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Lm'.; összeköttetésben levő hirdetö-ir*dák.  elő 
n/e:óink. va*fy  a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

n OZMÜVELÖDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP: EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE

A kéziratok a szerkesztőséghez: ■ ZííMkert-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- Hit. lúit. z.-ti épület, kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA; NYITRAI ÉS TÁRSA.

Az állategészségügyi 
törvény némely sürgő

sebb intézkedései.
i

Az állategészségügy rendezéséről 
szólt) 1888. évi VII. törvény és ezen 
törvény végrehajtása tárgyában 400(10 
szánt alatt kibocsátott miniszteri sza
bályrendelet életbeléptetését a in. kir. 
kormány 1889. évi január 1-ével el
rendeli : felhiván a törvényhatóságok 

kedéseire még külön is; nevezetesen 
arra, hogy az illető községeket a mar
halevek kiállítása és kezelése körüli 
teendőkre figyelmeztesse és oda uta
sítsa. hogy a szükséges marhalevél í 
űrlapokat idejekorán, vagyis még a f. ; 
1888. évben szerezzék be.

Nem kevésbbé fontosnak mondja a 
rendelet az állatvásárok rendtartását. * 1 
kijelentvén a törvény végrehajtási ren
deletében. hogy az állatvásár csak al- • 
kalmas és czélszerüen berendezett té- I 
ren tartható.

Ez okból felhívja, hogy az állat
vásároknak a végrehajtási utasításban 
körülirt követelmények szerint való 
berendezése iránt intézkedjék a törvény- . 
hatóság és az eredménvről 1889. évi 
július hó 1-ig kimeritő jelentését ter- 
jeszsze föl.

A vásártér berendezéséhez tartozik i 
az érintett végrehajtási rendelet sze- ' 
rint. hogy a vásártér korlátokkal vagv 
árkokkal körülvétessék s az állatok 
csak az e czélra hagyott bejáróikon j 
át közlekedhessenek, hogv a téren be- 1 
lül a helybeli állatok felállítására szük
séges terület korlátokkal elkülönittes- 
sék: . . . . hogy a vásártér közelében I 
elzárható heh iség jelöltessék ki. hol a i j 
a ragadós betegségben szenvedő. b> 
egészségi szempontból egyébként kifo
gas alá eső. e> tulajdonjogi szempont
ból gyanús állatok külön-kiliön ellie- ' 
lyezhetők legyenek, stb. stb.

T Á R C Z A.
A házasság változatai.

— Irta: Sir León. —
A házasság a nőnek legerősebb, a fér- 

fiúnak leggyengébb oldala; a legkényesebb I 
hangszer, mely — mondjuk — gyöngédség- | 
gél akar csak kezelve lenni. Egy tökéletes 
Aeolhárfa, mely a szerelem halk leheleténél, ! 
a szívben alvó érzelmek felénk iélekzetvé- ; 
telénél lelkesítő légköri zenére gerjesztetik ; 
míg a szenvedélyek zord szele hangjait va- I 
dúl zajgó chaossá változtatja, s olyankor e 
hangszer fület, lelket sértő össziiangtalanság | 
áldozatává lesz . . . elszakad és törik.

A házasság magába rejti az összes 1 
hangszerek tulajdonait, minden hangnemben j 
és azért megesik nem egy házasemberen, ' 
hogy gyakorta az ég összes angyalait hallja : 
zengeni!

Újdonságában és gyöngéd bánásmód- 1 
jóban úgy hangzik a házasság, mint egy I 
édesen hevítő és behízelgő fuvola ;• ellen- ■ 
mondásnál és dacznál kicsaljuk belőle a 
trombita harsogó hangjait; tapasztalt bán- 
tahnaknál és sérelmeknél a gordonka lágy, 
messze elhangzó hangjait hallatja velünk ; 
féltékenységtől indíttatva a brácsa mély 
hangjává lesz; s ha végre jó sokáig harang
játék volt a férti kezében, akkor az öreg 
korban dörmögö fagottá válik.

A házasság művészeinek leginkább a 
„Gyöngéd- ajánlható; ellenben kerüljék a 
„Kezest. “

Egyébiránt a házasság, szerfölött ne
héz hangversenydarab . . .

Csak e néhány itt feltüntetett kö- ( 
vetelniénv nem csekély költséget i<>é- 
nyel, hogy a törvénynek és a végre- 
hajtási rendeletnek megfelelni lehessen 
meg azon helyeken is. hol a vásár 
tartására már alkalmas terület biztosítva 
van s hol már az eddigi szokások 
szerint a törvényrendelte követelmé
nyek némi tekintetben kielégítést talál
hattak. hát milyen költségek kívántat- ‘ 
mik oly helyeken, melyeknek sem al
kalmatos területük, sem semmiféle fel
szerel véuyök nincsen ! !

Bizony, bizony nehéz lesz azoknak 
ezen nehézségi kkel megküzdeni !

>S mindezen költségek a községek 
vállaira nehezednek ; azon községeknek, 
melyeknek a tervbe vett törvényjavas
latok a regáléból származó és fejlődő 
jövedelműk el fog vonatni; költségeik 
azonban évről-évre az uj behozandó tör
vények követelményeivel szaporodnak!

Es mégis, miután a törvény már 
életbe fog léptettetui. gondolkodni kell 
az illető községeknek arról, hogy ezen 
törvény egész tel jében hajtassuk végre : 
mert csak akkor válhatik hasznára az 
állategészségügynek, ha szigorúan ekze- 
kvaltatik; e nélkül csak haszontalan 
penzvesztegetés. s az állatforgalomban 
a legnagyobb hátrány keletkeznék, 
mely a kereskedelemben nagyon meg- 
koszolná magát s állatkivitel'ünket — 
melyből pedig tetemes haszon háram
lik a közgazdászaira — egészen meg- 
bénitaná.

A munkás kérdés sikeres megoldása 
nak akadályoztatója.*}

A munkás kérdés sikeres megoldása 
régóta foglalkoztatja az emberek elméjét. 
Egy idő óta azonban nagyon is vészter
hesen kezd előtérbe lépni.

Míg a keresztény hit honolt a szí-
* M it)i k a y János, t. kanonok^, esperes-ple- 

bánopnak legközelebb megjelent r\'i r i b ns u n i tis 
c o e I e 8 t i b n su t'ziinii müvéből.

Az első csók.
Alkonyodik. A szúró napsugarak bi- ■ 

borral festik a felhők szegélyeit, s a Pod- ■ 
Velez örökhó borította csúcsát. Kellemes esti 
szellő leng a llumhegy mögül, magával 
hozva a vén müezzim imáját, ki magas mi
naretről hívja imára Allah híveit.

I ént a magas IIuui csúcsán szép fen- i 
sík terül el, melyet nagyrészt a Mostarekó- 
blátó nevii kis tó foglal el. Keleten mély, 
keskeny völgy nyílik, és mélyen alant a 
sziklás völgyben kanyarog a sebes Narenta, 
s mint keskeny ezüst szalag fut a tenger 
feló. Nyugaton és délen szabad kilátás van 
és a távol láthatáron felcsillámlik az adriai 
tenger kék tükre.

A tó partján árnyas olaj és fügefák 
között kies nyárilak emelkedik. Itt lakik az 
ősz Abdulah eftendi gyönyörű leányával, 
az éjfürtü Zulimával.

A kertben szép árnyas lombok alatt, 
nagy perzsa szőnyegen hever Zulima. Mind
össze 16 éves iehet. Egyenes, mint a ezéd- 
rus. Hófehér arcza, s kedvesen tilos kis 
orra drágádévá teszik. Ajka olyan, mint az 
ereit eper. Fekete szemeiben ismeretlen tűz 
ragyog és andalgó lelkében egy ismeretlen 
érzés — a szerelem.

Kedvetlenül dobja el a nargile ara
nyozott szárát, és nagyot sóhajt.

— Fatime, unatkozom.
A megszólított leány hasonlókép fiatal 

volt, és úrnője szavára elővette a csörgés 
dobot és szilaj tánezot kezdett. 

v< kben s a szeretet vezérlő a munkás ke
zeket és az urakat, a megelégedés is ott
honos vahi, de amint a munkások és uraik 
a hitben hajótörést szenvedtek, azóta meg
változott minden. A munkások valóságos 
gi’.lyarabjai a tőkének. Igen, ainig csak a 
keresztény hit honolt a szivekben, óit a 
keresztény meggyőződés is, hogy a szegény 
munkás ember is az Isten kegyeneze s ha 
a mennyei Atya a mezei füvet, mely ma 
van s holnap a kemenezébe vettetik, akkép 
ruházza, hogy méltán bámulatunkat igényli: 
mennyivel inkább gondviselésének tárgyát 
kepezi az emberinem egyik érdemes osz
tálya. mely hivatva van kézi munkájával 
megkeresni a mindennapi kenyeret. Szépen 
mondja szent Efrem: „Csak az oktalan 
ember állíthatja, hogy a világon esetleg 
történik minden. Láttam házakat s fölis
mertem, hogy miudenikben van egy ház
gondviselő, megtekintettem a világot s föl
ismertem a gondviselést. Láttam egy hajót 
kormányzó nélkül elmerülni s fölismertem, 
hogy az emberek munkája is isteni gond
viselés nélkül hasztalan. Körül néztem kü
lönféle város es államokon, melyek jól el- 
rendezvék s fidismertem, hogy csak Isten 
rendelése s végzése szerint áll főn minden. 
A királytól függ a rend a hadseregnél s 
Istentől a dolgok jó! elintézése és meg
maradása.'*

Mig a keresztény hit honolt a mun
kások szivében, az Üdvözítő e következő 
szava volt az irányadó: „Ne aggódjatok, 
„erdezvén, mit eszünk vagy mit iszunk 
'‘agy mivel ruházkoduuk, mert mindezeket 
a pogányok keresik. “ Igen, a pogányok 
szorongó aggodalommal keresik az eledelt, 
mert nem hisznek a mindenható s végtelen 
jóságu Istenben, kinek tudta nélkül egv 
verébti sem vesz el, egy hajszálunk sem 
hull le.

