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BARS

Vidéken és Léván házhoz küldve:

Egy évre....................... 5 frt — kr.
Hat hóra....................... 2 frt 50 kr.
.árom hóra .... 1 frt 25 kr.
Előfizetési pénzek po«ta..talványnyal küldhetők.

E^ve« Nxámok 14 krjával kaphatók

a kin d < > h i v a t a 1 b a n.

IRDETESEK.

Négyhasábos petit-sor egyszeri közléséért 7 kr.
kétszeriért 6 kr, többszöriért 5 kr fizetendő.

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 Lfr.

A nyilttérben:
minden négy-hasábos garmond sor dija 15 kr.
Velünk összeköttetésben levő hirdetö-iradák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj
kedvezményben részesülnek.

kuZMÜVELÖDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.
A kéziratok a szerkesztőséghez: (Zöldkert-utcza 33. sz.) küldendők.
-••Kéziratok vissza nem adatnak. •••

FELELŐS SZERKESZTŐ:

HOLLÓ SÁNDOR.

Szőlővédelem.

Megjelen: hetenként egyszer,
—j—»-

vasárnap reggel, s- — ? -

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamáczlókat a kiadóhivatalba:

(Takarék- és Hitelintézeti épület) kérjük utasítani.
A LAP KIADÓJA:

Koránban, tehát nem érinthet, nem is
érdekelhet bennünket.
Nos. hát mit tegyünk ? kérdik
némelyek.
Védekezzünk; mondjuk mi.
Hogyan ? — hát hisz azok is,
kik a védekezést megpróbálták, ott
vannak, hogy nem tudván rajta segi
teni, a kérlelhetlen fátum alá hajtják
fejeiket és szőlővagyonukat! . .
Igaz, hogy azon védekezési kísér
letek, melyek száz és százféle alak
ban elővétettek s megtétettek, még
eddig nem hozták meg azon kívánt
eredményt, hogy a fiilokszera veszé
lyeitől megszabadultak s megmentet
tek volna szőlőiket; de ez meg nem adja
az abszolutóriumot számunkra, hogy mi
éppen semmit se tegyünk; mert anynyit még is sikerült elérniük a kísér
letezéseknek, hogy vannak bizonyos
szőlőfajok — az amerikaiak — me
lyek a fillokszeravésznek diadalma
san ellenállnak s melyeket
e szerint
•/
nálunk biztosan lehet meghonosítani, s
ezzel a szőlőmivelést a megsemmisí
téstől megmenteni.
A mit tehát mások tesznek sike
resen. tegyük mi is azt és kövessük
példájukat.

Néhány szó a gyermek nevelésről.

nosan érvényes; feltéve, hogy minden
egyes világtest ezerszer nagyobb atmosphérával hir, mint a mienk, mindennek da
czára még irtóztató iir marad, hol hang
soha sem volt hallható.
A csend, a magasztos csend birodalma
egyedül nagy, a többi mind kisszerű.
Képzeljünk magunk elé egy tavasz
reggelt.
Előzőleg két nappal földünk még kopár, hideg és barna volt s most hegyet,
völgyet egyaránt nagyszerű smaragdzöld
szönveg takar.
J iDe ki hallotta e nagyszerű szűnvén
szövésénél a kerék zörejét ?
A agy talán a hosszú éjszakákon át
hallotta valaki a szövőszék dörömbölését s
a nyugtalanul ide-oda röpülő szövőhajócs
kát ? vagy a szövök hangját ?
Még tegnap láthattuk az erdők fáinak
ég felé terjesztett puszta ágait s ma —
már kifejlett zöld levelekkel ékeskednek.
Egy egyetlen nap s százmillió levél
lobogót lenget a tavaszi szél !
S váljon ki hallotta azok lépteit, kik
a tavaszt jelző lobogókat felvonták? vájjon
honnan jöttek s hová tűnhettek e zajtalan
munkások ?
Miriád virág környezhet bennünket,
de hasztalan hajtanók fülünket hozzájok,
hogy ellessünk valamit életreébredésük
neszéből.
Vagy talán hallotta már valaki e
gyönge erezetben az éitetadó vérkeringés
lüktetését ? vagv illatos lélekzésüket ?
Ezer és ezerszer lön már e smaragd

zöld szőnyeg szétgörditve s ugyanannyi
szor zöldültek ki a fák, édesítve a levegőt
fakadó bimbóikkal, de egy krónikában sem
találjuk feljegyezve, hogy a titokzatos pe
csét, mellyel a hatalmas Isten müvét elzárta
— valaha megtört volna.
A legnagyobb némasággal száll le az
áldásot harmat is, nagy jótevőként a szom
jas, eltikkadt növényekre; a még tegnap
összefodrozott levelek iidiuve szétsimulnak
s gyönyörű zöld sziliben diszlenek.
A fagy hasonlag ily csendes munkás.
Nesztelenül lopódzik a legbüszkébb
kertekbe s a legpompásabb virágok is meg
halnak áruló csókjától; lelielleto elfojtja a
patak vidor csörgedezését; rátekint a folyókra s a vizikereskédelem megakad ; zaj
nélkül szórja le megfagyott harmatát a virulásnak indult természetre s a drágaság
beesett szemű réme vonul át az országon.
Minden, a mi a természetben nagy
szerű, a legnagyobb csendben megy végbe.
A természet legnagyobb erői nesztelenül
működnek.
Itt van például a vegytani rokonságon
alapuló törvény, mely minden növény, min
den állat s minden ásvány alkatrészeit
összehozza és összetartja.
S a mindm természeti erők forrása,
a titokzatos napsugár, forró csókjával illeti
a földet s az megifjodik e tüzes csóktól s
ujult szépségben pompázik. 4 rét üde ta
karójába beleszövi hintés virágait s meg
adja a földeken lengő kalászok arany s a
gyümölcsök sárga s bíbor színét.
A napsugár egyaránt táplálja úgy a

Mindenek felett a vallást s ennek
Naponkint jönek a szomorú érte
alapján a felebaráti szeretetet s az édes
sítések az ország- minden tájékáról, hogy
haza iránt odaadásig lángoló honfiúi érzést I
a fiilokszera jelenléte itt is ott is megoltsátok gyermekeitekbe, s akkor meg
alapittatván, a szülők zár alá vé
feleltek
a harmadik kérdésre is, melyet igy
tetnek.
,
állítunk fel ;
Városunk és vidékünk több helye
Mit kell tennünk felnőtt gyermeke
szintén ezen iirömtelen társaságba so
inkkel ?
roltatott, a mennyiben a fillokszeraMihelyt a tanintézetből kikerültek,
vésznek nvomai már a múlt évben
azonnal világosítsátok fel, hogy már gyer
az ó-lévai hegységben észleltettek.
meki éveikből kinőttek s beléptek a nagy
Hanem ezen zár alá vétel még
világ iskolájába, hol az emberek szemei és
nini jelenti azt. hogy ez által szőlő
Ítélő tehetsége elé lesznek állítva, akik ár
ink az elpusztulás veszedelmétől meg vol
gusai szemekkel néznek rájuk, — ügyel
nának mentve : némi óvóintézkedésnek
vén komolyan vagy hibásan minden fénye
megjárja azokra a helyekre, melyek
ikre, erkölcseikre, vagy tévedésükre. Azért
még nincsenek inficziálva, de ott, hol
itt már maguktól függ szerencséjük, bol
a vész már jelentkezik, csak arra
dogságuk, vagy vesztük. Tehát ez a kor
szolgál, hogy az illető tulajdonosok
az, melyben gyermekeinknél legelső a szép
éberségét s figyelmét felköltse arra,
magaviselet, szemérmetes magatartás, tiszta,
hogy a védelemről minden kitelhető
csinos egyszerűség, fontoló okosság — és
módon gondoskodjanak.
jó erkölcs. Ezekben kell szerepelniük s
Mily fontos közgazdászati s kere
kitűnniük gyermekeinknek; mert ezek mind
seti ág a szőlőművelés az egész or
meg annyi ékes virágkoszoruk, melyek meg
szágban. milv forrása a jólét előmoz
nyerésével az élet nemcsak kedvessé válik
dításának, s több helyen, részben
számukra, de valódi örömet s boldogságot
nálunk is. a megélhetésnek. felesleges
is idéznek elő.
volna e fölött hosszú értekezéseket tar- I
Óhajtsa tehát minden szülő, — neve
tani ; érzi azt és tudja legjobban min
lése után, — hogy kedves gyermeke ko
den szőlősgazda; de tanítja a tapasz- !
szorúja, ne csak kellemessé és szeretetre
talás, hogy a földmivelésnek nincs ,
méltóvá váljék, hanem mint drágakő ragyo
S mivel egyesek elszórtan ily gón csillogjon az aranyműves gyémánt kin
hasznosabb ága ennél. Kis területen *
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megfelelő hasznot semmiféle más mű munka teljesítésére, — tekintettel a csei közt : mert ez oly becses drágaság,
birtokok kis voltára, sikeresen nem mit megfizetni rájuk nézve nem lehet a
veléssel sem lehet elérni.
És ezen haszonbánya s kincsfor vállalkozhatnak, tehát egyesüljünk mind nagy világ virágkoszorujában.
rás most a fiilokszera által megsemuii- nyájan és egyesült erővel alakitsuk
Ámde, e szép tulajdonok csak úgy
meg : a fiilokszera elleni védő egye drágalatosak bennök, ha tört s hamis fényt
sitéssel fenyegettetik!
nem adnak ragyogásukkal. Oda kell töre
Tehát nem lehetünk elég éberek, sületet.
kedni a szülőknek, hogy gyermekeik oly
E
részben
már
a
múlt
évben
—
nem elég figyelmesek, hogy minden
szelídek
legyenek, mint a galambok s ezen
a
mint
a
vész
jelei
nálunk
mutatkoz

