
tanáeskozinányból a leggyorsabban vonják 
le a gyakorlati következményeket és hala
déktalanul terjeszszenek eléje megfelelő 
konkrét javaslatokat. A hivatott közegek a 
tetterös minisztertől származó impulzusnak 
épp olv buzgón, mint értelemte'jesen ele
get tesznek; a megfelelő javaslatok, melyek 
nem csupán a főváros határára szorítkoz
nak, már kidolgozás alatt 'annak. Fennaka
dás miatt nem lesz ok a panaszra.

— Színészei Léván. B o k o d y n é 
jó hírben álló társulata, — mint értesülünk, 
— augusztus hó 1-én nyitja meg 

S á r a li g r ó f n é" Ohnet remek színmü
vének előadásával ez idei színi cziklusat. 
Az első előadás jövedelmét a társulat jó- 
tékonvczélra szánta. — Az előadandó dara
bok műsora : „(’.instantin Abbé", „A vas
ember", „Vasgyáros", „Kukái ház", „Két 
Ranczau", „Kölcsönkért féleség", „kis 
szórakozott", „Arany halak", „l-rancillon", 
„Idegesek", „Jó Fiih'p", „Fösvény", „Kép
zelt beteg", „Az egér", „Paraszt kisasszony", 
„Felhő Klári", „Zsidó árendás", „Zudó 
Sára", „Tücsök", „Arany pók", „Bolondok 
grófja", „Ágnes asszony-, „Szélháziak", 
„Irina tuti", „Stern Izsák", stb.

— Vihnyén, mely kedves fürdőnket e 
héten S t e f á n i a trónörökösné is meg
látogatta a Koburg herezegi család kísére
tében, e hó 17-ig 452 vendég volt.

— Vegiegesílés. A vallás- és közokta
tásügyi m. kir. miniszter >S v a r b a József í 
lévai állami tanitóképezdei gyakorlóiskolai 
tanítót jelen állásában végleg megerősítette.

— A levelek és táviratok ingyenes 
kézbesítése. A közmunka- és közlekedés
ügyi m. kir. miniszter a következő szabály
rendeletet bocsátotta ki a levélpostai kül
demények és táviratok ingyenes kézbesítése 
tárgyában : Folyó évi aug. hó 1 töl kezdve 
az összes úgy kincstári, mint nem kincstári 
posta- és távirdahivatalok székhelyeiken 
nemcsak a táviratokat, hanem a levélpostai 
küldeményeket, t. i. a leveleket, levesző 
lapokat, keresztkötésü küldeményeket, áru
mintákat és hírlapokat is kézbesítési dijak 
szedése nélkül fogják kézbesíteni. Az ex- 
press (sürgöny) és kiildönczdi jak, a fiók 
illetékek, a postai megbízások beszedési di
jai és a kocsipostai küldemények értesítési 
és kézbesítési dijai azonban érintetlenül 
maradván, ezek ezentúl is szedhetők.

— Öngyilkosság. Spengler Lajos, 
csáradi jómódú lakos e hó 17-ikén éjjel 
borotvával átmetszette torkát, minek követ
keztében rövid ideig tat tó, de borzasztó kín
lódás után meghalt. A szerencsétlen az 
öngyilkosságot — mint levelezőnk Írja — 
hihetőleg őrülési rohamában követte el, 
mely rajta már régibb idő óla mutatkozott.

nélkül kell megtudnom a titkot és ebben 
te légy segítségemre. Ha nyomra vezetsz, 
ezredessé teszlek.

— Aliként teltessem én azt, ha a le
vél tartalmát nem olvashatom, s ha a titok 
olynemü, mit még a levél sem árul el?

— Mégis te fogsz nyomra vezetni. 
Lehetetlen, hogy Lestocq akkor, mikor 
Szent-Pétervárról elkisértetett, már a titok 
birtokában lett volna, mert akkor már itt 
használta volna fel azt szabadsága kiesz
közlésére; ebből azt következtetem, hogy ö 
ahhoz véletlenül jutott vagy rendeltetése 
helyén, vagy útközben. Gondolkozzál csak, 
nem történt veletek valami különös eset 
útközben, valami olyas, midőn egy elve
szettnek hitt régi ismerőssel véletlenül, vá
ratlan körülmények közt találkozunk?. . . 
Gondolkozzál csak ....

A tisztnek nem kellett gondolkoznia, 
nagyon élénken emlékezett azon jelenetre, 
mely a Petrow-féle házban végbement. A 
levelet is ott irta Lestocq.

