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A LAP KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.

Vizeink.
Valahányszor az időjárás, nem is 

egészen, hanem csak némi részben 
esősre változik, mindig rettegnünk kell 
a vadvizek árjának pusztításától. Nem 
tartozunk ugvan az Alföld vizj.írta 
helyek sorába: s nem is mindnyájan 
vagyunk kitéve s alávetve ezen ve
szélynek ; de még is oly kiterjedt 
niezőséír tartozik nálunk az ár terű- 
leiéhez, hogy akár köz, akár magán 
gazdasági viszonyainkat tekintjük; na
gyon ránk fér gondoskodás arról, hogy 
a vadvizek árjának veszélyétől meg
óvjuk birtokainkat.

Tettünk is mi már ebben valamit; 
összeírtuk, a m. kir. kormány kegyel
méből a kultur mérnökök által, fel is 
mérettük az árterületet, gyiiléseztünk 
is akárhányszor : dikezióztunk ősi szokás 
szerint nagyon hangosan és hatalmasan; 
hanem mire arra került a sor, hogy 
egyesüljünk, hogy áldozatot hozzunk 
árlepte tereink, földjeink megmenté
sére, a dikezión túl már tovább menni 
és tenni sehogysein volt kedvünkben, 
maradtunk és vagyunk a régi álla
potban, isten mindenhatóságára s ir
galmasságára biztuk egész sorsunkat. 
És mi tagadás benne; bizony mi az 
elmúlt száraz években az árterülethez 
tartozó földjeinkről is hazavihettük s 
felhasználhattuk termésünket!

Ebből természetesen most már 
azt következtetjük, hogy nincs semmire 
szükségünk, hogy majd megvéd ben
nünket a jó isten minden vizcsapástól!

Ilát hiszen ez az Istenben vetett 
hit, nem is rossz tulajdonság, s magá
ban véve nem is rosszalható; sőt a 
mennyiben az isteni gondviselés hatá
rozatának van alávetve minden e vilá
gon, igen szép vallásos erénynek is 
mondható.

Hanem mindez, az emberi esehk- 
vénvekben és kötelességekben még- •/ " » 
sem elég az üdvösségre; nem elég 

különösen ott, hol az emberi szorga
lom és munka kívántatik; s hol erre 
egyenesen utal úgy az isteni, mint a 
polgári törvény és kötelesség.

Régi axióma: ember segíts maga
don. s az Isten is megsegít.

S ha az ember csak ölhetett kar
ral nézi a természet erőinek, működé
sét és nem törekszik munkával azo
kat saját ózdijaira felhasználni; bizony 
nem sokat várhat az égből való se
gítségre.

Első sorban magának az embernek 
kötelessége munkához látni; s csak 
akkor, midőn ezt megtette, várhat és 
remélhet segedelmet.

Igaz, hogy mi magunk részéről — 
mint telin is érintők, megtettünk annyit, 
hogy a Podlnzsánka — l’erecz és Szi- 
kincze patakok vad vizeinek korlátozá
sára összejöttünk, tanácskoztunk, de to
vább nem haladtunk. Pedig ez csak 
félmunkának a kezdete, a valódi és ' 
mentő munka hátra van. e nélkül 
pedig- a vadvizeink hangzatos dekla- 
maczióink dörgedelmeitől nem ijednek 
meg; szükséges, hogy a további hátra
levő' munkákhoz is lássunk.

Mindenek előtt kutassuk: hol van
nak az e tárgyban megindított moz
galmainknak az ügyiratai s hatá
rozatai.

-Mi úgy tudjuk, hogy ezek a szom
széd Hontvármegye irodáiban várják 
feltámadásukat.

Járuljunk tehát kérelmezőleg ez 
ügyben megyei törvény hatóságunkhoz; 
s bizton remélhetjük, hogy ez az ügyet 
további menetelre s folytatására a sö
tét irodákból a napvilágra hozza s 
bajainkat orvosolni el ntm mulasztja.

A czimbalomról.’)
A czimbalom nap jainkban már egészen 

más jelentőséggel bir, mint az ősidőben, 
Ábrányi Kornél a kétezredik cziinbnloin 

ünnepére irta e sorokat, melyek rövid, de érdekes 
részletet képeznek n magyar zenetörténetemből. — Szerk. 

vagy még csak a keresztény időszámítás 
korábbi századaiban is. Művészeti stársadalmi 
állása lényegesen megváltozott s mig haj
dan az irányadó körök alig méltatták tígye- 
lemre: ma már elmondhatjuk felőle, hogy 
udvarszalon- és hangversenyképes. >S mi 
által vívta ki e szembeszökő emelkedését? 
Az által, hogy mig a régibb időkben ere
deti hazája, Ázsia, állami s társadalmi vi
szonyához mérten, csak a hangszer-pária 
szerepére volt kárhoztatva : újabb időben 
egy nemzet zenéje szellemének lett kifeje
zője ! mert a czimbalom és a magyar zene, 
ma már két oly fogalom, melyről ei lehet 
mondani: „két szív, egy lélek.“

A magyar nemzet szellemi fejlődésé
ben a zene az, mely legkésőbben ébredt 
fel dermedtségéből s volt idő, — pedig 
még nem is olyan nagyon régen volt, — 
midőn az országutszéler. hagyott magyar 
dal s zene hangjait, egyedül a czimbalom 
hangoztatta fel ábrándos rezgéseivel, mint
egy emlékeztetve a nemzetet egyik iegbe- 
csesebb rejtett kincsére.