eszközt megragadjunk, mely annak el
kívül
oly
okosak, mint a kígyók, vagyis
tak.
felhívtuk
szőlőgazdáink
figyelmét;
távolítására szolgál. Már eddig is nagy
vigyázok
önmagukra.
Oda kell törekedni,
de
mivel
a
tétlenség
mindeddig
nem
indolencziának jeléül szolgál az, hogy a
hogy
sziveik
oly
tiszták
maradjanak min
mozdult,
újból
felhívjuk
azzal,
liogv
védekezésre, megmentésére szőlőink
denkor,
mint
a
harmatcseppek,
melyeken
már
a
tizenkettedik
óra
üt
s
immár
nek mit sem tettünk ; hanem bizonyos
a
nap
tündöklő
sugarai
átragyognak.
Oda
többé
késni
nem
lehet
!
—
Munkára
fatalitással várunk s veszteglünk, mint
kell
törekedniük
e
korban,
hogy
az
ártat

s
védekezésre
fel!!
a törökök, hogy mivel ez nincs a

T Á R C Z A.
Á csend

birodalma.

— Farkas Orbáiiné. —

Azon pillanattól fogva, midőn a kelő
nap sugarai uj életre kezdik melengetni a
szendergő természetet egész addig, mig
az utolsó bucsttsugarait veti a földre, az
emberek folytonos zaj, s a létkérdésből
kifolyó fáradalmak között töltik idejüket
és azután ismét, az általuk oly kicsinek
vélt s mégis oly nagy kiterjedést magában
foglaló csend birodalma veszi védszárnyai
alá a fáradt lényeket.
Általánosan ismert dolog, hogy a köl
tők kedvencz témája a zene; de bár mi
ként is nyilatkozzanak a madárdalról s a
szférák zenéjéről, a legnagyobb erők mégis
zajtalanul működnek s a legjelentékenyebb
hatások a legnagyobb csendben létesülnek.
Feltshetö s szellemesen védhető téte
lül szolgálhatna példáit’, hogy a világ min
denható ura alkotásának ama reggelén, mi
dőn a mindenséget létesité, egy szót sem
szólt; puszta gondolatára gördült a miriád
világ a nagy űrben hallgatag engedelmesség 
gel tova, nesztelenül, mint a szappan-bubo
rék, mit a szellő tova visz.
A csillagászok számítása szerint ne
hány csillagzat oly távol esik földünktől,
hogy fényüknek, mely — mellesleg említve,
— egy raásodpercz alatt 42,000 mértföldet
tesz meg, mégis 3 millió évre van szük
sége, mig földünket éri.
Feltéve tehát, hogy a hanotan általá
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NYITRAI ÉS TÁRSA.

lanság legyen koronájuk — a Bzorgalmasság czimerük, s nem a kevélység s a ru
hákban való fenhéjazás, büszkeség, hanem
az erény legyen vezetőjük, a jó erkölcs
pedig tükörük. — Ezeknél nem nőhet
szeretetreméltóbb virág kedveseink szi
vében.
De az a baj, hogy a szülők több
nyire e korban is — nem teszik komolyan
elibök a nevelés szánt ügyét; sőt megesik,
hogy maguk mennek elő rossz példával I
Vigyázzatok különösen a rossz példa
adás által nekik utat mutatni a rosszra ;
óvjátok őket, ha kell, szigorral is a nektek
nem tetsző barátoktól, a rósz társasá
goktól. stb. El kell ugyan vinnetek őket
nagy társaságokba is; de itt legyetek
a legéberebbek I Mutassátok meg ott ne
kik a jót, a szépet, a kedves cselek
ményt az ő kellemében s ha volna — a hibát,
a rosszat, az ő utálatosságában; amarra
figy elmeztessétek és serkentsétek, emezt
pedig utaltassátok meg velük. — így ne
veltek okosan e korban.
A szüléknek mindenkor hű pásztorok
nak kell lenniük, kivált leánygyermekeikre
nézve, hogy az erkölcstelenek kárt ne te
gyenek szivükben; mert minden ártatlan
szív elrablásával a szülök vagy nevelök
lelkei felelnek Isten vagy az emberek
előtt. — Neveljétek bál szabadnak úgy,
hogy a bizalom aranyláncza kösse össze
veletek nagyobb korukban is ugyan, de
azért szemeitek ne aludjanak mélyen, le
gyenek hűek, igazak s tisztán látók.
Vannak szülök, nevelők, akik a jó
nevelést a teljes, szabad önkényben helye
zik ; ne kövessétek ezeket, mert sok ke
serű következményt szülnek. Vannak olyak
is, a kik a legszorosabb korlátok közt tart
ják gyermekeiket; egyikkel se tartsatok,
hanem e kettő között válaszszátok ki a
középutat. A szigorú, kemény nevelés:
szolgaiasságra, elvetemülésre viszi sokszor a
gyermekek lelkét, s megesik, hogy szo
morú kitöréseket is nemz. A szabad ön
kény pedig, mint vad féktelenség, réseket
malmot hajtó Kis patakot, mint a hajókat
hordó oczeánt, mely menydörgésszerüen
csapkodja habos hullámait az ellenálló
sziklákhoz.
Belopódzik a síkság felett nyugodtan
szendergő levegörétegek közé; az álmodó
parányok felébrednek s játszadoznak leve
lekkel és virágokkal, hízelegve simulván
a lázhevülte arezokhoz.
Egy könyvet lehetne betölteni a nagy
és jótékony müvek elszámolásával, miket
a zajtalan isteni napsugár közvetve és köz
vetlen eszközöl.

A csend birodalmához tartozik egy
hírnök is, kinek gyorsasága a fénynyel
vetekedik s futását ehez hasonló csendben
is eszközli; egy nesz sem árulja el útját,
vinne az bár siri csenddel környezett erdőn
keresztül ; nincs erő, nincs mód, melylyel
üzenetét elragadni lehetne, semmiféle ke
csegtető Ígéret által sem lehet árulásra
birni.
Egyaránt némán halad a szorgalma
san munkálkodó földműves, vagy az ország
úton haladó magányos vándor mellett a
nélkül, hogy küldetéséről fecsegne. Csendes
falvakon s hullámzó városokon át egyenlő
nématággal viszi a hirt egy császár sorsá
ról; — nem sóhajt, ha gyászjelentéssel
siet tova s vigyen bármily örömhírt, egy
vidor dalocska sem hagyja el ajkait a hír
nökök leggyorsabbikáuak — a villanyfo
lyamnak.
A nagyitó üveg feltalálása hasonli
tett egy uj világrész felfedezéséhez egy uj

tűrhet, szaggathat, s hamar pajzánná fajul
hatván : bűnbe is merítheti reményünknek
kedves tárgyát.
Szóval, a tapasztalás legyen a ti mes
teretek. — Oda törekedjenek tehát a ked
ves szülök, ha boldogok akarnak lenni
gyermekeikben, hogy a fenntebb elősorolt
kellékeket tartsák meg s aszerint nevelje
nek ; vagy ha saját tapasztalásuk ehez még
hozhat valamit, akként járjanak el a rájuk
bízottakban. így akkor a nehéz, de kedves
munka után édes lesz a pihenés, a nyuga"
om ott is a csendes, a néma sirkert szo
morú fűzágai alatt!
-A.ra,zi.y ZJajos(Vége.)