— Valóban felséges czárnő — emlé
kezem ilyen találkozásra.

— IIol — hol? — útközben? sür
gető a czárnő, — micsoda találkozás ?

(Folyt, köv.)

Gondolatok.
trta: Sir Xjeoaa..

Ne éljünk soha csellel; ravaszság 
nem fér össze feddhetlenséggel.

* *•fi
Az elhagyottra nézve nincs más jövő, 

mint a Teremtő pártfogása.
* * *

Haajtatosságodat szeszélyed szerint mé ' 
red, akkor semmi egyéb, mint az erény réme.

Az öngyilkos fiatal özvegyet és két kis 
fiút hagyott hátra.

— Póstaügy. N a g y - S z. c c s e és 
Na g vöd községek f. ho 20-atol a lévai posta
hivatal kézbesíti si kerületéből az a'-o \aradi 
po-l;>hivatal k*  ..nesltesi keriiletebo osztat
tak be.

— ’Jj CtártláS. Lakatos Sándor, 
a b'-v.-ii jóhirii zenekarnak vezetője, „K o r it- 
niczai Emlék" czim alatt lassu-csár- 
dá t adott ki. Az. Ízléssé' kiállítóit mü, mely 
ö/.v. báró R é v a y Simoni u .k van ajánlva, 
Nvitray és Társa kiadásában jelent meg 
Léván.

— Végit István, olvasóink körében is 
előnyösen ismert fiatal iró, lapuink munka
társa „A hegyek aljáról" czim 
alatt sajtéi alá rendezi a szépirodalom kere
tébe tartozó) prózai dolgozatait. A mü, 
mint értesülünk, 10—12-ivnyi terjedelemben 
Németh Ármin ar.-marótlii kiadónál augusz
tus hó fo’ytán jelenik meg. — Az iró 
előfizetési felhívásban tudatja, hogy a te
kintélyes kötet ára fűzve GO kr, diszkötés- 
ben 1 frt 20 kr. — Az előfizetési pénzek a 
szerzőhöz G r. L ö k r e, vagy a kiadóhoz 
A r.-M a r ó t h ra eziinzendők. — Ajánl
juk a szép) tehetségű fiatal iró vállalatát t. 
olvasó) közönségünk szives figyelmébe,

örült hadnagy- Az ősztől fogva 
Szalka és vidékén állomásozó dzsidás ezred 
Janiss nevű hadnagyán, — közvetlen az 
elutazás előtti napon — az elmezavar félre
ismerhet < n jelei mutatkoztak. A szerencsét
len, a ig 23 éves csinos hadnagyot, még aznap, 
jul. i O-én szállították a pozsonyi kot >i ai kór
házba. Borzasztó betegségét— mint beszélik 
— a szeszes italoknak túlságos élvezete idézte 
elő; valószínűbb azonban, hogy a 2 hét előtt 
lováról szerencsétlenül lebukott hadnagy be
tegségét airvvc'őrázkódás okozhatta. A meg
döbbentő eset mély részvétet kellett nem
csak a bajtársak, de a polgárság körében is. 
Az ezred másnap), — jul. 20.— indult Érsek
újvár felé, hol még cgv hónapig fog tartóz
kodni, azután Lengyelországba megy.

— Rövid hírek — Váltópénz 
forgalom. Junius végével összesen 11.100,000 
frt értékül ezüst- és 1.308,401 frt értékű 
rézváltópénz volt forgalomban, közte 3b,976 
frt értékű a folyó év második negyedében 
készült uj verésii. — Mátyás király emlék
táblája szeptember hónapban fog ünnepé- 
lye-en lelepleztetni Kolozsvárott. — Miklós 
orosz trónörökösnek a német császári csa
lád herczegnöi közül akarnak feleséget ki
szemelni. — Oroszország szaporítja hadere
jét. Czári iikíz az idei ujonezok számát 
250,000-ben állapítja meg; továbbá meg- 
liosszabbittatik a szolgálati idő is, úgy hogy 
az tényleg 5 évig fog tartani. — Császár- 
találkozas. Az orosz czár és a német csá
szár pánczélo.s hajóraj kíséretében indultak 
egymás üdvözlésére. A találkozás a nyílt 
tengeren történt meg e hó) 19-én.

a rí: ó h A <. <> k.
— Rovatvezető Zuhan y. —

Kifecsegte. — M a ni a: Ideja már aludni 
menni, Margit. Menj Bettihez, adj neki egy csókot es 
in<».i ll, hogy le akarsz feküdni. — Margit: Nem, 
mamácskám, mert na csókot ad az ember Bettinek, 
megveri ő.. Tegnap édes apám is pofont kapott tőle 
egy csókért!