Majd jött egy hazánkban is meghono- 
sult barna fej, Ázsia messze pusztáiról, ma
gúval hozva a fékezhet len szabadságszere
tet mellett az isten szabad ege alatt való 
ábrándozás ösztönét is, melynek csak a 
méla dallamok korlátlan hullámzása lehet 
igazi s egyedüli tápláléka. S az elhagyott 
ázsiai puszták fiai találkoztak aztán a ma
gyar puszták szabadon száguldó fiaival; 
dalban találkozott lelkűk a bánat és öröm 
kifejezésében s oly annyira megértették 
egymást, hogy minden további kétes dip- 
lomácziai alkudozások nélkül, fclbonthatat- 
lanul megkötötték azt a zene-szellemi fri
gyet, mely immár több század óta fennáll 
a magyar nép és a barna zenészek közt. 
S o frigy közvetítője ép a czimbalom volt, 
melyet e barna faj magával hozott még 
legprimitívebb szerkezetében. A Jegelő nyá
jak méla kolompolásaiba belevegyült az 
ábrándozó magyar juhász bánatos dala ked
veséről, a virágos rétekről s a vándor ma
darakról. A dalra íttlfogékony barna ze

nész pedig elleste dalait a magyar alföld s 
a kanyargó Tisza folyó partjai lakóinak s 
ha elnémult az ajk, megzendiilt a ezimba- 
lom s aztán tovább éltek, tovább szálltak 
a magyar dalok nemzedékről nemzedékre. 
S midőn nálunk is a lassan fejlődő ezivili- 
záezió végre a vonós hangszereket is ke
zébe adta a magyar czigánynak, a czimba
lom, mint az esti esillag a sápadt holdnak, 
olyan elválaszthat lan hű kísérője maradt a 
megszaporodott magyar zenészeti hangszer
családnak is. Sőt több: fűszere, lüktető 
szívverése, és érdekességi központjává vált.

11a a czimbalom röviden jelzett múlt
jának e kópét hazánkban, koronkénti fej
lődési stádiumain keresztül, mai álláspont
jával, de főleg a mai díszes estünnepélyen 
bemutatott és méltányolt alakjával, jelentő
ségével és kihatóságával hasonlítjuk össze, 
úgy érezhetjük vele szemközt magunkat, 
mintha kopár elhagyatott s ingoványos vi
dékről egyszerre tündéri kertbe lennénk 
áthelyezve. Az egykori rozoga deszkadara
bokból összetákolt s hanyagul felruházott 
faalkotmány ünnepi köntösbe öltözött; az 
utszélröl, a düledező csárdák pitvaraiból s 
a vályog kunyhókból fényes palotákba köl
tözött ; barna, érdes kezek helyett, finom, 
patyolatod ujjak érintik egyenletesen zengő 
húrjait; egyik kapós és tekintélyes ágát 
képezi a hazai miiiparnak s a művészet 
főikentjei nemcsak a magyar hazában, ha- 

' nem a külföld müveit köreiben is kiváló 
érdeklődéssel viseltetnek iránta.

S mind ezt ismét mi, és — tegyük 
hozzá — ki idézte elő? Az első kérdésre 
megfelel az a már jelzett szoros és benső 
viszony, mely a ezmibaloiu és a magyar 
dal s zene közt kifejlődött, s továbbá a 
hazánkban is immár meghonosult ama ma
gasabb müipari értelem, mely a czimbalom- 
mal is szemben érvényesült s mely felis
merte benne az eddig csak elrejtett tulaj
donságokat, melyek kifejlesztve, azt a hang-" 
szerek közt szintén világpolgári színvonalra 
emelhetik.

Az ünnepély, melyen a megjelent di-

TÁRCZA.
Végzetes nap.

— Humoreszk. — 
Irta: K. Mártonffy Imre.

Ep egy alkalmatlan látogatótól szaba
dultam meg nagynehezen, kinek az a rósz 
tulajdonsága van, hogy órák hosszáig cseveg 
mindenféléről, csak okos dolgokról nem és 
rabolja drága időmet.

Könnyebbiilten lélckzettem,midőn végre 
magamra maradtam, ismét helyet foglaltam 
Íróasztalom inellett és bemártottam tolia
mat, hogy leírjam czikkemet, melyre a 
nyomdában már várakoztak, midőn pokoli 
lárma keletkezett ablakom alatt, melyre 
önkénytelenül összerezzentem, úgy, hogy a 
teljes tisztaságban előttem lebegő mon
dat helyett, sötét poeza vigyorgott elém a 
papírról.