Barsvármegye közgyü lése.
Barsvármegye törvényhatósági bizott
ságának folyó hó 27-én tartott közgyűlésén
a bizottság tagjai szép számmal jelentek
meg.
Az elnöklő főispán ur a közgyűlést
megnyitván, megemlékezik Trefort Ágoston
vallásügyi miniszter haláláról, mely felett
a törvényhatósági bizottság mély fájdalmát
jegyzőkönyvileg megörökíteni és ezt a csa
láddal közölni elhatározta.
Bejelenti Fába Zsigmond lévai járási
főbíró halálát, ki 40 éven keresztül szol
gálta a megyét; — halála felett a közgyű
lés jegyzőkönyvileg fejezi ki részvétét.
Megemlékezik Mássá Elek nagysallói
volt esperesnek esztergomi kanonokká és
Munkay János urnák czimzetes kanonokká
lett kineveztetéséről.
Ezek után bejelent1, hogy a megüre
sedett lévai főbírói állásra Ordódy Endre,
és az ar.-marótlii szolgabirói állásra Kosz
tolányi Zsigmondot helyettesítette, — és
egyszersmind a faiskola felügyelői és a főés szolgabirói állások betöltésére a törvény
hatósági bizottság intézkedését .kéri; — en
nek folytán elhatároztatott, a megüresedett
két állás azonnali betöltése.
A kandidaczionális bizottságba a főis
pán ur által gróf Migazzy Vilmos, lierczeg
Odescalchi Arthur — és Munkay János
felkérettek, — a közgyűlés által pedig
Kulin Imre, Bodó Lipót és Detrich Péter
urak kiküldettek.
A kandidaczionális bizottság a lévai
járási főbírói állásra Ordódy Endrét, az ar.maróthi járási szolgaüirói állásra Koszto
lányi Zsigmondot, mind egyedül jelentkezőket
kijelenti, — a faiskolai felügyelői állásra
kandidálta Makay’ Sándor, Adaraovics és
Heinrich urakat; — megválasztattak egy
hangúlag lévai járásba főbírónak Ordódy
Endre, ai.-maróthi járásba szolgabirónak
Kosztolányi Zsigmond és faiskolai felügye
lőnek Makay Sándor.
A megyei főszámvevőség által felül
vizsgált és a törvényhatósági bizottság által
jóváhagyott némely községi számadásra hozott
határozat úgy az illető községek, valamint

Kolumbus által, miután egy egyetlen csöpp
vízben, egy egész glóbust tárt elénk.
Ugyanis egy vizcsöppet a természet
búvárok számítása szerént 500,000,000 mil
lió élőlény népesít.
Minden darabka föld, kő, minden le
vél vagy virág, a górcső segélyével, mint
egy eleven kis világ tárul elénk.
Mindenben, a mi környez bennünket
s a mit szemünk lát, millió teremtmény’
van; a mely mindannyi csendben él, mozog
és működik.
Emlitsük meg talán a selyembogarat
is, mely oly csendben szövi csodaszerül fo
nalát, mi által évente ezrek és ezrek jön
nek forgalomba ?
Vagy talán kutassuk az óriási geographiai változásokat, melyek parányi állat
kák által vitetnek földünkön minden nesz
nélkül végbe ? Milyen munkák például a
polipariák munkái, melyek szemmel alig
láthatók s a tengerben az alpesekliez
hasonló nagyságú hegyeket képeznek ? Vagy
a mint a természetbúvárok mondják, a
legszebb virágos kertet sem lehet hasonlí
tani a tenger eleven csodájához, a burány
iját változatos szépségéhez.
A csend birodalmához sorolható min
denesetre a temető is, azt hiszem, találób
ban nem is lehetne nevezni, mint : „a
csend hazája."
Nem is távol a piacz zajától emel
kednek a nyugalom e helyének keresztjei
és a holtak emlékei. De bármily közeli a
zaj, e földalatti városokban mindig csend
honol, s bár népességük egyre gyarapodik,
kivándorlás még sem fordul elő. Sem ko
csik, sem léptek zaja nem hallható e tultömött utczákból; oly tömérdek ház, s egy

egyesek által is megfellebbeztetett, — ezen
megfellebbezett számadásoknak felülvizsgá
latára egy bizottság küldetett ki, melynek
hivatása lesz a megfellebbezett számadáso
kot felülvizsgálni és a netáni sérelmeket
orvosolni. — r. t.
(Folytatás a jövő számban.)

Budapest. 1888. szept 27.
Alig múlt el egy hónap és a boldo
gult Trefort által betöltetlenül hátrahagyott
három magas állás közül immár kettő be
van töltve. A vallás- és közoktatásügyi
tárczát, a Tisza ellenjegyzése mellett a hi
vatalos lapban megjelent, legmagasabb kézi
rat szerint Csáky Albin gróf szepesi főis
pán és a főrendiház alelnöke foglalja el, a
ki a hivatalos esküt már le is tette őfel
sége előtt Gödöllőn. E kinevezéssel vége
tehát minden komlniátiónak és jelölgetésnek. Gróf Csáky Albin, miként a hetedik
nagyhatalomból, a közvéleményt képviselő
sajtóból kitűnik, méltó utóda néh. Trefort
Ágostonnak. Ily egyhangú elismerő nyilat
kozatok, érdemeket méltató kijelentések
ritkán kísérnek egy kineveztetést.
Hasonló lelkesedéssel fogadja a bel
városi választók egy része Trefort egy má
sik utódát is, Kaas Ivor bárót, a ki a f.
hó 24-ki választás alkalmával 67 szótöbb
séggel győztesen került ki az urnából. Rég
nem látott a belváros oly zajos választást,
mint a milyen a mostani volt. Tempóra
mutantur ! mert hiszen szokatlan jelenség
az, hogy egy liberális minisztert győzelemre
juttató választópolgárság oly hirtelen hatat
fordít a szabadelvű kormánypártnak, hogy
egy erősen szaturált ellenzéki újságírót di
adalra segítsen.
Hogy' pedig ez megtörténhetett, an
nak oka Kaas személyisége iránti határ
talan lelkesedésben keresendő.
Nem volna tehát egyéb hátra, mint
a tudományos akadémia elnöki tisztét betöl
teni, hogy a fentebb érintett három iir tel
jesen betöltessék. Ez állásra eddigelé Stoczek, Hunfalvy és Andrássy Gyula gróf
neveit hallottuk említeni.
Nem kellett valami különös jóstehet
ség ahhoz, hogy előre meg ne lehessen
mondani, hogy az aradi eset botránynyá
növi ki magát. A román magyar állam-el
lenes had már nagyban kürtöli a harczi
riadót. A bukaresti „Telegraful" irredenta
közlöny mérges nyilait, tüzes csóváit már
neki röpíti a magyaroknak, felhiván a
magyarországi románokat a felkelésre, a
korona iránti hűtlenségre, gyilkosoknak
bélyegezvén bennünket.
Néhány hét előtt Ilire volt, hogy a
dohány és szivarárak ismét csökkenni, ille
tőleg leszállittatni fognak, de ez nem áll,
legalább ezt újságolja a félhivatalos „Búd.
Corr." Az állam állal előirányzott, és elé
retni kívánt bevételi többlet már is kezd
érvényesülni. Fizess tehát szegény’ magya
rom ! Nincs is status széles e világon, hol
a különböző és számtalan czimen szedett
adók annyira terhelnék a polgárokat, mint
ebben az „extra Hungáriám non est vita"
magáról mondani szerető hazánkban.

De azért mindig jut vendégeket fo
gadni, banketteket rendezni, pezsgőzni,
magyarosan mulatni és külföldieket speczifikus magyar vendégszeretettel körülvenni,
milyeneket pedig ismét üdvözölhetünk tő
városunkban. Exotikus vendégek, szaloniki
kereskedők látogattak el hozzánk, körül
belül százan. Az országos iparegyesület és
az idegenek forgalmának emelésére alakult
bizottság szívélyes meghívására jöttek közibénk. A keleti express vonat megnyílván,
azt akarják intézőink, hogy ez Párisból —
Konstantinápolynak tartva nekünk ne csak
fütyüljön, hanem itt fontos empóriumra is
találjon. Az ipar és kereskedelem ápolása
a fő czél a keleti kereskedők meghívásá
ban, kik szombaton érkeztek meg és a
főváros küldöttei által élükön Zichy Jenő
gróffal fogadtattak.
O
A már vége felé haladó utazási idényt
az idén különösen iparkodtak kihasználni
fejedelmek, lierczegek, államférfiak. így
többek közt a walesi lierczeg bejárta ha
zánk nagy részét, Albrecht íöherczeg
Németországban volt ovácziók tárgya, Ká
roly Lajos íöherczeg királyunk testvéröcscse
hazánkban tett körútját végezve, Sinaiába
a román királyi pár meglátogatására utazik.
Kálnoky külügyminiszter Friedriehsruhéba
tett egy sétát, hol a vasemberrel, Bismarck
kal találkozott, melyről azt mondják, hogy
a béke záloga. Carnot beutazta Normandiai,
hazatérvén azon meggyőződéssel, hogy a
köztársaság ügye jól áll, ámde nem marad
hatott ki az utazók sorából a reklamhős,
a humbug tábornok, Boulanger a bujósdi.
Nem tudják hol és merre jár. Majd itt,
majd amott tűnik fel.
Lehetséges azonban, hogy az egész
csak egy fortély és ki mondhatná meg,
nem főzi-e, kovácsolja a jövő parlamentáris
harezra összekuszált agyában a terveket
Páris valamely titkos odújában.
O

t

f

,

,

Különfélék.
Október hő 1-ével lapunkra uj
előfizetést nyitunk. Előfizetési díj
negyedévenként 1 frt 25 kr., mely
összeg beküldésére legkényelme
sebb a póstautalvány használata.
Ez alkalommal kérjüK azon t. ez.
vidéki előfizetőinket, kiknek elő
fizetésük lejárt, hogy azt minél
előbb megujitani szíveskedjenek,
nehogy a lap szétküldésében fenn
akadás történjék.
— Trefort-ünnepély Léván. Az ország
más középiskoláinak szép példáját követve,
de bizonyára a kegyelet által is vezérel
tetve, főgimnáziumunk tanári kara és ifjú
sága is rendezett e hó 27-én Trefort-íinnepélyt, melyet Szab ad y Gyula, igazgatoaz ifjúsághoz intézett meleg hangú beszéd
del nyitott meg. A nagy nevű közoktatás
ügyi miniszternek életét és működését
K o b z y János főgimn. tanár méltatta jól
átgondolt emlékbeszédben. S za 1 a y Gyula
főgimn. tanárnak ez alkalomra irt gyö
nyörű ódáját Benkovich Géza VIII. oszt,
tanuló szavalta el. Közben az ifjúság gyász
dalokat énekelt. Az ünnepélyt a piaristák