A pogányok bálványai el vannak 
latva szemekkel, de nem látnak, vannak 
füleik, de nem hadarnia ; nem igy a ti 
mennyei Atyátok, kinek szemei virraszta- 
nak az öt felükön es azokon, kik ő benne 
bíznak. A ki a fület teremtette maga iso 

— Hagyd el Fatime! Ez nem mulat
tat ! — sóhajtá Zjilima. — Jöjj, ülj midiéin 
s mondj szép mesét szerelmes ifjú párról, 
kik egymásért éltek, s együtt haltak meg.

A szép Fatime erre Zulima lábaihoz 
ült, szivének teljes hevével rajzoló le a sze
relem emésztő lángját, a csók mámoritó 
mézét és az egymásért hevülö szivek dob
banását.

Zulima szemei Fatime ajkán pihentek, 
és lihegő kebellel, lázban égő szemekkel 
hallgatta az elbeszélőt, s időnként kis kezét 
szivére nyomta, hogy elhallgattassa annak 
kedves dobbanását.

— Fatime, add fátyolomat és téri pi
henni.

A fényes hold magasan járt égi utján, 
beezüstözve a gyönyörű tájat, midőn Zulima 
kilépett a rácsos ajtón, s a tó felé indult.

A tóparton vadszölövel befuttatva kis 
vetkező volt alacsony gyeppaddal. Ide irányzó 
Zulima lépteit.

A táj néma volt, csak a Narenta völ
gyéből hallatszott fel a víznek zúgása.

Zulima fürkésző tekintetet vetett a 
tájra, s miután meggyőződött, hogy közelben 
sehol sincs élő lény, lázas sietséggel hányta 
le ruháit a gyeppadra, s mint Vénus, a sze
relem örökifjú istennője, lépett ki.

Hosszú ha ja kibontva hullámzott végig 
márvány testén, s irigykedve takaró el a 
a gyönyörű kebel idomait.

Mint egy elragadó nimfa úszkált a tó
ban a szép Zulima, gömbölyű karjával könv- 
nyedéu szelte a hullámokat.

hall ; aki a szemet alkotta maga is lát; a 
ki értelmet adott az embernek, azzal masa 
is a legfőbb fokban bir; a nagyot és ki
csin} t ő teremtette és egyenlőképen gondja 
vagyon mindenekre. „Bízzatok, tudja a ti 
mennyei Atyatok, hogy mindezekre sziik- 
ségtek vagyon, keressétek azért először az 
Isten országát s az ő igazságát és ezek 
mind hozzá adatnak nektek.“

A salán bizalmatlanságot igyekszik 
elhinteni az Isten iránt s azt akarja, hogy 
az emberek megfeledkezzenek az Isten or
szágáról, keressék pedig a föld javait s 
annak gyönyörűségeit. 8 a gonosz lélek 
ámításai mar is nagy foglalásokat tettek a 

I világon ; s ezek akadályoztatják a munkás 
( kérdés megoldását.

Egy itlő óta sajnosán tapasztaljuk, a 
mit mar inaskor is fölpanaszoltunk, hogy 
napjainkban divattá vált nem sokat törődni 

i az Isten országával és az ö igazságával. 
1 Az urak kerülik a templomot s honn pi- 
. pázzák el idejüket, a köznép a korcsmá- 
l bán mulat meg az isteni tisztelet alatt is. 

Az uraságok vasár- s ünnepnapokon dol
goztatnak, nem törődvén az Isten s egyház 
tilalmával s a munkások ennek árára is s 
hogy legyen, a mivel többet ihassanak, meg- 

i lopjak a jó p.'ddaadó urakat. Ezek aztán 
kiabálnak, mily rósz s vallástalan a nép. 
Ne mondja senki, Imgy a példa nem vonz. 
Hol vegye a társadalom e rombolo erkölcs
ellenes áradat megakasztására az erőt és 

I hatalmat, ha a családi viszonvok is meg 
i '.annak mérgezve ?

(Folyt, köv.l

A veszettség.
A düh más állatoknál.

i A kórjelek a különféle állatoknál ter-
i meszetíik külön nemüségénél fogva sok- 
1 féle változásoknak lesznek alávetve ; minda

mellett azonban a kedélynek felingerültsége, 
; valamint az ellenallhatlan ösztön az állatok, 

emberek s önmaguknak megsértésére, majd 
; alattomos, majd nyilvános uton-inódon 
i minden állat-fajnak lulaidon természete 
' szerint, valamennyi dühös állatnál tapasz

talható.

Egyszerre léptek zaját hallja. Még 
I néhány pillanat és a parton megjelenik 
j egy ifjú.
I Zulima halk sikoltással suhan be a

vetkezőbe, s alig hogy remegő testét be
takarta. az ifjú ott állt előtte.

i — Ne fátyolozd el szép arezodat Allah-
! nak legszebb leánya! Engedd, hadd gyö

nyörködjem ragyogó szemeidben, szivemnek 
gvöngye! Hadd halljam bülbül csengésű 

, hangodat korall ajkaidról! — csengett az 
, ifjú. —

— Ki vagy te ? kérdé reszketve a 
leány.

— Nevem Fezil — válaszolt az ifjú.
— Mit kívánsz? —
— Egy csókot mézédes ajkaidról!
— 8 ha megtagadnám és esen ;ve kér

nélek, hogy távozzál ?
Az ifjú mélyen sóhajtott, s szép fejét 

szótlanul csiiggeszté mellére.
— Kérlek 1* ezil, távozzál! esengett a 

leány. —
— Nem! Az nem lehet! Ne küldj el 

életem angyala. Kívánj bármit, kivárni éle
teim':. csak azt ne, hogy távozzam. Régóta 
ismerlek, s ifjú szivemnek teljes hevével 
lángolok érted, ne iizz el tehát magadtól, 
egy csókot csak, aztán egy ölelést és aztán 
távozom.

— Hat szeretsz engem. Fezil?
Eogy szeretlek? Szivem minden 

dobbanása, vérem minden cseppje a tied, 
csak szeress! belelj draga /■ Innám, remél
hetem e viszoutszerelmedet ?



A dühös lónál ezeken kiviil még egy 
különös — s úgy szólván jellemző — kór
jelenetet veszünk észre, s ez azon heves 
viszketegség, mely a lónak ajkait lepi meg s 
azt ezen részek szüntelen s oly nagy mér
tékben! dörzsölésére kényszeríti, h< gy an
nak következtében az ajkak megdagadnak 
és vérzenek.

Azonkívül még a harapást vágy habzó 
szájjal oly ellenállhatlan, hogy ilyen lovak 
fogaikat, sőt néha az álkapcsot is eltörik.

A szarvasmarhának dühösködésénél a 
szarvak s a mellső lábak főszerepet játsza
nak a földnek feltárásában s a különféle 
tárgyak megtámadásában, mire leginkább 
egy kutyának meglátása indítja.

A harapási vágy itt is előjön, vala
mint a juhoknál is, ámbár ezen állat e 
betegségnél is végtelen jámborságát s 
gyengeségét tanúsítja, midőn az úgy is 
gyenge rohamokon kiviil, inkább szomorú
ságot, levertséget s félénkséget mutat.

A kecske már valamivel dühösebb s 
harapósabb; leginkább pedig a sertés mu
tatja ki természetének egész vadságát és 
féktelenségét. A düh támadásának hírmon
dójául ellenállhatlan viszketegség áll be a 
dühös kutya, farkas stb. harapása áltál 
megsebzett s behegedett helyen; miért is 
ezen hely a sertés által egész vérzésig 
dörzsöltetik.

A macska dühének jele — a többi 
közt leirhailan nyugtalanság s futkozás. 
Hogy a fogakon kiviil még körmeit is hasz
nálja megsértésre, magától értetik.

A szárnyások szünteleni röpködés és 
csipkedés által mutatják ki rendkívüli álla
potukat, de igen hamar megbénulnak.

Vad, ragadozó állatok, u. m. farkasok, 
rókák, stb. leginkább az által árulják el a 
dühöt, hogy sem az emberektől, sem a ku
tyáktól nem félnek, sőt azokat tel is kere
sik s minden ok nélkül igen dühösen meg
támadják. — Nagyobb állatok közé kerül
vén, ezeket többnyire szájukon, fejükön és 
nyakukon harapják meg.

A bonczleiet mindezen állat-nemek
nél "éppen oly kevés adatokat szolgáltat a 
kórisme megállapítására, mint a kutyáknál.

* **
Megóvás. A z orvoslásnak bebizonyul t 

eredménytelensége megkívánja, hogy annál 
nagyobb figyelmet fordítsunk a betegség tá
madásának meggátlására ; — vonatkozik 
pedig a meggátlás a) a dühnek eredeti ki
fejlődésére, b) annak tovább terjedésére és 
c) a befertőztetés utáni kitörésére.