Boszankodva dobtam el toliamat, mely 
megboszulva győngédtelen bánásmódomat, 
több poczát és poczácskát varázsolt író
asztalom zöld posztójára és átkoztam irigy 
végzetemet, mely oly konokul megtagadta 
tőlem, hogy gondolataimat megörökítsem.

Eközben a zaj folyvást növekedett ab
lakom alatt, kocsizörgés, sivitó gyermek
hangok, kutyaugatás zaklatták a sajnálatra 
méltó hallgató fülét és ez iszonyú hang
zavarból, egv utczai primadonna fülhasitó 
dallama hallatszott, ki borzasztó magyar
sággal, még borzasztóbb gyilkos történetet 
adva elő egy apáról, ki tizenhat élő gyer
mekét gyilkolta meg.

Dolgozni nem bírtam többé, de mara

dásom se volt, mert nem akartam öngyil
kosságot elkövetni fülem dobján.

Betettem tehát az ablakot, miután előbb 
hiúban igyekeztem, hogy a bájos dívát el- 
tavolitsam ablakom közeléből. Kísérletem 
ep az ellenkezőt eredményezte, mert szo
katlan adományomat — papírba göngyölt 
tizkrajezárost dobtam le neki — működése 
dicsérő elismerésének vélte és kitt in ina- 
gándailal akarta megmutatni tüdőkarajának 
elpusztít hat lanságát.

Ezt nem tűrhettem tovább ! Megragad
tam botomat és rohantam a lépcső felé. 
Reméltem, hogy a közel városligetben — 
lakásom a külső dob-utezában van — Isten 
szabad ege alatt háborgó bensőmet ismét 
csillapíthatom és ismét megtalálhatom meg- 
becsülhetlen, elveszett gondolataim fonalát.

A második lépcsőszaknál egyik szom- 
szédnőmmel találkozván, mint udvarias férfiú, 
kalapom után akartam nyúlni, midőn észre
vettem, hogy sietségemben puszta fővel in
dultam útnak. Visszarohanok szobámba és 
véletlenül legújabb czilinderemet csapom 
fejemre, ep abban a pillanatban, midőn az 
utczai diva bizalmasan esdeklő hangon or
dítja: „Oh! Kímélj! Kímélj meg!“ Boszu- 
súgómban föl se veszem c szavak sejtelein- 
dus érteinényét és szerencsésen leérve a 
pitvarba, kisurranok a kapun és angolna
ként igyekszem keresztül bújni a kintornás 
és a hosszú póznára feszitett, borzalmas 
gyilkos képe közt, midőn az előbbi ép ma
gyarázó mozdulatra emeli föl karját és öklét 
pusztító sulylyal hullatja szegény czilinde- 
remre. Csak most nyílt meg agyamban 

amaz intő szavak érteménye és e pillanat
ban bála érzete járta át bensőmet a diva 
iránt. A megrökönyödött és bocsánatért 
hebegő kintornásra a néma megvetés pilla
natát vetve, jól irányzott ellendöféssel igye
keztem helyre hozni szerencsétlenül járt czi- 
linderem ellensúlyát.

Most már megbizonyosodtam arról, 
hogy a mai nap ismét ama végzetes napok 
egyike, minők életem naptárában gyakran 
előfordulnak. E borzasztó igazság hajnala 
kójelmetlen hangulatba hozott és mindenféle 
végzetes kisértetet varázsolt elém ; köny- 
nyebbülten lélckzettem tehát, midőn minden 
egyéb baj nélkül a Damjanieli-utcza végére 
értem, a nélkül, hogy a levonata vasúti 
kocsik valamelyike elgázolt volna.

Már-már bizonyos önérzet kezdett raj
tam erőt venni, és vigasztalt a gondolat, 
hogy más embernek is vannak végzetes 
napjai. Eközben botomat balhónom alá tol
tam és egy darabig nyugodtan haladtam 
tovább. Ekkor eilenállhatlan tüszkölcsi vágy 
vett rajtam erőt és hogy arczom erkélyé
nek kitörését annak rendje és módja sze
rint alaposan élvezhessem, hirtelen megáll
tam. De e pillanatban dühös hang szólalt 
meg mögöttem.

— Azt leszi talán, hogy loptam a sze
memet ? Maga vén sz . .. . !

Ez a borízű hang munkásé volt, ki 
mögöttem haladt és kinek botom vége 
arczát érintő. Ijedten kértem bocsánatot és 
öt darab tizkrajczárossal tapasztva be meg- 
karczolt arczát, gyorsan kereket oldottam 
a boszut szomjazó férfin elöl, mert harezra

1 kész állása eléggé bizonyította, hogy visz-
l szatorlás nélkül nam fog tágítani.

Igyekeztem tehát, hogy elveszítsem 
szem elől és a keskeny bokros útba fordul
tam, mely a hattyú-szigethez vezet.

A keskeny utón, mely a két hid felé 
visz, hol az arany-halas tó lefolyása van, 
két hölgygyei találkoztam. Nem ismertem 
ugyan őket, de a velem született lovagias
ság, melyet a szép nem iránt mindig tanú
sítottam, arra bírt, hogy az árok partjára 
lépjek, hogy kényelmesen haladhassanak el 
előttem.