Levél a levélt temeti,
hang sem hatol hozzánk, — pedig oly sok
Terítve alant az avar,
ott a gyermek; de sem vidor kaczagásuk,
S mi rajta marad, leszedi
sem sirásuk neszét nem hallani. Szülők
Kaczagva a durva vihar.
vannak ott, kik nem beszélnek s nem osz
tanak tanácsot gyermekeiknek; házastár
Ott fenn a mogorva hegyen
sak, kik nem halmozzák el egymást enyelgő
A sziklatetőn oda át,
A nap lenyugodni megyen,
szavakkal; uralkodók, kiknek parancsszava
S vérlángba fürösati magát.
nem töri meg a némaságot, koldusok, kik
nem érzik többé a nyomort, s nem kére
Alant tova mormol a hab,
géinek. Csend van itt, ez egyenlöjogu la
Tajtékzik a sárga gyepen,
kók között, oly csend — mint a milyen a
Es zúgva gyakorta kicsap,
világ kezdete előtt lehetett.
A merre osonva megyen.
Utoljára hagytalak téged, csendes és
ügy fáj nekem ez a haraszt,
titokzatos műtér : emberi agy. Ki
A róna s a puszta halóin,
tuduá felsorolni azon bámulatos tetteket,
A szép nyarat, üde tavaszt
Zokogva siratja dalom.
melyek teremtőerőd zajtalan működésének
K. J.
szüleményei. Csodálatos tevékenységeddel
behálózod az egész mindenséget. Városokat
emelsz, a melyeket a pusztulás örvényébe
is tudsz sodorni. Megcsalod a napot, mi
Becsüld meg az asszonyt.
dőn a koromsötét éjszakát a villaaynyal
— Irta: Csillag M. —■
nappallá változtatod. Alkottál tudományt,
Ott iil a síron összeaszott karjaival
művelődést és művészetet s tovább fejlesz
görcsösen öleli magához a kis fejfát, a ki
ted azokat. Megalkotód a nemzeteket tör
csiny keresztfát. Sir-zokog éjjel, sir-zokog
vényeikkel s csöndben, de folyton előre
nappal. Négy napja ül már az újon vetett
törve munkálkodói a szent czél elérésén,
hanton, onnan nem mozdulva. Nappal éb
melynek zászlóján fényes hetükkel tündökrenléte kinos, igaz álom ; éjjeli alvása még
lik e nagy szó : haladás!
kinosb ébrenlét.
Küldi a s’rásó: — Derekas Antal te,
jobb lesz haza menned. Holtnak nem se
Oly csendes. . . .
gítesz, magadnak meg ártasz I
Nem hallja a szót Derekas Antal, csak
Oly csenden a puszta határ,
Az ősz ködös álmaival
egyre sir, csak egyre zokog; melle zi
Eljött ; tova száll a madár,
hálása mutatja a nagy kint, mi ott bent
S elhalt a virágon a dal.
lakozik.
— Én szép feleségem, én jó feleségem 1
Haldoklik a sárga mező,
Meg
tudsz-e bocsátani, bűnömet feledni?!
Fogy illata, napja lemén,
Hogy bűnbe tudtalak !? Sírba kergettelek.
Az ősz dere pergedező
8 már nem is tud sírni. Kiapadt sze
Könyke'nt rezeg árva szemén,

templomában tartott gyászmise fejezte be
aa mííknrl..^l"L
< , . . *
j mplvon
melyen
műkedvelők zene —es
,.
énekkara
áltál eioadott réxviem nagyban emelte a
szép ünnepély áhítatát. — A boldogult mi
niszter emlékét méltán megilletik az ily
kegye etes ünnepek, hogy ;lz ifjúság, me
lyert legtöbbet dolgozott és fáradott, mele
gen emlékezzek reá, mint olyan férfiúra,
ki mint miniszter, mint tudós, mint Író
mint a művészetek lelkes pártfogója, mint
minden hasznosnak előmozdítója, hazánk
ban örökre elevülhetetlen érdemeket szer
zett magának.
- Színészet. B o k o d y n é-Máthé
Róza színtársulata f. hó 20-án fejezte be
Léván, majdnem két hónapra terjedt, színi
cziklusát. Utolsó referádánk óta szilien vol
tak: szombaton, szept. 22-én Egy nyársp o I gár ; vasárnap, szept. 23-án délután
Cs.zmadia, mint kísértet, este
\ i o 1 a, az alföldi haramia; hétfőn, szept.
a 8 e ,ni b e r> másodszor ; kedden!:
**, sz<jrtlan hefejező előadásul
adatott Egy dalárda viszontag8a,í’a,l‘, A darabok méltó befejezői voltak
a két hónapon át szinrekerüit változatos
repertoárnak és a szereplők által a közön
ség teljes megelégedésére oldattak me». A
társulat — mint értesülünk — jelenleg
belmeezbanyan működik, honnan néhány
heti tartózkodás után télire Losonczra me-y
at.’ ~
,eg8zebb erkölcsi és anyagi sikert
kívánjuk működésükre !
— Választások a vármegyénél. Vármegj-énk törvényhatósági bizottságának f
w.21-én tartott közgyűlésén lévai járási
főbírónak Ordódy Endre, aranyos-marotbi járási szolgabirónak Kosztoló nvi
Zsigmond és a vármegye által legújabban
szervezett faiskolai felügyelőnek .Makay
bandor választattak me<r.
J
— Honvédeink háromheti távoliét után
e ío
én, délben jöttek vissza a nyitrai
sátortáborból. Úgy a tisztek, mint a legény
ség
eltekintve egy kis fáradtságtól, a mi
katonadolog — teljes, jó egészségben tér
tek haza. Őszinte örömünkre szolgál, hogy
József íöherczeg őfensége, ki az őszi
gyakorlatok alkalmával két napot töltött
Nyit an, feldandárunk tisztikarát és legény
ségét magas elismerése- és dicséretére
méltatta.
Tüzeset Léván. E hó 27-én nehány
perczczel éjfél előtt tüzilarma zavarta meg
városunk lakosságának álmát. A Báthi utczában levő Toldy-féle háznak fáskamrája
— eddig ismeretlen okból — kigyuladt
belülről. A tűz — daczára annak, hogy a kamra
teljesen fából állott és sok faanyag volt
benne felhalmozva ■— szerencsére nem igen
terjedhetett, mert a két nap óta szemorgett
cső miatt a körüliévé épületek tetőzete
nedves volt és a helyszínén gyorsan meg
jelent tűzoltók is kellő erélviyel vetettek
gátat a pusztító elemnek.
Időjárásunk néhány héten át foly
ton derűit s meleg napokat hozott, a mi
nek gazdáink nem nagyon örültek, mert a
hosszas esőhiány miatt nem lehetett az. őszi
vetés alá szántani. Szolős gardáink sem
igen örülhettek a meleg napoknak, mert
nincs minek érni. A tavaszi fagy és a nyári
jégeső nagyon is bőven kivette dézsmáméből a köny : a z enyhülés forrása s a bá
nat és gyötrelem most jobban égeti, job
ban marczangolja ott benn kebelét!
A jó sirásó eledelt hoz, szánva teszi
mellé :
— Szegény Antal öcsém, négy napja
nem ettél, hoztam kis eledelt!
Ezt se hallja Antal. Merőn maga elé
bámul s ébren álmodik kinos álmot. Sza
badulna tőle, nem tud. Látnia kell, látja,
mint jön ho'zá árulkodni, mint jön szivébe
iiszköt dobni a gaz Szűcs Peti: — „Hűt
len a te feleséged, hogy nem veszed észre."
Hisz a szónak . . . részeges lesz, bá
natában iszik, — mulat, vagyont pocsékol.
Látja: m nt jön hozzá felesége ; hallja :
szelíden mint hívja. [„Ne higyj a szónak!
En jó uram baj lesz ebből, jönnél haza!"
Látja, mint átkozza, szitkát szórja, — g
hogy könyörög : kidobja a korcsmából a csal
fát. Iszik tovább, iszik bánatában.
Jön a szomszéd: Gyere haza Antal
öcsém, beteg az asszonyod, bánatnak betege.
— Húzzad czigány, ne hallgass a
szóra! Ha beteg, hát legyen beteg! Ki
szánja a hűtlent ? !
Jönnek újra. „Antal baj vau ! Haldok
lik a feleséged. Siess, talán még megbocsát!
O bocsájt meg! húzzad czigány! O
bocsájt meg? O? A bűnös! . . . Bort hát
az asztalra! ... és iszik . . . iszik to
vább. . .
S amint iszik, s amint mulat, haran
gozás haitik! ... Hé ! Mi az? Halottnak
szól? Temetőbe mennek?!
Asszonyodnak harangoznak !
Neki
szól az ének! Te öl'ed meg! Miattad a
bánat!
Agyához kap, szivéhez kap .... Az