Mi a dühnek eredeti kifejlődését illeti, 
erre nézve tartsuk a kutyákat egészen ter
mészetük szerint s ne kényeztessük el 
azokat.

A dühnek terjedése legczélszeriibben 
gátoltatik az által, hogy a kóborló kutyá
kat kiirtsuk, a többieket pedig szájkosár 
nélkül ne eresszük szabadon; ámbár a ház
nál akkor sincs megóva a netalán dühössé 
lett bázikutya harapásai ellen.

Ha pedig dühös kutya, farkas stb. ha
rapott volna meg valami háziállatot, akkor 
mindig gyanú van, hogy ezen állatok be- 
fertöztettek, s hogy nálok is a düh kitöré
sétől lehet tartani.

Itt mindenek előtt a megharapott ál
latnak értékét kell tekintetbe venni. —■ 
Apró, értéknélküli állatok megsértése ese
tében, mind a harapónak, mind a meghara- 

pottnak azonnali levágása vagy barmi 
más módoni kiirtása legtanácsosb.

A nagyértékü, egy gyanús vagy dü
hös kutya által megharapott állatokat, leg
szigorúbb fel vigyázat alá kell helyeznünk, 
úgyszintén a gyanús vagy dühös harapókat 
hatalmunkba kell kerítenünk, egészségi ál
lapotuk mivoltáról bizonyságot szerzendők; 
mert ha a harapok vagy egészségeseknek, 
vagy pedig más betegségben szenvedőknek 
bizonyultak volna be, akkor a megharapott 
állatokat azonnal felszabadíthatjuk.

A 6—8 hétre felvigyázat alá vett álla 
tokát szokott munkához alkalmazni nem 
csak szabad, sőt tanácsos is, csak hogy 
azokat mindig elkülönítve kell beállítani

Az állatokon talált sebeket, ha kicsi
nyek, meg kell nagyobbitaui, vízzel boron- 
gatni, vagy ha lehet az állatot vízbe kell 
állítani, egyszóval mindent megtenni, hogy 
az ejtett sebek jó bőven s hosszú ideig 
vérezvén, az által a talán még ott 
rejlő méreg eltávolittassék.

A sebek jó kivéreztetése után kös
sük be azokat vagy ingerlő csípős Irakkal 
(135 gramm disznózsír, 2 gramm körösbogár- 
por, 4 gramm tei petinolajból) vagy égessük 
pokol, vagy égető-kővel, vagy izzóvassal, 
vagy puskaporral, vagy taplóval, s aztán 
tartsuk foly vást genyedésben a fennevezett 
vagy hasonló szerek alkalmazása által, — 
6 hét előtti behegedését meg nem en
gedvén

A ragálynak a testből e módoni eltá
volítása — mielőtt még a vérbe átmenne, 
— egyetlen egy sikeres óvszer a düh ki
törése ellen.

A veszettség kórismerésea ha- 
lál előtt és a halál után. A veszettség 
biztos kórismerése állatokon kiváló fontossá
got nyert azóta, hogy Pasteur a veszett álla
toktól megmart embereket oltásokkal ke
zeli. Mig azelőtt az állatorvos kétes ese
tekben egészen jóhiszemüleg azt mondhatta, 
hogy az állat, mely valakit megmart,egész
séges és ezzel az illetőt, ki a veszettség 
esetleges kitörése ellen úgy sem kereshe
tett segélyt, ezzel legalább megnyugtatta 
és a betegségtől való nagy félelemtől meg
óvta, addig most minden esetben positivi- 
tással kell nyilatkoznia, mert nyilatkozatá
val igen nagy felelősséget vállal magára. Ha 
kétes esetben azt mondja, hogy veszettség nem 
forog fenn és a megmart egyén később mégis 
vezettségben meghal, úgy első sorban őt éri a 
vád, hogy nem eléggé megfontolt vélemé
nyével a megmart embert a gyógykezelés 
igénybevételétől visszatartotta. Ha a Pasteur- 
féle kezelés ez idő szerint nem is tekint
hető olyannak, mely minden esetben meg
akadályozza a veszettség kitörését olyan
kor, fia a kezelés elhanyagolása mellett a 
betegség fellép, bizonyára az állatorvost 
fogják okolni, hogy a megmartat nem 
figyelmeztette a fenyegető veszélyre, mely
től talán a kezelés igénybevételétől meg
menekülhetett volna.

Lutz József.

Budapest, 1888. nov. 22
Valóban bámulatra és csodálatra méltó 

azon hazafias, kitartó küzdelem, melyet saj
tónk fáradhatatlanul kifejt a napirenden 
lévő, nemzetet anyagi és szellemi tekinte
tekben sajtón érintő ttjabbi intézkedések 

ellenében. És mindezzel szemben mit latunk 
Akár a szírihez csapkodó hullám, oly ha
tástalan, oly eredménytelen szívós kitartása 
publicistikánknak. A véderő javaslatnak 
társadalmi, anyagi, szellemerkölcsi tekintet
ben való káros hatásáról már oly sok iga
zat Írtak és az azt előzetes stádiumban tár- 
gyazó bizottság általánosan és részleteiben, 
vitával ugyan, de elfogadja. Azt mondhat
nék, hogy szinte simán, ha a szélsőbal jeles 
tagja Thalv Kálmán az egy évi önkéntese
ket érintő 2 szakaszra külön véleményt be 
nem jelentett volna. Szerencsénkre van még I 
vigaszt ébresztő reményünk, hogy kedves | 
hazánk honatyái könnyíteni és enyhíteni fog
nak ezen javaslat tulszigoru intézkedésein, 
mert hiszen ők is érdekelve vannak, mely 
képviselőnek ne volna hadköteles fia, avagy’ 
fivére, unokaöcscse, sógora, közeli, távolabbi 
rokona ?

A képviselőház e héten a regále-javas- 
latokkal foglalkozott. Még csupán az álta
lános vita folyik, melynek során pro és 
contra számos magvas beszédeket hal
lottunk.

A háznak ismét gyásza van. Egyik 
alelnöke Bánffy Béla gróf elhunyt eruélyi 
otthonában 57 éves korában. A ház fájdal
mas részvétének kifejezést adandó, emléké
nek jegyzőkönyvi megörökítését határozta el. 
Végül még két kisebb törvény javaslat is 
nyíljtatott be e héten. Az egyik az in- 
demnityrö1, a másik a rendkívüli katonai 
hitel Magyarországra eső részének fedezé
séről.

Európai tournéjában vendége volt e 
héten fővárosunknak Sarah Bernhardt, a j 
művészetéről és soványságáról egyaránt hí
res párisi tragika. Fellépett a „Kamélias 
hölgy11, Fedora“, „Francillon11 és „Toska“ 
czimü színmüvekben. Művészetének magasz
tos istenitésétől, annak egyszerű konstatá- 
lásáig sokféle árnyalatú bírálat kisérte ala- I 
kitásait.. Egyben azonban teljesen megegye
zett a figyelmes kritika, a művésznő toilett- 
jeinek hű jellemzésében.

Szép emléket is vitt magával Bern
hardt Sarah a vendégszeretet ős fészkének 
fővárosából, Budapestről. Egy ad hoc meg
alakult adófizető bizottság ugyanis megrótta 
jövedelmi adó, községi adó és egyéb ille
tékek czimén 531 írttal. A IV. kerületi elöl
járóság pedig éppen az ő 4 ölebecskéjét 
szimatolván ki, 20 írttal rótta meg eb-véd
jegyek fejében.

A nagyvilágban ismét az orosz rém 
kisért. Határaink félé tereli vér, azaz talán 
inkább vutkiszomjas katonalegények had
osztályait. Ep most folynak az alkudozások 
:>00 millió franknyi kölcsön ügyében angol, 
franczia, sőt még német bankárokkal is, 
melynek katonai czélokra való fordítását 
hangoztatják széles kontinensén világrészünk
nek. Háború, ez a jelszó. Legalább ezt kür- 
tőlték napokon át Berlin, Bécs officiosusai, 
visszhangra találva kedvelt lapjainknál is. 
Háborús hirek dörgő moraja daczára a kis 
Szerbia szépen készíti alkotmányát, mely a 
legliberalisabbal is kiállja a versenyt. Lesz 
államtanácsa is, a mi nálunk 1848. év óta 
még mindig függőben van. Végül megemlí
tendő, hogy az egykamarai rendszer fogad
tatott el. .Milán király pedig az ellenkező 
hirleletek daczára oly’ szilárd barátja mon
archiánknak, mint ezelőtt.

r rancziaországban senzácziós port tár
gyaltak. Egy Gilly nevű republikanista a 
költségvetést tárgyaló bizottság 22 tagját 

Wilsonoknak nevezte el. A per az esküdt
szék felmentő Ítéletével végződött, annal 
nao-vobb botrányt idézett elő a kamaraban. 
Nyilatkozott Flourens volt külügyminisz
ter is, ki a boulangismust elitéli. Németor
szágban pedig Vilmos császár boroszlói 
útja annyiban igen fontos, mert itt a kon- 
servativek, a nehány’ hét előtt győzelmet 
aratottak hívének vallotta magát. Azt is 
jelzik onnét, hogy a trónbeszéd igen békés 
húrokat is fog pengetni. Felemlítem végei, 
hogy agg hazánkfia Kossuth nyilatkozott az 
európai helyzetről egy párisi hirlap munka
társa előtt. Boulangert ő valóságos forra
dalmárnak nevezte el.