A törvényszék előtt. — Bíró? 
Tanú, esküdött már valaha a törvényszék előtt? — 
T a n u : Egyetlen egyszer, bíró ur, de az nem érvé
nyes, — me.'t hamis volt !

Azok a gyerekek! Két gyermek, egy 
fiú és cgv leány rendeden békességben szoktak egy
másad j itsz ini. Egyszer azonban az egyiknek anyja 
nagy verekedésben találja őket. — Mit csináltok, ti 
gonoszok? — Papát és mam it játszunk.

LEVELEZÉS. 
Ar.-Mar.ith, 18-8. július 13. 

Tekintetes Szerkesztő ur !
Dr. Beukő Lajos szeretett főorvosunk 

tiszti működésének 2.»-ik évfordulóját f. hó 
11-én ülték meg a vármegye tisztikara és 
a közig, bizottság tagjai. Ezen napon adta 
át a vármegye központi tisztikara azon em- 
li-kl .pof, melyben szeretőiét és ragaszko
dását fejezi ki az ünnepiéit főorvos iránt. 
Az üdvözlet szövege dbzes vörösbársony 
kötésben a Dr. Beukő Lajos működését 
ünneplő közgyűlési határozat mellett nyert 
helyet. —Az emlékkönyv cziin'apj. ra remek 
három rózsát festett a jelenleg Ar.-Maró
thon időző Dr. Vecscy Tivadarné szül: 
Szombat hy Fáni előnyösen ismert festő 
művésznő. Az összes tisztviselők és a közig, 
bizottság állami közegei által is aláirt üd
vözlő iratot az egész tisztikarral együtt az. 
ünnepelt lakásán megjelent alispán nyúj
totta át üdvözlő beszéde kíséretében, ki
emelvén beszédében a tisztikar őszinte 
tiszteletét és ragaszkodását.

A tisztikar soraiba csatlakozott her- 
czeg Odescalchi Artliur, — Kosztolányi 
Aurél, Sümegit János, Koudé János, Tliali 
István, Dancs Bertalan kir. tanfelügyelő és 
többen a szeretett főorvos őszinte tisz
telői.

Marcthy. 

KÖZGAZDASÁG.
A „magyar-franezia biztositó részvény

társaság" czim alatt a „Magyar Merkúr" 196. 
számában érdekes adatokat közöl nevezett 
társulat viselt dolgairól. — Biztositó közön

ségünk érdekében jónak látjuk abból át-
’ venni a következőket.

Már egy ízben eonslatáltuk, hogy a 
mérleg a szakemberre igen lesújtó benyo
más) t sz, mert ily tételek: Különböző biz- 
tosi'.o társaságok részvétnél l.;>87,68;> frt, 

' idegen intézetek tartozásai 1.1;>3,453.30 frt,
■ vezér- fő- és alügynöks -gek tartozásai 

912 >04.78 fi t, az élet-osztály követelései 
332,854.40 frt. j.ivö évekre átvitt szerzési

1 költségek 297,665.42 frt, különfélék tartó- ' 
zá<ai 39,244.18 frt stb. majd az egész f 
részvény tőkét lekötik. — Ez oly tény, mely 
az igazgatóság gondoskodását és elővigyá- 
zatát nem igen igazolja.

Nem kevésbbé elrémitök az ügynök
ségek tartoz.ísai. — Ezek a tűz- és élet
biztosítási szaknál nem kevesebb, mint 
1.243,443.35 frtot tesznek ki és ujabbi bi
zonyságát szolgáltatják annak a könnyelmű
ségnek, melylyel ennél az intézetnél dolgoz
nak, sőt hallatlan eset az, hogy egy inté
zetnek, mely egészben véve csak mintegy 
7 év óta áll fenn, ily rengeteg követelései 
legyenek, inig az ö hitelezőinek, az élet
osztály követeléseivel együtt csak 410,389.95 
írttal tartozik. — Hogy e követeléseknek 

1 voltaképen mily értékük van, arra nézve 
! nincs megbizható, támpont; annyi bizonyos, 
j hogy e tételeket csorbítatlanul, mint va- 
; gvont fölvenni, igazolatlan o 'og.