ját szőlőinkből úgy, hogy a legsilányabb
szüretre van kilátásunk. A mi kevés sző
lőnk van, az elég jól áll s szépen érik. E
hó 25-ike óta időjárásunk hirtelen oly hű
vösre és esősre fordult, hogy esernyő és
felöltő nélkül alig tehetjük ki lábunkat.
— A lévai kaszinó házának építését,

melyet tudvalevőleg T o m a s c h ek János
vágszeredi építész eszközöl, e napokban már
megkezdették. Az épület — a megkötött
szerződés értelmében — még a télig tető
alá kerül s tavaszszal, legkésőbb május
1-én, teljesen készen kell lennie.
— Szentmihályi vásárunk, mely az
öt országos vásár közül a legnépesebb szo
kott lenni, az idén nem ütötte meg a mér
téket, minek oka nagy részben a beállott
esőzés. A hétfői barom vásár eléggé
látogatott volt ugyan, de nem volt oly
élénk a keres'etben, mint egyébkor. A
szerdán tartott kirakodó vásár rit
kasága mellett pedig lepjobban bizonyít az,
hogy a czigánypecsenye s a hagyományos
1 u d f e r t á 1 y, mely ilyenkor százával
árasztja el a piaczot, nem örvendett a meg
szokott kelendőségnek.
— Adomány. S i in o r János bibornokérsek a garamlöki templom felépítésének
költségei fedezésére 800 frtot adományozott.
— Hymen. Dr. K o li n Mark ipolysági fiatal orvostudor a napokban váltott
jegyet Ster n Ilonka k’.saszonynyal, SternEfraim lévai nagykeresk. kedves leányával.
— Vásár. Léván, a f. évi szeptember
hó 24-én tartott országos baromvásárra be
hajtatott szarvasmarha : 910 drb; ló : 1557
drb; sertés: 135 drb; birka: 2120 drb;
Kecske : 6 drb; szamár: 5 drb; összesen:
4733 drb; Ezekből eladatott szarvasmarha:
489 drb; ló: 115 drb; birka: 1656 drb;
sertés : 65 drb; kecske: 2 drb; szamár 3
drb; összesen: 2430 drb; Vételár összege:
24004 frt.
_
— Fejedelmek nyelvismeretei. Egy
angol lap összeállítja azoknak az uralko
dóknak névsorát, kik a legtöbb nyelvet
beszélik. Első helyen áll e tekintetben Er
zsébet császárné és királyné, ki nem
csak Ausztria-Magyarország valamennyi nyel
vét bírja, hanem francziául, olaszul, angolul
és spanyolul is jól tud. Legközelebb áll
hozzá Erzsébet román királyné, a ki három
nyelven ir és maid minden egyéb európai
nyelvet is beszél. Krisztina spanyol királyné
szintén bírja a legtöbb modern nyelvet
s jelenleg a baszk nyelv tanulmányával
foglalkozik, mely idegenre nézve roppant
nehézségekkel jár. Az uralkodók között
F e r e n c z József császár és király bírja
a legtöbb nyelvet s utána György görög
király és Umberto olasz király következnek.
— A szerzetes rendhez tartozó taná
rok. ha sem az államtól, sem egyéb alap

ból illetményeket nem élveznek, hanem ki
zárólag csak a rend jövedelmeiből láttat
nak el, a pénzügyi bíróság által hozott dönt
vény értelmében IV. oszt, kereseti adóval
meg nem róhatok.
— Az egesz világ gyászmiséje.

XIII.

Leó pápa tudvalevőleg az egész világ ke
resztény halottjaiért általános gyászmisét
rendelt el, mely Léván 24-én fényes segéd
lettel s nagy közönség jelenlétében tarta
tott meg a plébániai templomban.

én feleségem! Ilát igaz volt!! . . . s áttör
a népen, fut a temetőbe és azóta ....
Ott ül a síron, összeaszott karjaival
görcsösen öleli magához a kis fejfat, mely
ről leáztatták már könnyei a betűket. Sir
zokog nappal, sir-zokog éjjel.
Nappal ébrenléte kinos, igaz álom;
éjjeli alvása még kinosb ébrenlét!
A jó sirásó ahányszor látja, mindig
felfohászkodik: En Istenem ! vedd őt ma
gadhoz !

Gondolatok
irta: SÍI

XjSSA.

Ne gyalázzuk a mesés világot, melybe
gyermekeket vezetünk be! Tanítsuk a
g_ ermekeket az ideális világot, mint való
ságot felfogni, akkor nem lesz erejök, a
valóságot is ideálisabban képzelni.
*
*
*
Közönségesen a szerint Ítéljük az em
bereket, hogy milyenek irányunkban és nem
hogy milyenek általában és önmagukban,
innen a sok hamis ítélet. Valódi emberis
meret nem csak tiszta, éles látást kíván;
hanem jellemerőt is és önmegtagadást.
*
*
*
A föld syraboluma : egy szivárvány a
még vérző csatamező fölött.
*
*
*
Alarczos bálhoz hasonlit az élet! Néhányan meg lesznek ismerve, de félreismerve.
*•
*
*
Hol mindannyian parancsolnak és egy
sem engedelmeskedik, — hol egy sem fizet
és mindegyik kölcsönöz, — hol egy sem
dolgozik, mindegyik élvez, az . - . álmodott
communismus

—

Rövid

hlrak. — Budapest

belvárosi kerületében S t e i g e r Gyula,
kormánypárti ellenében 67 szótöbbséggel
báró K a a s Ivor mérsékelt ellenzéki lett
megválasztva orsz. képviselővé. — Bazaine,
az 1870—71. porosz-franczia háborúban
oly szomorú hírre tett szert tábornok, e
napokban halt meg Madridban 77 éves ko
rában, a legnagyobb biin bélyegével, a
hazaáruláséval homlokán. — Budapesten
e hó 25-én hunyt el R ö c k Szilárd neineslelkü polgár 90 éves korában, ki jótékony
czélokra 300,000 frtot hagyott. — A bagatell-ügyekben való peres eljárás módosítása
van tervben s a belügyminiszter felhívta
a törvényhatóságokat a szükséges adatok
beküldésére. — Humbert olasz király nagy
fokú májbajban szenved, melyhez újabban
szivtágulás is járul. — Szalonikiből e héten
közel 100 keleti kereskedő, iparos, vállal
kozó és tőkepénzes külön vonaton jött
Budapestre, hol igen szívélyesen fogadtat
tak. E látogatásból bizonyára hasznot fog
huzni a magyar ipar. — LeO pápa Romá
ban félmillió lírán házat vett s az ottani
munkás egyletnek ajándékozta. — FrancziaOrszág népessége, a legújabb adatok sze
rint, kevés hián 38 millió főből áll. —•
Sör sztrájk van készülőben Bécsben, mert
a sörgyárosok holnaptól kezdve másfél
forinttal akarják drágítani a sör hektoliter
jét. -- Fiume városának küldöttsége e hó
28-án Deák Ferencz emlékszobra leleple
zésének évfordulója alkalmából gyönyörű
ezüst koszorút helyezett el a mauzóle
umban.

a pr

Óságok.

— Rovatvezető Zuhany. —

A b u in i a t t, — Mama; Gizella, miért
púderesed te ma oly erősen magadat? — G i z e 1 la :
Hiszen tudod talán mama, hogy a vőlegényem ma el
utazik, hát csak illik, hogy halavány legyek.

N e m várhat. — Miért üti a kutyámat, hi
szen csak megszagolta ? — Talán bizony addig vár
jak, mig meg is Ízlel ?
G y e r ni e k s z á j b ó 1. Pista:
Nénike,
mutasd meg a nyelved lábait! — Vendég: Mit
beszélsz, piczikém, hiszen a nyelvnek nincsen lába. —
Pista: Pedig a mama azt mondotta, hogy neked
folyton j á r a nyelved.

LEVELEZES.
I.

Szeptember 8-ikán a torony beszere
lése rendkívüli ünnepélyességgel ment végbe,
midőn aztán az istenitisztelet egy örömtel
jes „T e D e u ra“-mal befejezését nyeré.
A következő napon, azaz szept. 9-én,
nagyszerű mulatság rendeztetett, melyen az
egész község apraja-nagyja részt vett, a
kedélyek felviditása körül pedig a hodrusbányai zenekar pontosan teljesité kötelessé
gét. Az egész mulatság igen sikerültnek
mondható.
R. Gy.