E nem minden veszély nélküli fordu
latot, már-már szerencsésen véghez is vit
tem, a nélkül, hogy elveszítettem volna az 
egyensúlyt és udvariasságomért néhány kö
szönő pillantásban részesültem a delnők 
szép szeméből, midőn, úgyszólván az utolsó 
pillanatban ért utol végzetem, csaholó kis 
öleb kepében, mely alkalmasint a delnőké 
volt. E pillanatig nem vettem észre e kis 
szörnyeteget és máig se tudom, hogy sze
mélyem mért idézte elő ellenein haragját, 
elég az hozzá, hogy mie’őtt észrevettem 
volna, az öleb lábam közé rohant. Nagy
lelkűségemben, mely közé egy kis ijedség 
is vegyült, át akartam lépni az ölebet, el
csúszom és mint színpadi kisértet a siilye- 
dön, lassan eltűnöm az ároknak szürkéskék, 
iszapos folyadékában. Czilinderem szeren
csésen fejemen maradt, mit a hatalmas kin
tornás ökölnek köszönhettem; de világos 
nyári nadrágom egészen térdig sötétebb 
árnyalatot vett föl. Az árok partjára váa-



szes közönségnek alkalma nyílt egy hazai I 
hangszer gj árból kikerült s immár a két
ezredik számot viselő czimbalommal meg
ismerkedni s azt érdeme szerint méltá- 
nyoini, megfelel ama második kérdésre is, 
hogy ki e hangszer tökéletesitöje ?

E férfin az ismert udvari hangszer- 
gyaros Scliunda Venczel József. Hosszú 
évek során át foly tatott mü-ipari működé
sének legkimagaslóbb részét épp az képezi, 
mely az ünnepélyre alkalmat nyújtott, t. i. 
hogy immár bemutathatja a hazai közönség
nek a gyárából kikerült kétezredik czim- 
balinot, oly tökéletesített alakban, mely 
méltó a müveit világ művészi köreinek 
figyelmére és méltánylására. — A párisi s 
bécsi világkiállításokra az ő kiállított, töké
letesített, a hangfogóval ellátott czimbalmai 
már oly széles érdekeltséget keltettek, hogy 
az csak újabb s fokozottabb ösztönül szol
gálhatott e kizárólagos magyar hangszer
nek s müipari ágnak még tovább fejlesz
tésére. — Midőn pedig az 1885. általános 
orsz. m var iparkiailitáson alkalma nyílt a 
müveit ilag minden nemzetbeli s minden 
rangú látogatóinak megismerkedni az ö 
pedál czimbalmainak figyelmet lekötő saját- 
ságaival és életrevalóságával: úgy a közön
ség, mint a zenei .-zakköröknek csak egy 
véleménye alakult, ugyanis az, hogy e hang- 
s,.i r iinmá méltó a művészeti világpolgár
jogra. 8 bizony ija ezt amaz örvendetes 

.• ■ - miszerint timbalom ma már 
n> m oak hazánkban s Európában, hanem 
a világ mind az 6l reszeljen cl van ter
jedve, hói a magy tr miiipar virágzását 
hirdeti.

A másik, nemkülönben fontos s kiható 
erdellie az, hogy a czimbalom művészi 
kezelését és eb játi ását rendszeresen ki
dolgozott elméleti s gy akorlati iskola kia
dásával is első tette lehetségessé, melynek 
megbővitett s javított kiadását hazánk 
nagy fiának Liszt Ferencznek ajánlotta, 
ki e hangszer és annak tökéletesitöje iránt 
egész életében kiváló elismeréssel és érdek
lődéssel viseltetett s minden alkalmat meg
ragadott, hogy annak jelentőségét és jogo
sultágát — főleg magyar szempontból — 
érvényesítse. Méltó elismeréssel kell e he
lyen megemlékezni kiváló képzettségű zene
művészünkről: Állaga Gézáról is, ki nem
csak a czimbalom-iskola említett 2 ik tö
kéletesített kiadását rendezte sajtó alá: ha
nem kezeiben mintegy összpontosítva e 
hangszer miivészi oktatását, úgy számos 
kiváló tanítványt képezett, e hangszeren, 
mint alapját tévé le a czimbalom-irodalom 
megteremtésének, mely ma már szintén 
tekintélyes és lendületes elterjedésnek 
örvend.

A czimbaloinuak, mint mindennek a 
világon, a barátok s lelkesülök mellett meg
vannak még manapság is ellenlábasai s 
kevésbé méltánylói. — Legelső sorban áll 
vele szemközt a hatalmas befolyású s világ- 

izorogva vissza, méltatlankodva kelle halla
nom, hogy a távozó két delnő kaczajra 
fakadt. E pillanatban megfogadtam, hogy 
többé soha se leszek udvarias. Szerencsére 
rajtuk kívül senki se vett észre.

Elszontyorodva támaszkodtam a közel 
levő hid karfájához és fájdalmas pillantást 
vetettem felezett nadrágomra, melynek 
helyrehozatala e pillanatban megfejthetlon 
rejtély maradt előttem.