A tiizbiztositási szak...állá! kiemeli
I fenti ezikk, hogy a nyereség a nettó díj

bevételnek majdnem 39 százaléka s mint
egy 24000 írttal több, mint az előző évben, 
a mily eredményt a legsclidabb, legelövi- 
gyázóbb intézetek sem mutathatnak fel. — 
Ezen fel t ü n ő e n k e d v ez ii ered
mény nem abban leli magyarázatát, mintha 
a magyar-franezia működési terén talán ke- 
vésbbe pusztítottak volna tűzvészek, mind 
a többi intézetek terén, hanem abban, hogy 
a díjtartalékba ez az intézet aránylag keve
sebbet tesz, de még inkább abban, hogy a 
magyar-franezia a károk kifizetésében 
nem oly kuláns, mint a többi társulatok, 
mert ismeretes tény az, hogy ez az inté
zet a káresetek liquidálásánál mindig sok 
panaszra ad okot.

Ezek után a ezikk szakavatottan fog- 
í lalkozik az életbiztosítási üzlettel s kimu- 
| tatja, hogy a díjtartalék elhelyezése nem 
I felel meg az 1855. XXXVII. t. ez. 456.
■ §-a követelményeinek és kijelenti, hogy a 

t örvény ily Hág r a n s ni e g s é r- 
t é s e megérdemli az e r k ö 1 c s i osto
rozást és a t ö r v é n y c s b ü n - 
li ö d é s t.

\ égül az összes üzletet végeredmé- 
i r.yében bírálva, constatálja, hogy a magyar- 
i franczia részvénytőkéje többé m ár 
! nem egész és hogy még a 3”/0-os osz
talék kifizetése is súlyos bűn 

I v o i t, melyet a soiidság rovására követtek 
el, de azon kívül a kereskedelmi törvény 
világos intézkedéseivel is ellenkezik.

Mig ily lejtős pályán halad a ma
gyar franczia, nem tekinthetjük másnak, mint 
megbíz katlannak.

Mindezekhez commentar nem keli; ad
tuk a ezikk tartalmát, amint vettük.

Szükségesnek tartottuk ezt a bizto
sitó közönség érdekében közölni annál is 
inkább, mert van az országban egy minden 
tekintetben a biztosítás terén legelőkelőbb 
helyet elfoglalt, kitűnő és nagyon szolid 

| magyar társulat, az első magyar álta
lános b i z t o s i t ó társaság, a 
mely a gazdaközönség érdekeivel a leghü- 
ebben azonosította magát, a megyei gazda- 

. sági egyesületekkel oly összeköttetést létesi- 
! tett, hogy azok tagjai a biztosításoknál 

egész 20% ig menő kedvezményben része
sülnek.

Ily társulat, mint legmegfelelőbb Bars- 
vármegye közönségének, legmelegebben 
ajánlható.

P. B.

i

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.

Felhívás és kérelem!
A lévai önkéntes tűzoltó-egylet jelen 

év május havában fej ezé be tizenkét éves 
fennállását.

Ezen idő alatt számtalanszor bemu
tatta életképességét; — bebizonyitá, hogy 
magasztos czélját s feladatát szem előtt 
tartva, a korral h: 1 id ; kivívta magának, 
hogy szorgalmas gyakorlása által a szak
képzett egyletek közé számit'atik, s el van 
ismerve, hogy tevékenysége és ügybuzgalma 
folytán a polgárság hasznára van és a 
tűzveszélynél a segélynyújtásra az önfelál
dozásig mindenkor tettre kész és képes.

Pedig fejlődése- és működésére több 
körülmény bénitólag hatott ; — ezek kö
zött kiválóan kedvezőtlen anyagi viszonyai, 
melyekkel éveken át küzdött s még ma is 
küzd s éppen ezek miatt három év óta 
megvásárolt telephontját felállítani és a 
szélvész által 1884. évben szétdult mászó
házát újra felépíteni képtelen.

Higgadtan és komolyan meggondolva 
azon sajnos körülményt, hogy városunk 
hétszázat meghaladó háza után pártolótag
jaink száma alig száz: el kell ismernie min
denkinek, hogy a jó, hasznos, nemes és 
szükséges ügyre nagyon lehangolólag és 
hátráltatókig hat polgártársainknak — a 
saját érdekeiket védelmezni hivatott egy
lettel szemben — éreztetett következetes, 
szembeszökő közönye.

Tisztelt polgártársak! Léva város jó- 

lelkii s nemesérzelmü közönsége messze vi
déken ismeretes arról, hogy — szűk va
gyoni állapotához képiest, — végtelen sokat 
áldozott és áldoz ott, hol a közművelődés 
és haladásról van szó. Filléreiből palotákat 
emelt a kő.jó előmozdítására. Néhány év
tized alatt annyit haladt a város, hogy 
büszkém tekinthet vissza közelmúltjára 
s múltjában alkotott üdvös és hasznos 
müveire.