II.
Léva, 1888. szept. hó 26-án.

Tek. Szerkesztő ur!
E napokban volt alkalmam tanuk
elölt látni egy valódi c sodabogarat, milyen
bőviben szokott ugyan teremni hazank
szászlakta vidékein, de nálunk, Barsvármegyében, tudtommal ritkább ez a fehér
hollónál.
Egy ékes németséggel irt hivat a'os
átiratról szól az ének, melyet a szt.-benedeki körorvos, D o b j á s z Adolf, egy
törvénytelen gyermek gondozására vonatko
zólag intézett az aranyos-maróthi szolgabirói hivatalhoz.
A nevezett orvos átirata bevezető
soraiban alázattal bocsánatot kér, hogy
miután a magyar nyelvet nem bírja kellő
leg, engedtessek meg neki, németül Írni.
Hogy az aranyos-maróthi szolgabirói
hivatal elfogadta-e hivatalosan a hivatalos
átiratban kért s irt száraz mentséget ? nem
tudom; de ha tette, rosszul tette. Akkor
cselekedett volna helyesen, ha az átiratot
figyelmére sem méltatva, egyszerűen „nik bz
d a j c s“ hátirattal returirozza a doktor
urnák, ki magyar földön lakván, magyar
honpolgároktól kapja kenyerét s ezt még
azzal sem taiija méltónak meghálálni, hogy
kenyéradóinak nyelvét megtanulja.
Vármegyénk községeinek idegen hang
zású neveit megmagyarositottuk. A F. M.
K. E. kitartással küzd a magyarosítás
szép eszméjéért s a nép szívesen áldozza
filléreit, hogy üdvös működésében anyagi
lag is támogassa. De kérdem, nem hat-e
bénitólag a nagy munkára, ha varmegyénk
egy hivatalos közege, ki első sorban tar
toznék a törvényt tisztelni, hivatalos nyel
vül idege ország nyelvét használja ?
Hiszem és óhajtom, hogy szavam el
hat odáig, a hol az ilyen eljárás megtalálja
a megérdemlett megtorlást.
Siklósy.

I’ila, 1888. szept. 25-én.

Tek. Szerkesztő ur!

KÖZÖNSÉG KORÉBÓL.
Éppen száz esztendeje múlt, hogy
P i 1 a nevű községünkben plébánia lett ala
I.
pítva és ezen idő óta fenáll templomunk
Meghívó.
is, mely azonban az istenházát annyira
A lévai m. kir. honvéd- és polgári lö
ékesítő kellékét — a tornyot — eddig
nélkülözte.
vészegylet f. évi szeptember 30-án nma“
A hívek mindezideig hordák szivükben délután 3 órakor, díjazással összekapcsolt
az óhajt és jámbor szándékot, Isten tisz zárlövészetét tartja, — melyre az egylet
teletére és az imaház díszére tornyot t. tagjait, valamint a lövészet iránt érdek
emelhetni; azonban a község szorult anyagi lődőket tisztelettel meghívja.
Léván, 1888. évi szept. 22-én.
helyzete mindig legyőzhetetlen akadályo
a lövészegylet választmánya.
kat gördített az útba és a dolog a jó szán
déknál alig juthatott tovább, mig végre a
II.
végzet községünket B o g i s i c h Ágost
Köszönetnyilvánítás.
plébános urban ép oly nemesszivü lelkipász
A „S t e f á n i a-á r v a li á z“ részére,
torral, mint lelkes honfival ajándékozó meg ,
Mácsay Lukácsné őnagysága egy zsák bur
ki teljes buzgósággal az ügyet felkarolva, gonyát, félvéka babot, paradicsomot, kelt,
tevékeny működésének immár sikerdus ered karelábit és tököt; Heikler Sándorné úrnő
ményével hiveinek szivében örök emlékét két puttón burgonyát és babot, és Leidenfroszt Tivadar ur tiz kilo marhahúst voltak
vívta ki magának.
kegyesek adományozni.
Miután a magas kincstár, mint kegy,
Fogadják az árvák hálás köszönetét.
uraság, az építéshez megkívántaié legfőbb
A ,.Stefánia-árrahár/‘ gondnoksága.
szükségleteket megadni kegyeskedett — a
miért a község legmélyebb hálás köszöne
tét tolmácsolom — a község is elismerést
Idegenek névsora
érdemlő módon minden erejének megfeszí
tésével hozzájárult j ámbor óhaja megvaló Léván az „Oroszlán44 vendéglőben aug. 23. szept. 29-ig.
Varga József, lókereskedö, Bpest. — Schwarcz
sításához.
Ily módon a szükséges előkészületeket A. utazó, Becs. — Grünstein N. utazó, Becs. —
megtéve, f. é. április hó 15-én a toronyfa Adorján Emil, ügyvéd, Csanád. — Berger József, ga
bonakereskedő, Sziszek. — Fehér Kálmán, asztalos,
lazatnak alapköve ünnepélyesen lerakatván Bpest. — Schartoi Katalin, kereskedőnő, Becs. —
a munkálat megi ndittatott.Június hó 9-ikéu Dr. Fii kom és neje, fogorvos, Becs. — Tomaschek
elérte a fai a kivánt 22 méternyi magassá János, építőmester, Szered. — Piszkási András, szem
gát, melyre a 14 raet. m agas, négyszöglet- fényvesztő Szörög. — Kovács Sándor, ügyvéd, Bpest.
— Liptay N., főhadnagy, Ar.-Maróth. — Báró Majtornyócskával ékesített gótizlésü fedél he t lényiné.
lyeztetett. Junius hó 17-ikén a mise után
ünnepélyesen szenteltetett be a 3 met.
magas kereszt és feltüzetett a nép jelenlé
Tagadhatlan tények.
tében a torony csúcsára, honnan az illető
Állításokat tenni egy könnyű, hanem erre a
ács üdvmondások között emlékül koszorú
szükséges bizonyítékokat előállítani sokkal nehezebb
kat, képeket és pénzdarabokat s zórt lefelé. dolog. A közönségnek elvitázhatatlan joga van, azon
Augusztus 30 án felhuzattak a harangok és állításokra nézve, melyek nyilván tétettek bizonyítéko
kat követelni. — Még csak rövid idő óta lett egy
megerősittettek; ezen munkálat ismét a hí készítmény közhírré téve, mely más országokban már
vek feszült várakozása mellett folyt le, is nagy hírnevet szerzett magának. — Alig lehetne
hinni, hogy a belföldön is ezen készítmények csodáila
hogy a harangszót mielébb az illetékes tos érdemei egy oly rövid időközben gyógyítások által
helyről hallhassák; megszólalnak végre a megkísértve lettek, és igazaknak bebizo<yultak volna,
azonban már oly ériékeseknek bizonyultak be ezen
harangok, durrognak a taraczklövések és a gyógyszerek, hogy ezt már is a kigyógyultak nagy
nép ajkairól örömkönnyek közt hangzik a száma önkéntes bizonyítványokká! köszönettel tanúsít
„Hála Istennek" !!

ják. — Alább közöljük a birtokunkban lévő nagysaáwu köszöntő-iratok egyuéhány kivonatait:

„Közel 12 év óta hólyaghurutban szenvedve,
már többször gyógyítottunk lettem kijelentve, mégis a
viznyomás, az üledék és viszketés stb, mindig megma
radtak 26 üveg után az igazsághoz képest Warner’s
Safe Cure-je jelességét ki kell jelentenem.u Záránszki
Szaniszló, cs- és kir. fö törvényszéki igazgató Krakóban.
„A kapóit Warner’s Safe Cue üveg kitűnőnek
bebizonyult. Péterfalu Erdélyben. Bednens Adolf k.
jegyző
Warner’s
Sate Cure-rel rendkívüli sikert
értem el,
* 4 a Kralovitzon, Seti Lipót cs. és kir. köz
jegyző.
„Minthogy Warner’s Safe Cure„ egészségemet
teljesen helvreálitotta ezennel legmélyebb közönetemet
kijelentem, Mindenki bámul annak csodateljes gyógy,
hatása fölött.44 Patscheider A. St, Martin Ried mellett
AIsó-Ausztria.
„Kilencz év előtt nálam a Bright-féle vesebetegségnek első jelenségei mutatkoztak és teljes egészséget
sehol vissza nem nyerhetnem. En Warner’s Safe Cureből 7 üveget használtam el, magamat alaposan ismét
helyreállítva látván, a szenvedő emberiségnek ezen
gyógyszí rt a legjobban ajánlom-44 Königsberg Eger
mellett. Wolf Alex nyug, tanító.
Ily nyilatkozatok- és bizonyítványoknak minden
kétséget el kellene távolítani és képesek lennénk még
számos egyéb hálakőszönetet ide csatolni. Ezreu
szenvednek ma, mint szenvedtek azok és ugyanazon
gyógyszer használása által egészségüket ismét vissza
nyerhetnék. Tedd ezt, mielőtt későn volna! Wancr’s
Safe Cure egy üveg ára két forint és a legfőbb gyógy
szertárban kapható. Füzet ingyen és bérmentve meg
küldetik, cziinezendö: Wamer II. H. és ta. főraktára
Pozsonyban.

Lévai piaczi árak.
Rovatvezető: Kónya József, városkxpitáuy.