Fővárosi levelező.

Különfélék.
— Kaszinóesteiy. A kaszinó f. hó 29-én, 

c sütő r t ö k ö n, tartja e eziklusban má
sodik estélyét ; úgy ezt, mint a következő
ket melegen ajánljuk az érdeklődő s ta
nulva szórakozni óhajtó közönség figyel
mébe.

— Egy grófnő ajándéka. Nagy-Kálná 
rol irja levelezőnk, hogy gróf Hunyady 
Kálmánná az ottani rom. kath. templom
nak egy igen csinos bethlehemet ajándé
kozott, melyben gyönyörű táj közepén áll 
a jászol a kis Jézussal, kihez mintegy’ 23 
alak látszik sietni minden oldalról. Emeli 
az ajándék becsét, hogy azon maga a jó
szívű grófnő dolgozott legtöbbet a társal
kodónő és a nagy-sárói gazdatiszt segéd- 
kezése mellett. Az amúgy is kedves kará
csonyi ünnepeket bizonyára még szebbé 
teendi a vallásos s nemeslelkii grófnő ke
gyes ajándéka.

— Kinevezés. Ar.-Maróthra kir. ügyész- 
szé e u3pokban neveztetett ki Kovách- 
S e b c s t y é n Lajos győri kir. alügyész. 
— Örömmel üdvözöljük körünkben.

— Tüzeset. Uj-Barson e hó 20-án este 
9 órakor M okos András nagy szalma
kazla kigyuladt, mely azonban nem égett 
le teljesen, egy részét sikerült megmen
teni a segítségre siető falubélieknek. A 
tüzeset ■— mint értesülünk — gyújtogatás
ból eredt.

— Megrendítő csapás érte vármegyénk 
egyik köztiszteletben álló családját. B e n- 
kov i cli Ernő puszta-szent-kereszti földbirto
kosnak fia Érnő, első éves joghallgató 
üldözési mániába esett. A szép tehetségű 
ifjút e napokban vitték Budapestre.

— Időjárásunk. A lefolyt hét időjárása ál
talában véve hideg, fagyos volt s az ország 
legtöbb vidékén havazott is, ami november
ben még nem mondható rendesnek. A tar
tós és csekélynek éppen nem mondható 

i fagy káros hatásától már sok helyen tarta- 
l nak, mert a hótakaró aránylag nagyon cse- 
I kély arra nézve, hogy a különben erős 
1 vetésekre kellő biztonságot nyújthatna a 
I fagyok ellen.

— A jövő évi ujonczállitas. A m. k. 
honvédelmi miniszter az 1889-évi ujonezálli- 
tás előmunkálataira vonatkozólag körren
deletét bocsátott ki, melynek főbb pontjait 
a következőkben közöljük : 1. Az 1889. 
évi ujonczállitásra rendszerint, felhivandó 
három korosztályt az 1869, 1868, és 1867. 
években született hadkötelesek képezik. 
Addig is, mig az 1866 évben született had
kötelesekből álló 4-ik korosztálynak egyik

— Szerelmemet ?
— Igen, boldogitó szerelmedet. < >h, 

jöjj karjaimba, hajtsd fejecskédet vállalóra, 
hadd suttogják ajkaid, hogy szeretsz!

Ezzel átkarolta a mellette ülő leány kát, 
kinek vére, mint tüzláng hullámzott ereiben, 
keble hevesen dobogott, areza kigyult, se
lyem pilláit önkénytelenül lezárva omlott 
Fezil karjaiba és suttogó: — Szeretlek egyet
len Fezilem!

A leányka takarója szétbontott, s le
csúszott szép vállairól, látni lehetett Zuliina 
hab testét; de csak egy másodperezre, mert 
a hold felhők közé bujt, és a következő pil
lanatban elcsattant Zulima szép ajakén az 
első édes csók. <

n. Z.

Váluton.
Váluton állok ; jobbra-balra
Kétes jövőnek ujja fenyeget ;
Fejein felett a szél süvölt el
Hajtván egemre süni felleget.
Utánam gyermekéveimnek
Boldog emléke sorra ködbe vész,
Előttem szürke félhomályban 
Összevegyül verőfény, durva vész.

Oh annyi útja van a sorsnak,
Választani közöttük oly nehéz,
Mindegyik biztat szebb jövővel, 
Mégis mindegyik vége sírba vész.
Nehéz ut az életnek útja,
Nem más, mint létért harcz és küzdelem : 
Csak az vigasztal s boldogít, hogy 
Tövis nyomában rózsa is terem.

El nem marad, a ki megindul,
A ki sorsával síkra szállni kész,

8 a ki híven megáll a harezban, 
Annak az élet soh’ se lesz nehéz.
Csak gyáva lélek hull a porba, 
Megedzi Isten a nem csiiggcdöt: 
S megáldja azt mindkét kezével, 
Ki veszélyben segélyül hívja öt.

Küzdés az élet ; — igy van ez már, 
De a munkának nagy jutalma van,
A ki vetett, aratni fog majd . . .

A harczból hát ki nem vonom magam.
Itt állok én is kiizdni készen,
Nagy a világ, van küzdelemre tér,
A sors mindenfelé utat nyit,
8 a harcz elöl ki csak a gyáva tér.

Váluton állok ; jobbra-balra
Bár a jövőnek ujja fenyeget.
Erős hitem nem hagy el engem;
Hogy látok én még tiszta kék eget,
8 nem téved lelkem tömkelegbe, 
Ha harczaiinba' tiszta hit vezet ;
8 ha az élet viharja sujtna,
Tudom, hogy Isten nyújt mentő kezet.

Kersék JanoM.

Első Napóleon vallásos hite.
— Történelmi kép. —

Azok előtt, akik olvassák a történel
met, ismeretes a lángeszű Napóleonnak sorsa. 
De ismeretes különösen azon durva bánás
mód, melyben részesült Szt. Ilona szigetén 
a felügyeletére kirendelt: SirHudson Lowe 
által. Ha időm engedi és ha szívesen fogad- 
tatik, közlöm Napóleonnak Szt. Ilona magá
nyában töltött viszontagságteljes életét,hite
les források nyomán ; mint közlöm remek esz
méit ez alkalommal ép úgy, amit ő maga 
tollba mondva, igy ad elő : —

„Isten mindenütt látható a mindenség-

ben és nagyon vakok vagy’ igen gyönge 
szeműek azok, a kik nem látják. Részem
ről látom őt a természetben, érzem fejem 
felett mindenható kezét, és nem akarok lé
tele felett kételkedni, miután nem félek tőle. 
Hiszem, hogy ép oly engedékeny, mint a 
mily nagy és meg vagyok győződve, hogy 
végtelen keblére visszatérve, ott az emberi 
lelkiismeret minden sejtelmét megerősítve 
talalandjuk, s a mi ott jó, vagy rossz lesz, 
ugyanaz, a mit e főidőn a felvilágosult szel
lemek jónak vagy rossznak nyilvánítottak. 
Mellőzöm a népek hibáit, mit ama vonásról 
lehet felismerni, hogy az egyiknek hi
bája, nem hibája egyszersmind a 
másiknak is; de a mit minden népek 
nagy szellemei jónak, vagy rossznak nyilvá- 
nitnak, az marad az Isten keblén is . . . 
E tekintetben semmi kétségem, — és hi
báim daczára nyugodtan közeledem az ural
kodó igazsághoz.

Kevésbbé vagyok bizonyos, midőn a 
tényleges vallások birodalmába térek át. Itt 
minden lépten az ember kezével találkozom, 
mely gyakran megzavar és bánt ... De 
nem kell engedni az érzelemnek, melyben 
igen sok az emberi kevélység. Ha, — fél
retéve a nemzeti hagyományokat, melyeket 
minden nép a vallásba bonyolita, ott az 
Istennek, a jó és rossznak erősen vallott 
megismerését feltaláljuk, — ez a lényeges. 
Részemről voltam a mecsetekben, láttam az 
embereket az örök hatalom előtt térdelni, 
és ámbár nemzeti szokásaimat gyakran sér
tették, még sem találtam azokat soha ne
vetségeseknek. - A rágalom, — a mely 
oly gyakori és megszokott; sőt talán elke

rülhetetlen is: elferdítvén cselekedeteimet 
— mondó, — hogy Kairóban az Izlainot 
vallottam, mig Párisban, a pápa előtt a 
katholikust játszottam. Mindebben vannémi 
igazság, t. i. hogy mig a mecsetekben is 
találtam tiszteletre méltót a nélkül, hogy ott 
meg lettem volna hatva, (melyekben em
bereket láttam ugyan), mint a kath. templo
mokban, melyekben mint gyermek növe
kedtem, mégis ott az embert láttam, gyen
geségében térden meg-megalázni magát az 
Isten fensége előtt. Minden vallás, mely 
nem barbár, joggal követelheti tiszteletünket, 
becsülésünket, — és mi keresztények bí
runk azon előnynyel, oly vallással, mely a 
legtisztább erkölcs forrásaiból van merítve.