Végre erőszakkal vetettem véget két- 
ségbeesett elmélkedésemnek, hogy valamely 
félreeső helyet keressek, hol megszárithas- 
sam nadrágomat, midőn érezém, hogy an
nak kimondhatatlan része csak is nagy- 
nehezen enged indulási igyekezetemnek.

(Folyt, köv.)

Spiritismus.
Setet Sándor.

— Tisztelt hölgyeim és uraim! szives 
Fedjenek a társaság valamelyik tagját 
kijelölni, ki gondolkozását kis időre képes 
pihentetni, hogy majd mint ilyen médi
umul szolgálhasson.

Egyhangúlag a kántor jelöltetett ki 
médium gyanánt, ki amúgy is keveset 
gondolkozott életében.

A kísérlet pompásan sikerült. A mel
lékszobából kivezetett kántor minden ha
bozás nélkül kivette a tárgyként feltett 
dohányzacskót a Kéri uram zsebéből. Sőt 
oly hü volt ez experimentum, hogy a kán

elterjedésü zongora. S ennek természetes 
magyarázatát találjuk ama történelmi fej
lődésben, mely’ e két hangszer közt észlel
hető, A czimbalom volt szülőanyja a zon
gorának, mely még ma is büszkén és kicsiny- 
lőleg tekint alá egykori szerény ősére: 
mert mig emez több századon át elhagyatva 
s feledésbe sülyesztve vegetált: addig a 
zongora a legmagasabb színvonalára emel
kedett úgy a tökélynek, mint a tekintély
nek. A világot aztán meghódított dédunoka, 
mit sem akart többé tudni az ismeretlen 
homályba burkolt ősapáról. — De midőn 
a czimbalom, a magyar nép zenei költésze
tével s dalvilágával szövetkezve, lassan
ként kezdte magára vonni az életrevaló 
speczialitásokra irányuló közfigyelmet, s 
kibontakozva primitív pillegubójaból. immár 
manapság, mint ragyogó szinpompáju szár
nyakkal röpködő pillangó mutathatja be 
magát: a hangszerek hatalmas potentát ja 
sem ignorálhatja többé tökéletesen, mert 
immár megjelen mellette a császárok, kirá
lyok s a legmagasabb körök termeiban s 
ha mással nem is, de különleges hatásaival 
érdekességi versenyre kel vele. A zené- 
szeti szakkörök s főleg a minden nemzet
beli zeneköltők már úgyis fölismerték 
életrevalóságát ama hangszercsoportban, 
mely a mai nagy zenekarokat képviseli s a 
mióta koszorús zeneköltőnk Erkel Ferencz 
Bánkbán dalművében megadta neki az ope
rai hangszerelésben is a méltó s nagy ha
tású polgári jogot; már csak rövid idő 
kérdésé, hogy helyet foglaljon minden 
zenekarban több oly hangszer mellett, me
lyek akár hangszinezet, akár érzelemfestés 
tekintetében legkevésbbé sem állanak fe
lette. — Midőn Erkel Ferencz a zeneköl
tők közt első ismerte fel a czimbalom je
lentőségét a zenekarban: akkoron fia: Er
kel Sándor kezelte azt legelőször művészi 
értelemben Bánkbán operában s ezáltal 
beigazolta, hogy e hangszerhez a művész
nek nem leereszkedni, hanem azt magához 
emelni méltó. S midőn későbben a magyar 
nemzeti színházban előadott népszínművek, 
a magyar dalok ünnepelt csalogánya : Blaha 
Lujza páratlan éneke által osztatlan nem
zeti elismerésben részesültek, az ő dalai 
kíséretéhez leginkább a czimbalom képezi 
azóta a szellemének megfelelő valódi hát
tért, moly hogy ma már elválaszthatlan a 
magyar népszinmütöl: az ismét Erkel Fe
rencz egy másik fia: Erkel Gyula érdeme, 
ki első honosította azt meg a népszínműi 
zenekarban. Meg kell még itt emlékezni a 
czimbalom virtuozitás két legkiválóbb kép
viselőiről: a Pintér testvérekről, kik nem
csak a hazában, hanem a külföldön is min
denütt osztatlan érdekeltséget keltettek 
vele a magyar zene iránt.

Van okunk arra a reményre, hogy be 
fog következni az az idő, midőn a czimba
lom minden zenekarban elfoglalandja meg
illető helyét.

tor még mai napig sem adta vissza a do
hányzacskót.