Az önkéntes tűzoltó-egylet is egyike 
azon — a város haladását, műveltségi fo
kát feltüntető s a legszebben jellemző — 
testületeknél:, melyet városunk derék, lel

es és felvilágosodott polgársága ezelőtt 
12 évvel létesített. Az egylet fennáll s mű
ködik, de a csekély anyagi pártolás mel
lett léte nincs biztos alapokra fektetve, — 
mert felszereléseinek pótlására csekély ősz
szeg jut, s nagyobb szükségleteit, mint: - 
a telephon és mászóliáz felállítása — fe
dezni képtelen, miután a város évi segélyét 
felemészti a szo'ga, őr és szertárnok ren- 
dc8 fizetése.

A parancsnokság áthatva az egylet 
nemes czélja és hivatása által, a mászóház 
és telephon felállítása czéljából egy 3000 
drb. tíz krajezáros sorsjegyü sorsjáték ren
dezésére kért engedélyt a pénzügyi minisz
tériumnál. A sorsolás az e hó 29-én a Ko- 
libal-féle kertben tartandó tánczestély al
kalmával lesz megejtve.

Tisztelt polgártársak!
Szegények vagyunk, s ezt — mint 

jellemes férfiak, igazságos tisztviselők — 
nem is szégyeneljük bevallani. Pénztárunk 
állapota nem engedi, hogy a sorsjátékhoz 
megkívántat > nyeremény tárgyakat beszerez
zük. Ez okból t. polgártársainkhoz, különö
sen pedig a minden jó. üdvös, hasznos és 
nemeset felkaroló) hölgyek nagylelkűsége-, 
angyali szivjósága- s áldozatkészségéhez 
emeljük fel esdö szavunkat ahizattal kérve, 
hogy: tervünk kivitelében gyámolitani, pár
tolni s támogatni szíveskedjenek.

Ak egyesen adományozandó nvereménv- 
tárgyakat P a z á r Károly egyleti főparancs
nokhoz kérjük küldeni.

A kibocsátandó sorsjegyeket pedig 
előre is a tisztelt polgártársak szives figyel
mébe s becses pártolásába ajánlva, ma
radtunk

Léván, 1888. július 18 án 
hazafiul tisztelettel

Jaross Ferencz s. k. Pazar Károly s. k.
alpsranesnok főparancsnok.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Jókai legújabb regényének „A lélekidomár'*-  

nak Révai testvérek kiállásában megjelenő 
füzeteiből most kaptuk a 3. és 4-iket. A mit 
az ci.sj két tiizet megjelenésénél is öröiniiul észleltünk, 
azt most szívesen erősítjük in *g,  hogy a koszorus író 
rendkívül t inickeny és mindig jót teremtő tollából a 
„Lé 1 e k i d o íw á iu-hoz hasonló regény csak akkor 
kcrlür- ki. inid'iii niég Kárp/.tliy Zoltán és az Egy 
magyar nábob remek szépségeiben gyönyörköd
tünk. A „1 é 1 c k i d o ni á r“ egy mesteri tolinak, egy 
lángsz'dleiD'.iek, egy Istentől megáldott irói tehetség
nek remek alkotása, mely minden európai nyelveli 
megjeleenndö fordításaival meghódítja az egész világ 
müveit olvasóit. A dicsőség pedig, mely ebből a ma
gyar névre há-r.inlik, a mi dicsőségünk és azért két
szerié bii szkék vagyunk rá. Dicsekedjék a külföld az 
ő Íróinak légióival, — nem a szám, de a minőség 
dönt és a minőségben a legjobb, a legelső minden
esetre J ó k •’ i. — Ez a regény ép ugv. mint Jókai 
legújabb regényei kivétel n é 1 k ii I Révai Test
vérek kiadásában füzetekben jelenik meg, a mi által 
lehetővé tétetik, hogy 20 krjával a legszegényebb 
ember is megvehesse a magyar regény irodalom gyön
gyeit. — Előfizetés iránt legjobb Léván Nyitrai és 
Társa könyvkereskedésébe fordulni, honnan a füzetek 
pontosan kézbesittetnek.

Lévai piacai árak.
Rovatvezető: Kónya József, városkívpitány.