Ha tisztelnünk kell mind a többit, 
sokkal több okunk van tisztelnünk a ma
gunkét, melyben életre hivattunk; — kü
lönben, éljen minden úgy, a mint akar; de 
üdvös dolog, hogy abban haljon meg, mely
ben a jó édes anya őt Istent imádni meg
tanította.“

— A nagy lángésznek eme passzusa 
késztetett engemet e fontos közleményre. 
Ebből nyíltan lehet látni, hogy’ a midőn el
sőnek vallja a magáét: ugyanakkor nem 
tiszteletien a másoké iránt. Ezt parancsolja 
különben ma is a fenkölt lelkek erkölcs
tana. —

E magasztos tárgyalásokról némely 
erkölcsi kérdésekkel való foglalkozásra ve
zetve hallgatóit Napóleon, arról beszélt, a 
mit az ö végzetességének neveztek. 
E tárgy fölött is, mint a többieknél, _
mondá, — a rágalom egészen eltorzította 
vélekedését;



vagy másik sorozó járásban az njonczálli- 
tásra kivételesen lehető felhívása iránt végle
gesen intézkedés történnék , a miniszter 
tekintettel az idei njonczállitás kedvezőt
len eredményére, az összeírást és az elő
munkálatokat az 1866. évben született had
kötelesekből álló 4-ik korosztályra kivétel 
néikiil és az összes sorozó járásokra nézve 
elrendelte. 2. Mindazok, akik az 1889. évi 
itjonczállitásra mint 1, 2, 3, és 4-ik korosz
tálybeliek vannak felhiva, vagyis kik az 
1869, 1868, 1867. és 1866. években szü
lettek, kötelezve vannak a községi elöljá
rónál az összeirási jegyzékbe leendő fel
vétel végett anélkül, hogy külön szóbeli 
vagy Írásbeli felszólítást várnának és tekin
tet nélkül arra, vájjon ugyanazon község
beli illetőségiiek-e vagy sem, ha még eddig 
nem jelentkeztek volna, 8 nap alatt szemé
lyesen megjelenni vagy Írásban jelentkezni, 
mert ellenkező esetben a mulasztás hátrá
nyos következményeit az 1868. évi 40 t. 
ez. 42. §-a szerint maguknak tulajdonít
hatják.

— A gyalogjáro-utak tisztántartása. A 
tél beálltával a város elöljárósága rendesen 
utasítja a város háztulajdonosait, hogy há
zuk előtt a gyalogjáro-utat tartsak tisztán 
és söpörtessék el a havat, sarat, ónos idő
ben pedig hintessenek föl kő- vagy fűrész
port, esetleg hamut. A rendelet bizonyosan 
most is közzé tétetik vagy talán már közzé 
is tétetett. De ez nem elég, sőt az sem 
elég, hogy a rendelet ellen vétők pénzbír
sággal is fenyegetletnek; mert — mint a 
tapasztalat bizonyltja — sok háztulajdonos 
rá sem hederit az utasításra. Ez okból eré- 
lyességéről ismert rendőrkapitányunk na
gyon helyesen teszi majd, ha erre nézve 
a legszigorúbb ellenőrzést gyakorolja és a 
büntetést kirója ott, a hol ok van reá.

Kereskedők es iparosok vagyonuk 
s munkájuk alapján mily szép számmal 
folynak be alkotmányos jogaink gyakorla
tában, mutatja iparkamaránknak a Bars
vármegye területén lakó kereskedő és 
iparosok választóképességére vonatkozó sta
tisztikai kimutatása. E szerint 2438 bir vá
lasztóképességgel; 493 kereskedő és 194;) 
iparos; és pedig: Léva városában 103 ke
reskedő, 320 iparos ; a lévai járásban 108 
keresk. 365 iparos ; Körmöezbánya varosá
ban 38 keresk. 60 iparos; az ar.-maróthi 
járásban 87 keresk., 337 iparos ; a verebélyi 
járásban 79 keresk. 263 iparos, hars szent 
kereszti járásban 39 keresk. 294 iparos; az 
oszlányi járásban 27 keresk. 129 iparos; 
Körmöczváros hét községében 3 keresk. 97 
iparos.

— Iparosok közgyűlése. Az országos 
iparos szövetség évi közgyűlését decz.
2-án  délelőtt fogja megtartani a budapesti 
ezipész-ipartestület házában l \\ esselény i-ut- 
eza 9. sz.) A megelőző napon decz. 1-én 
esti 6 órakor a végrehajtó bizottság fogja 
ugyanott ülését tartani. Az elnökség felhívja 
a magyarországi ipartestületeket és társula
tokat, ne mulaszszák el magukat a közgyű
lésen képviseltetni annál is inkább, mivel 
igen fontos ügyek kerülnek elintézésre. Fel
világosításokat Bakay Nándor a végrehajtó 
bizottság elnöke ad Szegeden, az ipartestü
let pénztári hivatalában.

— A női kézimunka mintázás- és üveg
edző rajzolás meglepően könnyű módszeré
nek bemutatása — mint lapunk más rova
tában is közöljük — deez. 1-én és 2-án a 

„Úgy akartak’ előállítani, mint egy os
toba muzulmánt, ki mindent odafenn lát 
megírva, és a ki nem fordult volna el sem 
egy mélységtől, sem egy vágtató ló elől ki 
nem tért volna, azon eszme nyomán, mely 
szerint életünk, halálunk nem magunktól 
függ, hanem egy kérielhetlen és hajthatlan 
végzettől. Ha ez igy volna, az ember fék ve ma
radhatna ágyában születésekor és soha sem kel
lene kimenni, várván, hogy Isten szájábaküldi 
a táplálékot. Azember bután tétlenné lenne. 
En, ki a legtartósabb harezok folyama alatt 
annyi erőt fejtettem ki, hajh ! a nélkül, hogy 
minőig sikerült volna, nem akartam, hogy 
az emberi értelem a véletlenben higyjen, 
nem vagyok az, a ki ilyképen gondolkoz- 
liatnám.

Hitem, mint minden eszes lényé az, 
hogy az ember itt e földön hordja sorsa 
terhét, melyet legjobbá tenni joga és kö
telessége (de nem görbe utón, mint meg- 
jegyzé) és hogy csak akkor mondhat le 
erőködéseiről, midőn töboé mit sem képes 
tenni. Csak akkor szünhetik meg gondolni 
és cselekedni : csak akkor mondhat le vég
képp, — szóval: akkor ne gondoljon a ve
szélyre, melyet már ki nem kerülhet; mert 
ekkor már : („p a k k o 1 h a t és m e h e t“) 
a remény sugarai számára nem fénylenek.

„A harezban könnyű, ott a veszély 
majd mindenütt egyenlő. Láttam embereket 
elhagyni egy veszélyesnek vélt helyet és 
éppen ott sujtattak le, hol biztonságban 
képzelék magukat. A háborúban tehát hasz
talan a nyugtalanság, ezáltal elvész a hi
degvér, a bátorság, anélkül, hogy a vész ki 
lenne kerülve, és kétség kívül legjobb ma

gymnazium rajztermében történik. — Fel
hívjuk reá az érdeklődő közönség figyelmét. !

A szerelmesek figyelmébe I l’hipson
I kertész egy kertészeti újságban egy nagyon 

e'egans és érdekes kísérletről tesz említést, 
I melyet égy Paris vidékén lakó ameteur ki- 
I sérlett meg és pedig esodás sikerrel. Egy
■ papírdarabról ugyanis betűket vágott ki s 

az igy kilyuggatott papirt egy őszi baraczk
I pelyhes külsejére helyezte. így azután a 

fény7 behatása alatt a betűk igen szépen 
kipiroslottak a kivágott helyeken. Azt hisz- I 

i szűk, szép ajándék lenne, egy szép nőnek
ilyen eljárással irt szerelmes, de tele ko- ' 
sarat küldeni. Tessék a jövőre megpróbálni, 1 

: vájjon az ilyen kosár is üresen fos-e visz- I 
szaerkeznt ? '■

— Rövid hírek. Báró Bánffy Béla 
a Képviselőház alelnöke e hó 20-án kolozs- 
megyei birtokán elhunyt. — Szabadkan a 
ragályos egyiptomi szembaj oly nagy mér- 

| lékben terjed, hogy a tanács a város min
den egyes lakóját megvizsgáltatja az orvo- 

i sok által. — Varmegyénkben a múlt év ta-
■ vaszán mozgó szerkezetű kaptárukban 546, 

közönséges képükben pedig 4676 méhcsalád 
volt. Ugyanezen év őszén a méhcsaládok 
száma nem változott. A termelt méz 229 
métenn. és 20 kilo 6876 irt értékben. — 
A véderötörvényjavaslatban az egyéves ön-

i hentesekre vonatkozólag foglalt szigorítások 
' ellen országszerte erélylyel és szívóssággal 

remonstrál a müveit magyar ifjúság. — A 
Dunán korait beállott a jégzajlás. A hajó
közlekedést részben be is szüntették. Az 

' esztergomi hajóhidat szétbontották. — Ber
linből az a hir érkezik, hogy Oroszország foly- 

í tatja fegyverkezéseit, szaporítja a határaink 
| közelébe tolt haderőt és hadi ezélokra 

kölcsönt vesz fel. — Az olasz szenátus tit- 
: kos szavazás utján végleg eltörülte a lialál- 
I büntetést. — A nemet császár e hó 22-én 
i nyitotta meg a birodalmi gyűlést hosszabb 
i trónbeszéddel, mely7 határozottan békés jel- 
i legű. - Egy párisi tudós számítása szerint 

a föld összes lélekszámú egy milliárd és 
' 483 millió.