Búza: m.-mázsánként 6 frt 50 kr, 6 frt
80 kr. Kétszeres 5 frt 10 kr, 5 frt 40 kr.
Rozs 5 frt. — kr. 5 frt 20 kr. Árpa 5 frt
50 kr, 7 frt — kr. Zab 4 frt. 30 kr, 4 frt.
80 kr. Kukoricza 4 frt. — kr, 4 frt 20 kr. Bab
7 frt — kr, 7 frt. 50. kr. Lencse 6 frt 80
7 frt — kr. Köles 4 frt. —kr. 4 frt 50 kr.

Nyílttér.
i.

Yerfálschte schwarze Seide.

ein Müsterchen
dcs Stoffes, von dem mán kaufen will, und die
etwaige Verfalschung tritt sofort zu Tagé: Echte,
rein gefiirbte Seide krauselt sofort zusammen, verlöscht hald und hinteilasst wenig Ascbe von ganz
hellbráuniicher Farín. — Vervalschte Seide (die leicht
speckig wird und bricht) brt a«it langsam tort, namentlich glinnnen die „Schustaden
*
4 weiter (wenn
sehr mit Farbstoff ers.-hwert), und hinterlást eine
dunkelbraune Ascbe, die sich im Gegensatz zűr
echten Seide, nicht krauselt, sondern krüinmt. Zer
drückt inau die Ascbe dér echten seide, so
verstaubt sie, die dér verválschten nicht. Das Seidenfabrik-Depót von G. henneberg (k. k. Hoflief.)
Zürich, versendet géni Muster von seinen echten
Seideiistoffen au Jedermann, und liefert einzelne
Kőben und ganze Stiicke zrei in’s Hau».

II.

Kis-Kereskényben állani-valo szőlő
kilónként 20 krajezárért megren
delhető
Mailáth Erzsinél.

in.

Budapesti Hírlap.

XT.

olvasóközönség vetette meg alapját. A lap eleitől fogva
megértette a magyar közönség szellemét; minden pár
térdek mellőzésé”el küzdött nemzetünk- és fajunkért, ez
egyetlen jelszóval: magyarság! Viszont az ország leg
kiválóbb intelligenciája is azonosította magát a lappal,
fölkarolva azt oly módon, mely páratlau a magyar
újságírás történetében. A hazai sajtóban máig a leg
fényesebb eredményt a „Budapesti Ilii lap44 érte el:
legnépszerűbb, legelterjedettebb lapja az országnak A
külső dolgozótársak egész seregén kívül a szerkesztő
ségnek annyi belső tagja van, a mennyivel egy ma
gyar lap seui dolgozik; minden rovatot külön vezető
gondoz, a helyi tudósítókon kívül, a kik a nap törté
netét írják. Minden fontosabb bel- vagy külföldi ese
mény felöl rendes levelezőn kívül sajat külön tudósító
értesít közvetlenül: a távirati szolgalat immár oly
tökéletesen van berendezve, hogy elmondhatjuk: nem
történik a világon semmi jelentékeny dolog a nélkül,
ho«ry a „Budapesti Hírlap arról rögtön ne adjon hű és
kimerítő tudósítást. A „Budapesti Hírlap-4 politikái
Cikkeit K a a s Ivor báró, Rákosy Jenő, Balogh Pál írják
más kiváló hazai publicistákkal híven a lap független
magyar, pártérdekei nem ismerő szelleméhez. Politikai
hírei széleskörű összeköttetések alapján a legmegbíz
hatóbb forrásokból származnak. Az országgyűlési
tudósításokat a gyorsíró jegyzetek alapján szerkesztik.
Magyarország politikai es közélete felöl távirati értesü
lésekkel látnak el rendes levelezők, minőkkel minden
városban, sőt nagyobb községben is bir a lap: a
„Budapesti Hírlap” távirati tudósításai manap már
teljesen egy fokon állanak a világsajtó legjobban
Szervezett hírszolgálatával. Earópa összes metropolisai

ban LondoutólKoastantinapolyig saját tudósítók van
nak, a kik úgy az ott történő eseményeket, mint az
elektromos dróton oda fut) híreket rögtön megtávira
tozzák. A kü.földi rendes tudósítókon kívül minden
fontosabb esemény felöl a szerkesztőség külön
kiküldetésü tagjai adnak gyors és bő értesítést
A „Budapesti Hiriap
*
4 e célokra havonkint oly össze
get fordít, mint a mennyi ezelőtt 10 ev\cl meg egye<ry hírlap egész költségvetése volt: de sikerült is
elérnie, hogy ina a legjobban, leggyorsabban értesülő
orgánuma a sajtónak. A „Budapesti Hírlap” Tárca
rovata Tele k y Sándor giót. T ó t h Béla, Rákosi
Viktor (Sipulusz; és több kiváló irók közreműködése
mellett, a lapnak egyik erőssége s mindig gondot for
dít rá, hogy megmaradjon előkelő színvonalán. A napirova
tokat kitűnő zsurnaliszták szerkesztik s a helyi éstesülés
ismert legügyesebb tudósítókra van bízva. Rendőrségi és
törvényszéki rovatai külön-külön szerkesztői a fővá
ros sötét eseményeit is mindig oly hangon tárgyalják,
hogy a „Budapesti Hírlap44 helyet foglalhat minden
család asztalán. A közgazdasági rovatban a m ag v a r gazda, birtokos, i p a r o s, k e r e skedö megtalálja mindazt, a mi tájékozására
szükséges. A
regénycsarnokban csak kiváló írók
legújabb müveit közöljük. Az előfizetés föl
tételei: Egész évre 14 frt, félévre 7 frt, negyed
évre 3 frt 50 kr, egy hóra 1 frt 20 kr. Az előfizetések
vidékről legcélszerűbben postautalványnyal eszközölhetök következő cim alatt: A „Budapesti Hírlap” kiadó hivatalának, IV. kerület, kalap utca 16. szám.
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Árverési hirdetményi kivonat.

Árverési hirdetményi kivonat.

A verebélyi kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság
A verebélyi kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság
közhírré teszi, hogy Viliik sz. Sáfár Katalin végrehajközhírré teszi, hogy Taub Lipót végrehajtatónak Jan
tatónak Jancsck IV.árton végrehajtást szenvtdö elleni
csek Márton és neje végrehajtást szenvedő elleni 154
300 írt tőkekövetelés és jár. továbbá Knapp Sándor
frt tőkekövetelés, továbbá a lévai takarékpénztár csat
nak 97 fit 70 kr. — Tíiub Lipót 154 frt, — és a lé
lakozott végrehajtatónak 165 frt és járulékai iránti
vai takarékpénztár mint csatlakozott vt j. rcl.ajtatóknak
végrehajtási ügyében a verebélyi kir. jbiróság terüle
165 frt tökék és járulékaik iránti végi
*
hajtási ii; vé
tén levő s az alsó-győrödi 191 sz. tjkvben A I. 2. rsz.
ben a verebélyi kir. jbiróság hiiiá tén levő s a végre
alatt foglalt Jancsek Mihály, József és Márton nevén
hajtást szenvedett Jar.c.-tk Mártonnak az a!só-«.áörödi
álló belsőségre az 1881. évi 60. t. ez. 156. §. értelmé
194. .szánni tjkben A I 1 — li rszk. alatt foglalt bir
ben 8 frt — az alsó-győrödi 45. sz. tjkvben A I. 2—6
tok testből álló iiigatlansi'gra 897 irt — az ottani |22—25. rszk. alatt foglalt birtoktestnek Jancsek szül.
1 rszám alatti fekvösegre 96 frt, — az ottani A II.
Sáfár Juliannát 1 /t részben illető tulajdoni jutalékára
1 rszám alatt foglalt egész b iz fekvösegre 274 frt,—
184 frt 25 kr., — az ottani 141 sz. tjkvben Sáfár Pé
s végre az ottani 93. sz. jkben A I. 1 rszám alatt
ter, Jancsek Sáfár Julianna, Lévák Sándor, Koritár
foglalt birtoktestnek Jancsek Mártont
részben il
Orbán, kk. Sáfár Verőn, Róza és Klára nevén álló az
lető tulajdoni jutalékára az árverést 127 írtban ezen
1881. LX. t. ez. 156. §-a értelmében A I. 2 rsz. alatt
nel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy
egész birtoktestre 28 frt — az ottani 152. sz. tjkvben
a fennebb megjelölt ingatlanok az 188
*
évi Október
A I 10—20 rsz. alatt foglalt birtoktestnek Jancsek sz. ■ hó 24-ik napján délelőtt Alső-GGíröd község ház inál
Sáfár Juliannát illető ’/6 rész tulajdoni jutalékára 9C
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított ki
frt 83 kr., — az ottani 153. sz. tjkvben Sáfár Péter,
kiáltási áron alól is eladatni fognak.
Vnuk sz. Sáfár Katalin, Jancsek sz. Sáfár Júlia, Sá
Árverezni szándékozik tartoznak az ingatlanok
fár Sándor, úgy kk. Sáfár Verőn, Róza és Klára ne
becsárának 10°/0-át, készpénzben, vagy az 1881. LX.
vén álló A | 1 rszám alatti szőlő fekvösegre egész
t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az
ben 138 fit, — az ottani 4- 2 rsz. alatti egész sző
I 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságlő fekvösegre 78 frt, — az ottani 155. sz. tjkvben A
iigyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvad kképes
-| 1—3 rszám alatt foglalt fekvésé'"nrk Jancsek Sáfár
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az
Juliannát illető 1 tulajdoni jutalékára 151 frt 67 k
1881. LX. t. ez. 170, §-a értelmében a bánatpénznek
az ottani 151 sz. tjkben A I 1—3. rszk. alatt foglalt
a bíróságnál időleges elhelyezéséről kiállított szabály
birtoktestnek Jancsek Sáfár Juliannát illető
tulaj
szerű elismervényt átszolgáltatni..
doni jutalékára 96 írt, — s végre az ottani 156. sz.
Kelt Verebélyen, a kir. jbiróság, mint tlkvi
tjkvben A I 1 — 6 rszk. alatt foglalt birt<»kt< síbeni
hatóságnál. 1888. július hó 18-áv.
közös tulajdoni jutalékára az árverést 139 Irt 67 krban
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és
hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1888. évi ok
tóber hó 25-ik napján délelőtt A.-Győ-őd község há
zánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított
kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

mikor nálam minden előpénz nélkül

50 krajezáros részletfizetésre
IH0WE-, ANGER-, S1NGER-, WEI1LER-WILSON
ti!