Búza: m.-mázsánként 6 frt — kr, 6 frt, 
20 kr. Kétszeres 4 frt 80 kr, 5 frt — kr. 
Rozs 4 frt.50 kr. 4 frt 80 kr. Árpa 5 frt 
— kr, 5 frt 50 kr. Zab 4 frt. 80 kr, 5 frt. 
10 kr. Kukoricza 6 frt. — kr, 6 frt 10 kr. Bab 
9 írt. — kr, 9 frt. 80 kr. Lencse 8 frt 80 
9 frt — kr. Köles — frt. — kr. — frt — kr

Nyilttér. *)
i.

. Weisse Seidenstoffe von 65 kr.«. ''iű...
per M -ter (ca. 120 Qaal.i versendet roben- und 
stückweise zollfrei das Fabrik Depót G. Henneberg 

; 'k. k. Hoflieferant.) Zürich- Muster uingdiend. Britté 
' 10 kr. Porto.

II. 
Gyakornokul 

egy 12 -13 éves fiú felvétetik. 
Czim a kiadóhivatalban.

ni
Tisztelettel értesítem a nagyér

demű közönséget, hogy szivartözsdé- 
vel, postai ertékezikkek eladása- és 
levélgyűjtődével ellátott vegyeskeres
kedésemet a Hegyalatti-utcza 504. 
számú házából ugyanazon utcza 507. 
sz. házába tettem át.

Továbbra is kérve a n. érdemű 
köz:nség eddigi szives pártfogását, 
maradok:

Léván, Í888. jul. 21-en.
Cserei Gyula.

*) E rovat, alatt közlő.tekéit nem vál’al fcldős- 
aójet a — SzuU



A GARAM-IPOLYVÖLGYI VASÚT MENETRENDJE 1888. jul. 1-től.
Léva Csata Eszterga m-Nána

30. szám.

Esztergom Nana Csata-Léva

íK" .1 > «s‘o</f‘bb bet "r>l j 'zfH szám fi 
rsfi 6 órától refffjel '.'á> ]u rrzht tartó 
időszakot jelenti.

Állomás
V» yo-v.ma;

Állom
1. 11 .

Léváról ; ml. 11.10 425 Búd pc.-tre 1
in<! 
. k.

Alsó V.íi i<l r 11.43 4.IS i <1.
Xa/y-S HL'. n 12.10 5.15 Becsi.. ! . . [ érk.

Z.Uíz 12.37 5.42 E-zti rg-'Uii N.íii.- ind

Csa/a . . . órk. '. >6 6.11 K.i'iid (Lármát.

ind. 1.27 6 34 K«:niénd »•

Bény 1.50 6 50 Bény . . . ff

Kéméiül ff 2.06 7.04 Csata érk.

Kóhid-Gyarinat 2.2S 7.2C Csata . . . ind.

Esztergom-N ina érk. 2.50 7.40 Z ’iz ff

Budapestre . tik. 6.- 9.30 s .t'^v S HLí

3.40
\ls5- Várad

Becsbe . . | 7.05
1 8.54 . 3..>:i Léva

Csata-lpolysig

Ve -ycbven 1
Á1 lom ás

V<-'yc:. vonat

11. 111. II :n

f>. •». Cuita . ind. 6.40 1.35
1 i.il II. 1‘. Zalaba ff 6.59 1.54
I.>- l|m'v l’Jsztó . 7.23 2.16

Bel .... ff 7 37 2.29
5. - 1 2.to •S/akallós . ff 7.59 2.49
5 27 12.4D Visk . . . S.2I1 3.04

547 12.5s Ipolyság érk. 8.5b 335

6.08 1. ’ 2 Ipolyság-Csata.
6.24 1.--0 Ipol.Vs.íg . . íll.l. 11.15 4.2; >
6.34 1.40 Visk i 1.43 4.53
7.09 2.1 1 'zakói 1 os .

Bél ....
12.07 5.17

7.4C> 2. Is ff
ípolv-Pásztó . 12.39 5.4 s' 8.11 3.o.; Zalaba . . . r 12.58 6.07

8.35 ' 3.27 Csata . . . ff 1.15 6.24

-£i- x-cnatck érkezése.

Lévára | Léváról:

Becsből . ind. 10. 8.25 Lé várói ind.
Pozsonyi.<>| • ff !? 37 10. (’-atéra érk.

N.-Tapolcsányról n 7.12 Ipolyságra ff
(4a! auláról • ff 1-54 12 12 Esztergomba ff

X.-Szombati) »1 , 12 40 \'á< zra r

E.-l jvárr.’d • ff 3-17 11 -30 Budapestre .

Budapestről • ff 9.-- E -l jvárba . ff

Váczról • ff 9.59 G alantára .