A l’lt ÓSÁG O K.
— Rovat vezető Zuhan y. —

Nem tehet r ó 1 a. — Hát már megint rossz 
bizonyítványt hoztál te semmirekellő! — Hiszen nem 

' én vagyok a hibás, édes atyáin, hanem a tanító ur 
rászedett — Micsoda ? — Ige» • mert mindig azt 
mondotta, hogy az „utolsók lesznek elsők/ — hát 
lám, megcsalt

J ó t á p 1 á 1 é k : Had n agy: Hej őrmester, 
mi az ördöggel táplálkozik, hogy már alig fér a bő
rébe? — Őrmester: Egy éves önkéntesekkel jelentem 
alássan

KÖZGAZDASÁG.

Méhészetünk.
Magyarországon a méhészet szintén a 

közgazdasági ágak közé tartozik, melyek 
okszerű művelésére csak az utóbbi években 
fordittatott nagyobb figyelem.

Mint tudva van, a kormány hat mé- 
heszkeriiletet állított fel s ezen kerületek 
élére méhészeti vándortanitókat helyezett, 
kik alkalmi előadásokkal terjesztik az ok
szerű méhészetet, igyekezvén mindenütt felvi
lágosítani a gazdaközönséget a méhészetből 
támadható biztos jövedelmi források kihasz
nálása iránt.

gát állása esélyeire elszánni, nem gondolni 
a léget szeldelö golyókra egyébként, csak 
mint akár a szélre, mely fürteink között 
jár. Így megmarad a bátorság, a hidegvér 
és nyugalommal — a mi fő — a tiszta be
látás egyesül.

íme, ez az én végzett ességem, ez, a 
mit prédikáltam katonáimnak, azon alakban, 
mely felfogásukkal egyezett; igyekezvén 
veiüK elhitetni, hogy sorsuk oda fenn van 
vegezve, hogy azon gyávaság által mitsem 
változtathatnak, hogy ezenkívül is legjobb, 
ha bátorság által becsületet szereznek, és a 
tanításhoz példát csináltam, mutatván hom
lokomat, hogy arra függesszék szemeiket, 
melyen láthattak őszinteséget, de egyszers- 
inint félelmet is. f

Ez volt végzettességem. De bizonyos, 
hogy mint tábornok mást követtem, mert 
büszkeségemet képezi ama hitem, miszerint 
soha fővezér nagyobb mérvben eszével és 
akaratával nem élt harczaiban, mint én. 
Latjak önök — igy szóla környezetéhez — 
számot tudok adni minden védekezésemről, 
mert azok a dolgok t aiódi és gyakorlati 
ismereten alapulnak, ezekből megismerhetik 
vallásos hitemet, meg végzetességemet.u

-A.ra.ziy Xjajos.

Regale -váltság,

Kérdezed azt: a regálé mi ? .. és aztán; mi a váltság ?.. 
Nos, a regálé : az ur haszna a szolga fölött.

8 a váltság pedig az, hogy a szolga fizessen azért hogy: 
A vol> urnák volt haszna a szolga fűlött ! — 

Antiluna.

A méhészeti vándortanitóknak előttünk 
fekszik 1887. évi működésűkről szidó jelen
tése, melyben feltüntetve van az e téreui 
mozgalom s méhgazdaságunk állománya.

A jelentés szerint a méhészek a ván- 
dortaiiitók oktatását mindenütt figyelembe 
veszik s a méhészet terén, az intézmény 
felállítása óta szembeszökő haladás tapasz
talható, habár az utóbbi két év alatt a mé
hészetre az időjárás nem volt kedvező. •

Csaknem minden vármegyében nagy a 
méhészet iránti érdeklődés, de különösen 
Heves, Jász-Nagy-Kun-Szolnok, Pest-l’ilis- 
Solt-Kiskun, Temes,Torontál, Tolna, Pozsony, 
Hont, Nyitra, Borsod, Mármaros, Abatij, 
Torna, Szatmár, Békés, llunyad, Alsó-Fe
hér, Szolnok-Doboka, Besztercze-Naszód, 
Kolozs ét Maros-Torda vármegyékben ter
jed a méhészet és szaporodik feltűnően, a 
mozgás szerkezetű kaptárok száma. Némely 
törvényhatóságok alispánjai különösen Te
mes- és Ilunyadvármegyékben rendeletileg 
utasították a községek elöljáróit, hogy a 
községi iskolákban kisebbszerü méheseket 
állítsanak fel.

A két egymásra következett felette 
rossz esztendő daczára termeltetett az 1887. 
évben 8,749' 77 métermázsa méz, melynek 
értéke métermázsáját csak 30 forintjával 
számítva 292,491 forint 10 krnyi összeget 
tesz ki.

Azonban, ha tekintetbe vesszük, hogy 
az 1887. évi méz átlagára métermázsánkint 
50 frton alul nem szállott, úgy az 1887. 
évben termett méz értéke a valóságban 
487,488 frt 5(1 krnyi összeget képvisel, mely 
érték méhek hiányában elveszett volna és 
csak némileg kedvező időjárás mellett leg
alább is tízszer annyit, 4.874,885 frtnyi ér
téket ért volna el.

A inéhállomány 1887. év őszén 355,550 
családból állott, melynek értéke, 1 családot 
csak Írtjával számítva 1.777,795 frt. Ez alap
tőke hazánk méhészettel foglalkozó lakosa
inak gazdag jövedelmet biztosit és a gaz
daság akármelyik ágával előnyösen verse
nyezhet.

A méhészet az állami tanitóképezdék 
által is felkaroltatott és igy azt a jövendő 
néptanítók nagyobb kedvvel fogják űzni, 
mi lehetővé teszi, hogy ezen gazdasági ág, 
mely voltakep magánbirtokot nem feltéte
lez s kezelőinek kevés fáradsággal szép jö
vedelmet biztosit, a gazdaközönség által 
még nagyobb körben fog űzetni. K. L.
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Az emberiség egy általános betegsége.
Álló víz, vagy olyan, melynek csak igény
telen folyása van, hamar megromlik vagy 
elposványosodik. Ugyanez az arány áll be, 
ha hiányos a vérkeringés, vagy ha a vért 
nem tisztítják meg alaposan. A máj a test
nek nagy tisztitó szerve. Ha ebben a fon
tos szervben zavar áll be, föltétlenül meg
betegszik az egész rendszer. Minthogy a 
máj működése olyan, mint egy szitáé vagy 
szűrőé, hogy a vért a tisztátalan elemek
től filtriiozza, ennélfogva rendeltetése ezt 
a fontos nedvet, mely a testet fentartja, 
tisztán és tápláló minőségben megőrizni. 
Ha a máj fogyatékosán végzi ezt a felada
tát vagy egyáltalán nem végzi, akkor en
nek számos betegség a következése, mert 
a helyett, hogy a vér uj életerőt vinne a 
test minden részébe, megrontja az egész 
rendszert. A máj betegség az emberiség 
egy univerzális betegsége s kiváltképen 
asszonyoknál fordul elő igen sűrűn. Májbe
tegségek ellen kitűnő gyógyszernek bizo
nyult be Warner Safe C'ure je. Bizonyítja 
ezt sok ezer ember, kik ennek köszönhetik 
egészségűket, a többek közt Beyer N. dr. 
a ki e szert praxisában alkalmazza s min
denfelé a legmelegebben ajánlja. Warner 
Safe Cure-jéböl egy palack két forint s a 
legtöbb gyógy tárban kapható. Brosürök in
gyen és portomentesen kaphatók ; Warner 
II. H. és társánál Pozsony. 11690

Lévai piaczi árak.
Rovatvezető: Kónya József, városkxpitáuy.

Búza: m.-mázsánként 6 frt 80 kr, 7 frt 
20 kr. Kétszeres. 5 frt 20 kr, 5 frt 40 kr. 
Rozs 5 frt. 10 kr. 5 frt 20 kr. Árpa 5 frt 
50 kr, 7 frt 50 kr. Zab 4 frt. 80 kr, 5 frt. 
— kr. Kukoricza 3 frt. 80 kr, 4 frt 10 kr. Bab 
7 frt 80 kr, 8 frt. 20. kr. Lencse 7 frt — 
kr. 7 frt 50 Köles 4 frt — kr. 4 frt 50 kr.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZÉT.
Munkay János tb: kanonok, garam-ujtalusi es- 

peres-plabánoH „V i r i bu s ii n i t i s c o e 1 a s t i b us 
vagyis Szent Atyánk XIII. Leó pápa imarendelete 
mint a világbéke s egyház-szabadság leghathatósabb 
eszköze" cziiníi s főpásztori jóváhagyást nyert leg
újabb müve, melyből lapunk mai száma mutatványt 
közöl; e napokban hagyta el a sajtót. Az érdekes és 
korszerű mii megírására XIII. Leó pápának 7884. 
évben kiadott azon rendeleté nyuj tá az alkalmat az 
ismert egyházi Írónak, melyben meghagyja, hogy az 
egész világon minden magán mise alkalmával bizonyos 
imádságok végeztessenek. — „Bizonyára fontos okok 
indíthatták Szent Atyánkat mondja az iró művének 
előszavában — hogy azon rendkívüli imádságokat 
elrendelő" — ezen okok és okozatok egész érdekes 
sorát a tiszta s vallásos meggyőződés alapján tárja 
eiéuk a 232 nagy oktáv lapra terjedő s 18 ízléses és

csinos képpel illusztrált könvv, melynek bolti ára 1 
I frt. Megrendelhető postautalványon a szerzőnél Garam- 

Ljfalun s kapható Léván is Nyilrai és Tarsa könyv- 
kereskedésében.