A bámulás moraja kelt az ajkakon.
— Újra! újra! hangzott fel az asszo

nyok kérő szava.
Most azonban már más médiumról kellett 

gondoskodni. S miután sem a pap, sem a jegyző, 
sem pedig Kéri ennek a „bolondos komé
diának" nem akartak csörgő sipkásai lenni, 
Gabriella kisasszony kéretett fel médiumul. 
Piócza, mint művezető, a mellékszobába 
távozott a csinos médiummal. Hogy ott mi 
történt, azt nem tudjuk, csak annyi bizo
nyos, hogy mikor Gabriella bekötött szem
mel, de kipirult arczczal a szobából kijött, 
tehetetlenül állt meg. A kísérlet nem si
került. A főtisztelendő ur, a ki kezdett a 
dologból valamit, érteni, rögtön olykép ma
gyarázta a dolgot, hogy a doktor beveze
tés közben valószínűleg nem a felvetett 
tárgyra gondolt s ez okozta a kísérlet si
kertelenségét. Eboől a magyarázatból az
tán a mama még többet értett s jónak 
látta a további kísérletezés abban hagyá
sát proponálni. A társaság félig megelé
gedve távozott.

Az ételek e héten újból sósak voltak.
Dr. Pióca éjszakáról-éjszakára hány

kolódott ágyában. Arcza a szerelmesek 
érdekes szinét vette fel.

Gabriella kisasszony egy tálat és há
rom poharat tört össze szórakozottságában.

A tisztelendő ur e helyzetről tudomást 
véve, ünnepi szónoklatra készült.

Bars-megye közigazgatási bizottságá
nak f. évi márczius hó 21-én tartott 

ülése.
-A-z alispán jelentése.

A közigazgatási ágak állapotáról az al
ispán jelentó, hogy f. évi február hóban köz- 
munka-váltság czimén befolyt: hátralékokra 
104(3 frt 42 kr, 1888. évi kivetésre 256 frt 
20kr. marad összes hátralék 57647 frt 39 * */,  kr. / 
Közmunka birság czimén befolyt a meg- ] 
előző évekre 156 frt 30 kr., katona beszál- ' 
lásolasi pótadóra befolyt a megelőző évekből 1 
261 frt 64 kr., maradt hátralék 9328 frt 
25*/ s kr. Betegápolási pótadó czimén a meg
előző időről befolyt 201 frt 5 kr., folyó évre 
20 frt 4’ 2 kr. marad, hátralék 12765 frt 29 kr.

Az állategészség — a jelentés szerint — 
megnyugtató, mert megyénk nagy marha
állományára való tekintettel, az előfordult 
bajok elenyésző csekélységnek mondhatók.

Honvédelmi ügyek : A mozgósítás esetén 
a hadsereg és honvédség lószükségletének 
fedezésére a lovak összeírása a folyó évre 
nezve az egész megye területén megtörtént, 
az iisszei as eredménye a következő: vere
bélyi járásban összeiratott 3855 ; A.-Maróth 
1963; Oszlany 492 ló; egyéb teherhordó 
állat 4; B. Szt.-Kereszt 1287; lévai járás 6547 
lo ; egyéb teherhordó állat 189 ; Léva város 
216; Újbánya város 44; Körmöcz 129; 
összesen : 14533.

-öa- 2six. tazifel-üg-yeiő jeZezi-tése:
A bizéri iskolára vonatkozólag hozott 

alispáni határozat alapján a járási szolgabiró 
a körorvossal egyetemben f. hó 3-án a r. 
kath. iskolában megjelenvén, az iskola tul- 
tömöttsége újólag konstatáltatott, —minél
fogva a leányok az állami leányiskolákba 
átküldettek, s úgy a tanító, mint az elöl
járóság értethetett, hogy a leányoknak a 
fiúiskolába való járatása ezentúl meg nem 
engedhető. Ezen rendeletét azonban a r. kath. 
iskola tanítója figyelembe nem veszi s annak 
nem engedelmeskedik, mert a leányok most is 
csak úgy hozzá járnak, mint az előtt, s a 
tultömöttség megszüntetve nincs.

A n.-mállasi állami iskolában a tanitás 
— az épület rozzantsága következtében be
tiltatott, — a gyermekek tanítása most egy 
kibérelt helyiségben történik.

Nagy-Kálnán több izraelita, — azon 
okból, mivel gyermekeik állítólag sem a 
rom. kath., sem a ref. iskolában fel nem vé
tettek, zugiskolát Tartott, s abban egy pol
gári iskolába járt egyén tanított. — 4
helyszínén intézkedtem a zugiskola meg
szüntetése iránt. Az izr. gyermekek a rom. 
kath. iskolába járnak.

A szódói iskolánál hiányzik a fáska
mara, minek következtében az mind a tan
helyiségben van felhalmozva. Ennélfogva 
utasítandó volna az iskolát fentartó köz
ség, hogy fáskamrát épitsen.

A garam-vezekényi, garam-mikolai, nagy
sáréi, kis-koszmályi és zelizi ref. iskolák tul- 
tömöttek, ez utóbbi iskola még alacsony, sö
tét és nedves, annyira, hogy a gyermekek 
egészsége nagyban veszélyeztetve van. Az 
előirt felszerelés mindegyik iskolában hiányzik.

A kis-sárói róni, katli. iskola is egész
ségtelen, a téglával kirakott padlóból a tég
la hellyel közzel hiányzik, a padok rossz ak. 
Az újbányái iskolaszék jelentése szerint Vo- 
lánszky Ferencz ottani rendőrkapitány az újbá
nyái népbank egy részvényét oly nemes czéiliól 
bocsátotta az iskolaszék rendelkezésére , 
hogy az arra eső osztalékból évenként egy 
tótajku s a magyar nyelv elsajátításában 

Az asszonyok mind uj ruhát készí
tettek.