Esztergomból ff 5.- 12.20 X .-Szombatba ff

I polvságról • ff 1 1.15 X..Tapolesányl >*(  ff
Csatáról » 6.3 4 1.40 Pozsonyba . ff
Lévára . . . érk. ' 8.35 3.27 Becsbe ff

11.20
i .oo
3.:! 5
2.50
5.01
6.— 

,4.42 
16.89
5.28

6.13

7.05 j

425

611

7.46

8.18
9.30

12.24

1.59

3.17
9.—

3.33

5.4C

Julius 22,

"V árosligeti

Testegyenesitö gyógyintézet Budapesten,
-ezelőtt Df. Fisiii’djf-fjB vizoojiutent Hinin-nt 1H5.

Intézetünk a főváros egyik legmagasabb, kié e >b ói lege ; :s :t ■ •’ob helyen fek
szik, ugyanazon területen, melyet eddig a De. r'ÍS ’ilil h'-Ue varodig i i vizgxogx- 
intézet foglalt el. — A 44.000 méternyi síi:*  .in bihi.titt telkei épült C >tt:igc-epii- 
let 30 tiszta, egészséges, külön bejáea'ii ujonnin at.i ik t itt z >'.> it fog ai m igab.iii, 
Casinóval, zárt és fűthető folyosóval, tekepá yáva1, Inga o ; <al, s b. stb.

jtf A fővárossal vaio összeköttetést lóvor.atok és társas öcsik közvetiiik.
Az intézetünkben elvett betegek minden be

teg testalkatának és bajának megfelelően kiiiön 
előállított készülék segélyével rendszerűi Illőiét 
nélkül gvógvitlatnak. - Kitűnő és eddig el nem 
( rt~sikerrel kezeljük kü önöseii a következő be- 
.egségeket u. in.:

1. Az összes bármely alapon f jlödőtt (csuzos, 
köszvénycs. giimőkoros) izületgyulladások. — II. 
csonttöréseket, ficzamokat es ezeknek valamint 
: (zsuror) izü'etinerevségekct, korlátolt mozoglia- 

i”gtüg7öödüléseket. elgörbüléseket’Stb. III. A vele születeti es következ- 
I gerinczoszlopnak oidal, mell- és hátfelé irányult el'JÖr- 

gv csigolyasznvas a'apon I . .

V. Zuzcdásokat. csuzt és kcszvenyt.
......    [ művészet legmagasabb tokán á'l'-án, megvalósítják a 

modern testegyenészet legmerészebb követelményeit, minélfogva minden betegnek ki

r

az izületgyulladások utótajait, u. m.
tóságot, vég n
menyes elgörbüléseket u. m.:n g....... . . -
büleseit. angolkóros, v: gy csigolyasznvas a'apon kelül kezet t púpokat, tyuknielíOket. 
görbenyakat, donga-, lúd-, ló- és saroklábat, donga-gacscs térdet. —• \ . Gyermekim 
dést Ós kövcikezményeit. — V. Zuzcdásokat. csuzt és kcszvenyt.

Készülékeink a plastikai művészet legmagasabb fokán álKán,

kivétel nélkül a főnnjárást és az egészséges fekvésű intézetünk tiszta levegőjében való 
szabad mozgást, de első sorban a műtét (operáezio) teljes mellőzését lehetővé teszik. 
Az eddigi hidegvíz gyógykezelés folytattálik.

Bővebb felvil.ig.wi't.íst úgy az. egyéb nz.iitt.il Cl nem sorolt betejH gy.lgyitás.-it. — mint hasi, 
szabói' z.aluukat illetőleg, könyveikébe fiizőtt értesítőink ny.ijta.iak, m odú. 1 kivonatra bomentve ..... 
résen szolgálunk- _ ....

Ezen közhasznú intézményünkre kérjük a t. közönség pártfesrawit.
Igazgatok:

Cr. Verebélyi László. dr Rcíh Au of,
felelős főorvos, egyetemi m. tanár teste aryenesit <»
a Stefánia gyermekkórház sebésze. az intézeti betegek renuelu orVo-m.

Fischer Gyí>i«,
Cm. k. U<IV, szállító m-vuj. '•eb, p . 
cs tv-.eg. ci mtivek gyárost

V lég; jobb pótkávé
az egész monarchiában a

Szalady-féle pótkávé.
Két lesz ázsiai pótkávéhoz e §• y rész Szalády kávét kell be
főzni s a legzamatosabb kávét nyerjük. Hozzá kevesebb ezukoranvag 

szükségeltetik s előnye, hogy az ázsiai kávét, ártalmatlanná teszi.