Egy egesz könyvtár lesz eredeti elbeszélések
ből mely a Vértesi Arnold Í000 elbeszélését tartal
mazó „M agy a r V i 1 á g" cziiníi füzetes vállalat
ban megjelenik. Ma küldetett be hozzánk a H ik f tí
zet, mely „Az anya*  cziniü novellát tartalmazza 
teljesen. Óhajtandó volna, hogy a nép, melyet, haszon 
tálán rémregényekkel megrohannak, a tudatára éh 
redne ennek, s nem engedné közel magához az erköl 
cseit megmételyező olvasmányokat, hanem az ily,, va
lóban értékes könyveket igyekeznénk megszerezni. A 
kiadóhivatal az egyes kötetekhez igen díszes bekö
tési táblákról is gondoskodik s erre nézve 
a tudnivalókat legközelebb közölni fogja előfi
zetőivel. Az uj előfizetőknek természetesen az 
első kötet egészben megkűldetik. Ismételve ajánljuk a 
uagyérdekű munkát az olvasó közönség figyelmébe. 
Előfizetési ár félévre (20 füzetre) 3 frt 90 kr. negyed*  
évre (13 füzetre) 1 frt 95 kr. D megrendelhetni a 
könyvkereskedések utján úgy is, hogy csak az egyes 
füzetek házhoz szállításakor kell azokért mindig 15 krt 
fizetni. Az előfizetési pénzek De b r e <• z e n h e n 
Vértesi Arnold nevére is küldhetők.

Gróf Vay Dániel „Magyarország története" 
czimii munkájából már az 5-ik füzet is elhagyta a 
sajtót. E munka minden nap nagyobb elterjedésnek 
örvend, s mint hézagot pótló munkát, melegen ajánl
juk minden igaz magyar ember figyelmébe. Egy fü
zet ára 15 kr. Előfizetési ára egy évre 5 frt 30, fél
évre 2 frt 70 kr. negyedévre 1 frt 85. Megrendelé
sek és előfizetések Debreczenben a „Magyarország 
története" kiadóhivatalába („Debreczeni Ellenőr" 
könyvnyomdája) czimezeiidők.

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.
I-

Értesités.
A női kézimunkát gyakorló úrnők s a 

n. é. szülök szives figyelmét felhívjuk, mi
szerint Fintha Dénes pécsi rajztanár a női ké
zimunka előnyomásának meglepően könnyű 
s ezélszerü módozatáról, valamint az üvegre 
való edző-rajzolás bámulatos könnyedségéről 
előadásait főgymnaziumunk igazgatóságának 
szívességéből az intézet dísztermében fogja 
megtartani.

És pedig decz. hó I én d. u. 2—4 ig 
a gymn. tanuló ifjúság részére a legszeré
nyebb tanítási dij mellett.

Decz. hó 2 án d. u. 2—4-ig a felnőtt 
urliölgyek és urak részére 1 frt tanítási dij 
mellett.

A stygniograpliiai nyomjelzés előnyei a 
következők :

1- ször. Hogy e módszerrel egy 9—10 
éves leány is képes bármely kigondolható 
legdíszesebb rajzot, díszítményt, avagy mo- 
nogrammot alig néhány perez alatt mintává 
alakítani és vászonra, selyemre, sőt bár
sonyra is, azt akárhány példányban több- 
szörösiteni.

2- szor. Felette olcsóba kerül. Például 
egy □ láb nagyságú mintalap, melylyel 
10,0(K) példányt is lehet nyomjelezni, alig 
kerül 10 krba, holott az eddig használt 
ugyanekkora cliché 15—20 frtba került.

3- szor. Az ezen taneszközzel való mun- 
kálás tökéletes, tiszta nyomot hagy a szö
veten.

4- szer. A nő — ennek ismerete által 
— egész életére megszabadul az előnyomta- 
tás költségeitől.

Lombfürészelésnél is a többszörösités 
ezen módozat által felette meg van köny- 
uyitve.

Az üvegre edző rajzolás.
Ugyanezen előadás alkalmával a fel

nőttebb leányok és urhölgyeknek be lesz 
mutatva az üvegre való edzörajzolásnak egy 
uj találmányit módozata, melylyel 1—2 perez 
alatt a legkiválóbb rajzot, monogrammot, 
verseket stb. maradandólag üvegre lehet 
etetni.

Köszönet nyilvánítás.
II.

(Folytatás.)
Az idén az őszi gyűjtés alkalmával a 

„S t e f á n i a-á r v a h áz javára, — mint 
azt a gyüjtőiv alapján velünk az árvaház 
felügyelősége közli — adakoztak : Kabina 
Józsefné 8 kilo szappan, Rácz Sándorné 50 
kr. Kereskényi .lánosné 1 frt, Balbach La- 
josné 1 frt, Dr. Frommer Ignáczné 1 frt. 
Ileinricb Ferenczné 3 puttón burgonya és 
zöldség, Bracli Margit 2 frt.

(Folyt, köv.)
III.

A „Stefánia-árvaházu javára tek. Bar- 
bur László kir. aljárásbiró ur 3 frtot kül
dött, mely összeget M e d v e c z k y Ottó ur 
Molnár Mátyás felperesnek Wittmann Já
nos alperes elleni perében, mint tanusági 
diját, a nevezett ezélra kegyeskedett ado
mányozni.

ilálás köszönet a jó ügy nevében ! 
Léva, 1888. nov. 24-én.

Szakmáry Exa.d.re, 
pénztárnok.

IV.
Meghívás.

A lévai önk. tűzoltó-egylet f. évi decz. 
hó 2-án, d. e. 10 órakor tartja ez évi 
rend e s közgyűlését a városház tanács
kozási termében, melyre az egylet ösz- 
szes tagjait ezúton is tisztelettel meghívom.

Léva, 1888; nov. 24.
ISZoxxlsoly Sá.n.d.ox, 

egyl. elnök.

Nyilttér.
Rohseidene Bastkleider fl. 10.60 

npp RaKd u,|d bessere Qual. versendet zollfrei 
HvUu das Fabrik Depót G. Henneberg (k. k. 

Hotiieferant), Zürich. Muster umgehend. Briefe 10 
kr. Porto.

I



Esztergom Nana Csata-Leva

.1 rastagabb heti! re! jelzett szánt az 
r*ti tí órától reggel gerczig tart
•dó.'izakot jelenti.

Álló mn s 1.
.vonat

11 .
Á lloiita*

V«*xv<-»ven  :
11. 111.

Léváról i>ul. 1 1.20 4.25 Ku.i.p. -rr.“.| [ ind. 
<■ k.

IO._
1-4. !•> II. IG

A i - > \ árad 1 1.43 4.4s
B.'. -i. .1 . . * •i. 13.

Aagy S.illé. 12. !O 5.15 erk. 4. »> 12 11
Z-liz . . . 1 2.37 5.4 2 Esztergom Nána ind. 5. 12.20

(.‘sa/a . órk. 1.0G G. 11 Kőbid-Gyarniar - 5.27 12.10
■nd. ’ 1.27 6 34 Kémén d - 5.47 12.58

Bénv 1.50 6.50 Bény 6.08 1.12

Kéméiül 2.06 7.04 Csata élk. 5.21 1.26
K<d;id-<\varmat n 2.28 7.20 Csata . . . ind. 6.34 i.m
Esztcrgo . X i>ia érk. 2. ?> 7.40 Z liz. . . . 7.09 2.1 t

Ihi.lapor.- . órk. 6— 9.30 Nagy s dió V. 7.46 2. 1 N

B.. 1 7.<»5 G *»O
Alsó-Várad - 8.11 3.0ó

1 KM 5.53 Léva - s.3.’> 3.27

November 25.

Léva Csata Esztergom-Nana Csata-lpolysag

Á Ilont 5*

l'őiigynök :

!!! Etablissement Reutter!!!
Budapesten a. m. k. operaszínházzal szemben., 

a m. kir. államvasutak palotájában levő, volt R U S C H E R 

vendéglői összes helyiségeket bérbevettem 
és ott elegáns berendezéssel, minden igényeknek megfelelő

vendéglőt nyitottam
ahol finom ízletes ételek sőt

kis adagu pecsenyék és ételek is kiszolgáltatnak,
hogy ez által az étkezést minél olcsóbbá tegyem.

Az összes vendéglői helyiségeket --- inelvek a tágas ó stvlil pin- 
czei sörcsarnokból és az 1. emeleten levő termekből állanak — újból ki- 
tataroztattam és töldiszittettem. Miután e helyiségek étidig is a külföldiek 
és az idegenek találkozási es gyülhelyet képezte, különösen ajánlom te
hát vendéglőméi — ahol 
délei vendégek 
cLéisok: után mindig 
sört és legjobb borokat 
chambre separéei állnak ingyen rendelkezésre.

kipróbált szakácsokat alkalmaztam — a 'vi- 
figyelmébe. Színházi elöa 

frissen készült ételekkel szolgálok. ZDröliex’ 
mérek. Kisebb társaságoknak külön kis termek

Tisztelettel

Reutter Wándor

3263. 1888. sz.
ni.