G E P E K E T
5 évi jótállás mellett kaphatna!.

Családi czélokia .’> évi jótállás mellett Sínger-gépeket ajánlok 36 Írtért. Használt gépek becseréltetnek,
vagy igazittatnak jutányos áron. Géptük, l'eszek és csó
nak raktáromon mindig találhatók.

HSCHEH MIKSA kereskedése 1

87

Léván.
2901, 1888, szám.

Póthirdetmény.

várni ik a nagy-emlré li 85. sz. tjkvben A. I. I—5.
sorszám alatt felvett ingatlanára 4
5
*
frt kikiákási ár
ban az 1
>8.
*
évi odjber hj l'- k n ipjána . d lelölti 10
órája a bajkai ing.itlanoKr.i Baj k<l kózségm i a bíró
házánál — és a nagy-endrédi iirratl mokr.i Nngy-Eudréd községben ugyanazon napnak <1. n. 2 órájar i kitűzött, árverés az 1881. évi 60. r. ez. 167. §. alapján

A lévai kir. jbiróság mint tlkvi hatóság köz
hírré teszi, hogy Dóka András szalatnvai lakos;
Gaál Diniéi derezslényi lakos és Konkoly Sándor bu
dapesti lakosnak KonCZ István bajkai lakos végrehaj
az esztergomi keresk. és iparbank végreaajlató érdetást szenvedett elleni 30 frt; 260 frt és 61 frt s jár.
k?>en is I89J f.t iÖÁeÁJvetelesá
jarals.cii Kie.éjiiránti végrehajtási ügyében 319 888., 594 888.
s
tése végett m gtai-rat. ii fog. A jeic.i ké.vcuy kóltsc1051 888. sz. a. kibocsátott árverési hirdetményben I g-i ez ut al 5 fi t 3J kr. <». é. allapiitatik me;.
alsó Koncz Istvánnak a bajkai 16. számú tjkvben A
Miről is: I.) Ilubercn Vilmos ügyvéd Léván. 2.)
1. 2—11 sorszám alatt felvett fekvőségbeni 1 ., rész I Pongrác.'. Zsig.noml ügyvéd, Esztergomban. 3.) Miliálka
illetményére 882 frt — továbbá úgy a végrehajtást,
Jónás szecsei berek. 4.) Koncz István. Bajkán. 5.) Liszenvedő alsó Koncz István, — valamint a társtulaj
t-.ssy Nándor vegr. Jiajtő, Lé váti. 6.) Baj ka község
donos Miliálka Jónásnak a baikai 62 sz. tjkvben A 1
■lőljár >>.iga. 7. N. Endréd község előlj.írós.iga értc1 sorszám alatt felvett fekvősegitkre és a 13. ossz sittetnek.
Írási számú lakházukra 276 fit ; — végre Koncz IstLéván, a kir. jbiróság, mint, tlkvi hatóságnál,
1888, évi augusztus hó 23-án.

Pályázati hirdetés.

Árverezni szándékozók taitoznak az ingatlanok

becsárának l()°/0-át készpénzben, vagy az 1881. LX.
t. ez, 42. §-ában jelzett árfolyammal számítóit és az
1881. évi nov. hó 1-én 3333. sz.a. kelt igazságügyminisz
teri rendelet8. §-ában, kijelölt óvadékkép:s értékpapírban
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 18
*51.
LX. t. ez.
170. §-a értelmében a bánatpénznak a bíróságnál elők-ges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt
átszolgáltatni.
Kelt Verebélyen a kir. jbiróság, m’ut tlkvi ha
tóságnál 1888. évi július ló

a8.

A lévai ni. kir. honvéd- és polgári lövészegylet, a lövöldével kapcsolatos dísz
kertjének fentartására és godoz.ására Icei’tészt keres, — kinek java
dalmát képezendi: a lövöldében 2 szobából álló lakás 50 frt készpénz fizetés, az
üvegháznak virág-kereskedés czéljából való használata és fél hold föld. E mel
lett az egész lőtér területét is használatba veheti 3 kát. hold kiterjedésben
összesen 12 frt haszonbérért, de ezen területen csakis takarmányt szabad ter
melnie. — Kötelessége azonban a lövölde kertjébe az időszaknak megfelelő
diszvirágokat ültetni, azt mindig- tisztán tartani és a fákat nyestegetni.
Csakis nős kertészek jelentkezhetnek e hónap folyamán

napján.

Dillesz,

a lövészegylet titkáránál

kir. aljbiró.

Léván, Úri utcza 10. szám alatt.

Gyeiies József,
kir. jbirő.
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Fölülmulhatathin ótvágyhiánv,
gyomorgyöngeség. rósz illatú Irlekzrt. felfúvódás, savanyu fdböffené
,
*
kolika, gyomorhunit, gyom<»régés,
homokdarakepzödes, tul-ág<>«
nyálk iképzödrs, sárga
*
ág. undor
hányás, főfájás ha a gyomorhdered .
gyoinorgön-s. <z ‘k<z >rulá<. a gyo
mornak ételekkel <•
* italokkal való
túlterhelése, giliszták, lep-, máj- és
aranyeres bántalmak eset' ioen. —
ry
*
E
üvegese ára lias/’^ilnti uta
sítással eryiift -40 kr., Kettős paiacz • "O kr.
Kö,.ponti sz'tkuidés Brády Károly
gyogysz. rész állal Kremsierben Mor
va ország).

Kaphat minden gyógyszertárban.
A valódi ináriaczclli gymnorcsöppeket sokat
hamisítják és utánozzák. A valódiján jeléül minden
üvegnek piros, a fenti védjcgvgyel ellátott boritokba
kell göngyölve lennie és a miiiden üveghez mellékelt
használnii utasításon meg kell jegyeve lenni, hogy
az Kremsicrben Gusek llc-nrik könyvnyomdájában nyo
matott. "
wc
Óvás !

Gyáz és ig-a.zg-a/tisá.g- :

Külső

váczi-ut

169/99.
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SCHLICK-féle szabadalmazott „TRIUMPH" és „HALADÁS
sorvető gépek.

SzórvaAretőg-ép e Ír
Schlick-féle szabadalmazott két és háromvasú ekék.
Schlick-féle szab. Rayol-ekék,

Schlik es Vidats-fele eredeti egyvasu eiet és talajművelő-eszközök
Eoxcxxálz és xög-tSxő Ixexxg-exels,

Szecskavágók, répavágók, répazuzók, tengeri morzsolok, csöves
tengeri darálók.

Az összes ekék tartalékré
szei készletben tartatnak.
— Előnyős fizetési feltéte
lek. Legolcsóbb árak.

Gőz- es járganycseplő készületek, gabona
tisztító rosták, őrlőmalmok stk

Árjegyzkek kívánatra ingyen és
bérmentve.
JEGYZET,

Van szerencsénk ezennel t. ez. üzletbarátaink becsea tudomására hozni, hogy, noha a VI., váczi-körilt 57. sz. a
lévő irodáink legnagyobb részét a külső váczí-utou lévő gyártelepünkre helyeztük át, mindazonáltal az eddigi irodai helyisé
günkben t. üzletbarátaink kényelme érdekében egy városi irodát tartunk fenn, valamint, hogy ugyanott építési czikkeir.k és
gazdasági gépeinkből raktárt létesítettünk.
Kiváló tisztelettel

A Schlick-féle vasöntöde és gépgyár részvény-társaság igazgatósága,
TTá.ictá.i’

JLévétn z

K. e r n

test-vérek

uraknál-

II

MOMATQFT NYITKAI és TÁKiÁ-uál Léván. 1888.

I, ó v á n Bolenian Ede i rökiisei,
Medveczky Sándor, A r a n y o s-.M ar ó t h Bittó Károly, N a g y L e k é r
*
Bolyó
Gyula, I p o i y s á g h Berko
István, N a g y-S a I I ó Zsorna László
Selmeczbán v a Sztankay Fe
renc/, S z. á n t ó Meisels A. urak gyógy
szertárában.