A „Hungária kávé" 
rendes eledelül használva a gyomort 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.
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Faeladási hirdetmény.
A beszterczebányai püspök tulajdonát képező bars-szeuf-kereszti urada

lomban az 188!)., 1830.. 1831.. 1832.. 1833. és 1834. évekre eső s a ministe- 
rileg jóváhagyott üzemterv szerint azon évekre vágásra kitűzött területeken fel
található tölgy, jegenye és lucz famennyiség az 1883- évi augusztus I1Ó 14-én, 
d. u. 3 órakor Bars-Szt -!<e: észtén tartandó zárt ajánlatokkal egybekapcsolt 
nyilvános árverésen bérbe fog adatni.

R0u
I

(

W 4' * és 6" .-ra.
Minden önjogu személy, kinek önfentarlási’mi állandó jövedelmei vannak, ugv ni. 
háztulajdonos, gazda, bérlő, iparos, kereskedő, hivatalnok stb. kaphat közbejöt
tön inján egy t-e.cLapesti Ixitellixtázettel 200 f.'ttol .">Ot)0 frtig év alatt 

postautalvány utján visszafizetendő üuo os személy hitelkölcsönt.

4' 2 VO S
közvetittetik 1()C() írttól kezdve egv millióig föloLToirtclsra vagy jó anyagból 
épült városi Toérlxáza-lzr-a 2;), »>2 ós 42 évre aiuortisatio itijáiii tőke-törlesz
téssel. Házkolcsóiméi megállapítandó szende költse:
psipirolzra. a bank a tőzsdei árfolyam 1 -,-öd része erejűig G°0-ra kölcsönt ad. 

— Kölcsön-íigyben válasz csakis CB5 k-r. Icvclbélyeg beküldése mellett adatik.
P O L Á K J Á PT O S

bizományi és ügynöki irodája,
Budapest, Kerepes i-iit 35. szám. íj

Schnauel fólc tiizmentes .szekrényeket részletfizetésre is adok el.

bankBkölesönx 
egy millióig faid/birtclcra, vagy jó anyagból XC 
"2 és 42 évre amortisatio titjáni tőke-törlesz- I I 

ég előre leteendő. — Érteik:- X 
1 -,-öd része erejéig (>",

2.’).

í

Árverési föltételek
1.. Csak <>ly árt erein a jánlata vétetik figyelembe, ki ajánlatának tétele alkal

mával legalább 800 frtnyi bánatpénzt készpénzben, vagv az állampénztáraknál 
biztosítékul elfogadható értékpa] írókban letesz, s ugv a szerződési, mint árve
rési feltételeket magára nézve kötelezően aláírja. illetve zárt ajánlatában azo
kat magánt nézve kötelezőknek elismeri.

2. A zárt ajánlatok a nyilvános árverezés megkezdéséig az uradalmi 
titkárnál nyújtandók be.

3, A bérszerződes azon ajánlattevővel fog megköttetni, kinek aján
lata az összes körülmények latbavetésével az uradalomra legelőn Nősebbnek 
fog ta'áitani.

4.. Az elfogadott bérlő által lefizetett bánatpénz az uradalmi pénztár
nál visszHtar.'atik. el’enben a többi ajánlattevők bánatpénzeiket az árverés meg
tartásától számított 3 nap múlva szabályszerű elismervény mellett 
az uradalmi pénztárnál visszavehelik, s azokat legkésőbben a fenti 
tói számított 30 nap alatt visszavenni kötelesek, mivel ezen 
Után a visszamaradt bánit pénz az illető árverelő költség?re 
.Sándor beszterczebányai kir közjegyzőnél létété ik.

5.. A szerződéstől visszalépett árverező bánatpénzén.k 
a visszalépése által az uradalomnak e-etleg okozott kárt is 
főzik.

ugyanénak 
lritárnap- 

lla’tu'idő letelte 
J e s z e n s z k y

elvesztésén télül 
megtéríteni tar-

Bővebb szó vagy irásbelifeh ilágo.-i ást a vágás alá kerülő fa mennyisé
gét minőségét s a vágás helyét illetőleg a beszterczebányai püspökség lutillai 
erdőhivatalánál iu. p. Bars-Szt.-Kereszt) nyerhetni.

Bars-Szt.-Kercszten, 1888. évi jul. hó 14-én.

~\7 e tíz el Istvá-Xi
llrndn’mi titkár,

r »
NYOMATOTT NYÍTHA1 ÉS TAKSÁNÁL Léván. iöaS.

nz.iitt.il