* *
Vasárnap van újra. A társaság együtt 

ül. Mi természetesebb, minthogy a spiritiz- 
mtts újra szóba kerül. Az asszonyok addig- 
addig nógatják az uj doktort, mig az még 
egyszer ráadja fejét a kísérletezésre. Hanem 
a férfiak, most már csak régi mulatságukat 
űzték. Összeültek a kártyaasztal mellé s 
kontrászták egymást nyakra-főre. így hát 
médium gyanánt mama őnagysága használ
tatott, ki is a mellékszobába vonult. Ott 
benn feltették a tárgyat, s az egyszer a dok
tor urnák a Gabriella kisasszony segéd- 
kezésére volt szüksége. S miközben a mamá
nak bekötötték a szemét, doktor ur olyan 
cuppanós csókot talált nyomni a kisasszony 
eperajkára, hogy a médium csak hosszas érve
lés után volt meggyőzhető arról, miszerint 
e cuppanás csak a kísérlethez szükséges 
jel vala. Hanem mikor a doktor a mamát 
kézen bevezette a hölgyek közé, hiába erőltet
te gondolkozását, biz ő még mindig arról 
az édes, igazi csókról gondolkozott, minek 
természetes következménye az volt, hogy ' 
eme gondolatok érintkezés folytán átvezet- i 
tetvén médium gondolkozó agyába, az olyan 
csókot talált ezuppantani dr. Piócán, hogy 
maga a fiatal Aeskuláp is megütközött az 
eredményen. Erre aztán az urak törtek 
ki nagy hahotába, mig Gabriella kisasszony 
egész a füle hegyéig elpirult.

Most már az egész társaság tökéle
tesen megértette, hogy miben álljon a 
spiritizmus. S. "V.

kitűnő eredményt felmutató tanuló jutal- 
maztattassék meg.

A felső zsdányi rom. kath. iskolában 
6 iskolai pad hiányzik, a minek következ
tében 25 hét éves gyermek csak egyszerű 
deszkákon minden hátsó támla és előasz- 
tal nélkül kénytelen előre hajolva ülni, mely 
ülés a gyermekek egészségére annyiban ká
ros következményű lehet,hogy ezek púposok
ká válhatnak. Az iskolaszék a padok elkészí
tései e felhív atvan, azon határozatot hozta, ho,Ty 
a padok — pénz hiányában—semmi esetre 
sem csinálhatok meg, — s a gyermekek, ha 
nem ülhetnek, hát álljanak, s egyúttal ki
jelentette, hogy a 25 iskolásgyermek inkább 
otthon maradjon, sem hogy 6 padot kelljen 
készítetnie.

Egyúttal bejelentem, hogy az elmúlt hó
napban 29 iskolában 46 osztályt látogat
tam meg.

A földm. ipar és keresk. ni. kir. minisz
térium renilelete folytán a II. fokú iparha
tósághoz ipartanács tagokul 1887. október 1. 
1887. szeptember 30-ig terjedő időre rendes 
tagokul: Tomaschek Sándor ar.-maróthi, 
F izely Lajos lévai lakosok, póttagokul : 
Mittelmann Lipót ar.-maróthi és C'zirok István 
verebélyi lakosok megválasztattak. r. t.

Különfélék.
— Kaszinó-estély. A lévai kaszinó e 

hó 22-én tartá e cziklusban utolsó estélyét, 
mely méltó befejezése volt a szép cziklus- 
nak. Nehány hónapra tehát búcsút veszünk 
a jourfixektől, de csak azért, hogy őszre 
újult kedvvel keressük lel társadalmi éle
tünk ezen élénk és kellemes találkozási he
lyeit. Az estélyen szépszámú közönség vett 
részt. A műsort Holló Sándor nyitotta 
meg, ki : „A f e u d a 1 i z m u s- és k o n- 
fcsszionaliz m u s"-ról tartott ta
nulságos, élénk és köztetszéssel ta'á.kozott 
felolvasást, melynek részletesebb ismerteté
sébe — miután az legközelebb 1 ipunkbau 
közölve lesz, -— nem bocsátkozunk. A fel
olvasást zongorajáték követte; Hajdú 
Anna kisasszony a „R a j n ai tündérek" 
czimii darabot kellemesen és ügyesen adta 
elő. Szecsányi .Tuszta kisasszony Arany 
Jánosnak egyik szép, de igen nehéz köl
teményét „A honvéd özvegy é"-t 
teljes alapjában felfogott mély érzéssel és 
ritka sikerrel szavalta zongora kiséret mel
lett, melyet a darab szelleméhez alkalma
zottait Leidenfroszt Aurél készített 
és Beles á k László művészettel ját
szott el. A kíséretről csak annyit mondunk, 
hogy az valóban remek s méltó Arany Já
nos gyöngysoraihoz. Végül a dalárda „A 
dalnok hitvallás a" czimü sikerül
tén előadott darabbal fejezte be a csinos 
műsort, melynek végeztével több órán át 
maradt együtt a közönség vidám hangulat
ban; éjfél után a legjobb emlékekkel osz
lott szét a társaság az őszi viszontlátásig.