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. jbiróság mint tlkvi hatóság köz

hírré teszi, hogy Dóka Erzsébet derezslénvi lakos vég 
rehajtatónak Major János és Major András végrehaj
tást szenvedő elleni 1 G<> írt tőkekövetelés *s  járulékai 
iránti végrehajtási ügyében Major A;:<lrá*  és Major 
.Jánosnak a bajkai 20 sz. tjkvben A | 1 sorsz. alatt
felvett fekvőségükre és az azen epiilt 32 < >sz<-irási >z. 
bakházukra az árverést 468 frtban ez.nn. 1 megállap*  
tott kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennrbb 
megjelölt ingatlan az 18*9.  , január hó 24-ik 
napján <1. e. 1< órakor Bajka községben a bíró házá
nál megtartandó nyilvános árv.ré megállapított
kikiáltási áron alól is eladatui fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
bees.'írának 10" , ,,-.-ít vagyis 46 frt so kr készpénzben. 
' i- v az. 1881 LX. t. ez, 42. § áb.a:t jelzett árfolyam 
mai számított és az 1881. évi nov. hó 1-én 3333. sz. 
a. kelt ipazsávíijryliiiiiisz.teri rend.let s. S-ihail. kijd.ih 
óv...lékképes értékpapírban a kiküldött kézéin*::  letenni, 
av.aey az 1881. JA, tcz. 170. S;a értelmében a bánat 
pénznek a birósájrnál időleges elhelyezéséről kiállított 
szakák szerit elismervényt átsg.d.-,áltatni.

Kelt Léván. 1 sss. évi október hó 2 napján.
\ lévai kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság.

Gyenes József
kir. jbiró.

4542 188*.

Árverési hirdetmény.

Levara :

N. Szombatból
É.-Újvárról

Ipolyság-Cs ata.

Csata . ind.
Valaha
[polc Pásztó .
Bél ....
Szakállos .
Visk . . .
Ipolyság érk.

Váczról
Esztergomból 
Ipolyságról 
Csatáról

Ipolyság . . ind. 11.15 4.25
\ isk 11.43 4.53
Szakállos . . í 2.07 5.17
Bél .... 12.22 5 32
Ipolv pásztó . 12.39 5.48
Zalai.a . . . 1 2.58 6 07
Csata . . - i 1.15 6.24

S E K.
érk.

Becsből . . ind.

Pozsonyból

1.29 N. Tápok ' ínyről r
<ialantáról .

Léváról:

10. 8.25 Léváról ind. 1 1.20 4.25

12 37 10.— Csatára érk. 1.05 611

7.12 Lpoiyságra - 3.35

1 54 12-24 Esztergomba 2.50 740

12 40 Váczra n 5.01 848

317 11-30
9.—

Budapestre .
E-Újvárba .

n 
n

6.— 
,4.42 
16 89

9.30

12.24

9.59 Galantára r. 5‘.28 1.59

5. 12.20 N.-Szombatba 317

11.15 N.. Tapolcsányb; 9.—

6.34 Í.40 Pozsonyba . r, G.13 3.33
8.35 3.27 Becsbe . . 7.05 6.20

48. szám.

Nincs többé fogfájás!
Tisztelendő Benedekrendi szerzetesek

fogvize, fogpora és fogpasztájának
használata mellett.

2 arany rém: Brüssel 1880. London 1884. 
>k.

évben 
feltalál- .
tatott

A legmagasabb kitüntetése

Boursaud
Péter 

pior állal.
A tisztelendő Benedekrendi szerzetesek /ogvizéiiek napon- 

néliány cseppet ''ízbe téve, megakadályozza és gyógyítja a 
fogak odvasságát. melyeknek feh -iseget es szilárd-az »t kölcsönöz, 
a mennyiben a fogbust erő-ti, s teljesen egészségissé változtatja.

A t. olvasóknak valóban nagy szolgálatot vélek tenni, mi 
dőli ezen legrégibb rs legpraktikusabb készítményeket becses fi
gyelmükbe ajánlom, mert csaki> az egyed’1 és legkitűnőbb gyógy
szer miodennemű fogfájdalinak ellen.

Alapittatott 1807. SEGUIN 106. & 10X. Unt*.

(’roix <lo Segney

Kapható : minden gyógyszertárban és nagyobb fíiszeriizletben.

Faeladás.
Br. Nyári Béla bagonyai erdejében, országút mellett, igen jó helyen, 

nagyobb mennyiségű tölgv-. szál-, épület-, mii-, szerszám- és tűzifa, egyenként 
és egészben eladó. Eladás a helyszínén minden pénteken, azonkívül min
denkor alólirottnál Varsányban.

Varsánv. 1888. nov. hó.

756 (1888. tlkvi szám.

Árverési hirdetmény.
évi 

teszi.
LX. 

hogy 
vég-

Alnlirt kiküldött végrehajtó az 188/.
ében ezennel közhírré

4386. 1888. szánni 
fellépő javára valamint
§ értelmében Mogvorossy
Zmeskall Zsigmond --llcn

47 írt 28 kr és ezek járu-

t. ez, 102. §-a értei 
az ipolysági kir. jbiróság 
zése által Idinann Károly 

1881. évi LX. t. ez. 120
I. és Stein ez :g javára is 
írt 17 kr. töke, ílletv

• lejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkal-

az
L.

■< 5
jékai
inával bíróiig le és f lül foglalt és 780 frt.a becsült 
cs< i\ es
vános

kukoricza es burg<mdiaból álló ingóságok nyíl
árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek az ipolysáuhi kir. járásbirósági 

1119. 1*88.  sz. kiküldet rendelő végzősé folytán a
in 1 vszinőn, vagyis Egyház -Maróthon let ndő eszköz-

Hriastély Karoly urad, intéző.
lésén 1888. év decz. ho I. napján d. e. 10 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érin 
tett ingóságok ezen árverésen, az 2881. évi I.X. t. ez. 
107, §-;» értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
al.il is elnlatni fognak.

Az ■ lárveie/.endö ingóságok vételára az 1881. 
évi LX, tcz. 108. §-ában megállapított feltételek sze 
rint lesz kifizetendő. Végül felhivatnak mindazok, kik 
az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
kővel elését megelőző ki elégi Heteshez tartanak jogot, a 
menyiben részükre foglalás korábban eszközöltetett 
volna, s ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tű
nik. elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdé
si ig alóiirt kiküldöttnek vagy írásban, avagy pedig 
szóval bejelenteni tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek a biró- 
ság tábláján kifüggesztését követő naptól xzámittatik.

Keit Ipolyság, 1888. nov. hó 18 napján.
Baíg Mór

kir. binísági végrehajtó.

Alulírott kiküldött az 1881, évi LX. t. ez. 102. 
-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy az Ar. 

maróthi kir törvényszéknek 1886 évi 5426 számú vég
zésével Szabó Lajos, a „lévai takarék és hitelintézet**  
igazgatója felperes részére Póiya István Alsó-váradi 
takos alperes ellen 230 fit s jár erejéig elrendelt ki
elég. végrehajtás olytán nevezett alperesektől lefog
lalt s 311 írtra becsült ingóságokra a 1 vai kir. járás
bíróságnak 4542 88. sz. kiküldő végzése folytán az 
árverés elrendeltetvén, annak a helyszínén vagyis 
Arsó-váradon,leendő megtartására batáridőül 1888 évi 
decz. hó 3. napjának d. e. 3 órája tűzetik iJ, a 
mikor abiríilag lefoglak lovakból, gazdasági czik 

kékből álló t egyéb különféle ingóságok az 1881. 60- 
t. ez. 107. és 1^8. §§-ai szerint a legtöbbet ígérőnek 
készpénzfizetés melleit, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni.

Felhivatnak egyúttal mindazok, kik a lefoglalt 
tárgyakra oly elsőbbséggel bírnak, mely az ezen űgv- 
eni végrehajtási iratokból ki nem tűnik, miszerint el
sőbbségi igényeiket az ánviés m< gkezdése előtt szó
val vagy írásban alulirt kiküldött lél 1881. GO. tcz. az 
111 §-a értelmében a különbeni köv -tkezményok terhe 
alatt bejelenteni el ne mulasszák.

Léván, 1888. n • v. 2-

Ó0
0

A
BARSI NAPTAR

IHT" Il-dik évfolyamban megjelent
az 1889. évre. Több gazdasági és megyei érdekű közleményeken népies mulattató elbeszéléseken kívül 

legújabb adatok alapján összeállított

ÜZIMTÁRT

a

Besse Dezső,
kir bírósági aljegyző.

0
0 0 
?0 
0
0

c

tan- és pénzintézetek a 
vo vv.v. j„o-7 „  ——d___ névsorát a legpontosab- Ll

tünteti fel. Az ízléssel kiállított és czimtárral bővített képes ..BARSI NAPTÁR"'

tartalmazza, mely a megyében ___
egyesületek, katonai és egyházi hatóságok, tanitók. községi jegyzők és elöljárók 

bán I

létező összes állami, megyei és városi tisztviselők.

Ára 40 kr.

A kisebb kiadású ..Barsi Naptár”, melyből a ezimtár hiányzik 20 kr. Kapható és megrendelhető a 
naptárak kiadóinál :

Nyitrai és társa
könyv- és papirkeresked.ésé'bGn Léván.

NYOMATOTT NYITRAI és TÁRSÁNÁL, Léván 1888*