— A „lévai takarékpénztár" f. hó 18- 
án tartotta évi közgyűlését. — E részvény 
társaság 22. évi működése alatt vagyonában 
folyton izmosodva a legszélesebb körben 
gyakorolja a jótékonyság áldásait. Múlt é# i 
bevétel s kiadási forgalma a társulatnak 
2.924,264 frt 98 kr. volt. Nyereménye 
19,442 frt 91 kr, melyből részvényenként 
osztalékul 14 forintot ad ; jótékonyczélra pe
dig alapszabálya értelmében 2138 frt 62 kr 
jutott.

— lií 3 tavasz. Hosszú, három hónapi 
erős hidegek után e hó 19-én Józsefnapja 
hozta meg az első kellemes és enyhe napot. 
Azóta a nap melege e> ősén kiizdött a to
longó felhőkkel s az elmúlt néhány nap alatt 
oly erőt fejtett ki, hogy a hó s a vastag 
jégburok majdnem teljesen eltűnt. Ila ez 
igy tart, pár nap múlva beáll az ibolyacsok
rok s a virágfakadás várva-várt időszaka. 
A nap e hó 20-án reggeli 5 óra 20 percz
kor a kosjegybe lépett, mikor a nap s az 
éj hossza egyenlő, vagyis beáll a hivatalos 
tavasz.

— A „lévai takarék és hitelintézet" 
évi közgyűlését f. hó 20-án tartotta meg. 
— Örvendetes jelenség, hogy a társulat — 
daczára alakulási időszakában szenvedett 
veszteségeinek — XV-ik évi üzletét tar
taléktőkéjének teljes kiegészít ésével zárta 
le s igy ez idő szerint: 100,000 frt alap 
s 25,000 frt tartaléktökével rendelkezik. Múlt 
évi bevételi forgalma volt a társulatnak 
1.163,590 frt 11 kr; múlt évi nyereménye 
19,517 frt 20 kr, melyből dividendaként 
12 frtot; jótékony ezélra pedig 517 frt 
3 krt ad.

— Konkoly Sándor kerületünk ország
gyűlési képviselője — mint értesülünk — 
Budapesten (Károly-körut 8. szám alatt) 
ügyvédi irodát nyitott.

— A körmőczi pénzverés. A körmöczi 
pénzverő műhelyből a múlt esztendőben 
több érezpénz került ki, mint az az előtti 
három évben, de sokkal kevesebb, mint ré
gebben. Ezüst egyforintos 2.022,054 drb 
veretett, mig 1883-ban 7.040.776 drb,_1881. 
15.494,763 drb, sőt 1876-ban 25,755,927, 
drb. Nyolczíorintos (20. frankos arany,) 
veretett a múlt évben 294,112 drb, 1886. 
312.611 drb. Egészben 1870. óta a körmö
czi pénzverő hivataltól 4.941),2o5 drb nyolcz- 
forintos arany került ki 40,053,119 frt ér
tékben. Négy forintos arany veretett 1887- 
ben 38,842 drb, mig 1885-ben 64,277 drb. 
Egészben veretett 18<0. óta 64i,650 drb, 
2.621,023, frt értékben. Azonkívül kikerült
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a múlt évben e pénzverő hivataltól 11.988,907 i 
drb egykrnjczáros és 25,369 drb tizkraj- 
czáros váltópénz. A körmöczi pénzverőben 
1868 óta készült összesen 149,015,727 frt 
értékű érczpénz; a legtöbb 1879-ben, u. 
ni. 28,400,078 frt és 1881-ben 18.165,817 frt.

— Helyes intézkedés. A külföldről haza 
kívánkozó szegény sorsú magyarok érdekében 
derék határozatot hozott legközelebb a 
magy. kir. államvasutak igazgatósága. Elren- | 
dőlte, hogy mindazon vagyontalan és kere
setképtelen osztrák és magyar alattvalók
nak, kik a külföldről hazajönni akarnak, 
az illetékes követségi vagy konzuli hivata
lok ajánlatára összes vonalain szabad me
netjegyet engedélyez.

— Kik vonulnak be az idén fegyvergya
korlatra? A közös hadsereg kötelékébe 
tartozó havidíjasok és legénység közül az 
idén fegyvergyakorlatra kötelezve vannak: 
a) általában az 1883., 1881. és 1879. évi 
sorozást évfolyamokba tartozó tartalékos 
tisztek és az ugyanazon sorozási évfolyam
beli tartalékos legénység; b) az egyéves 
önkéntesek sorából előléptetett azon tarta
lékos tisztek vagy a legénységi állományba 
átlépett azon tartalékosok, a k’knek tarta- 
léki szolgálati kötelezettsége a tényleges 
szolgálat megkezdésének hosszabb időre 
történt elhalasztása folytán , hét évnél 
rövidebb időre terjed ; c) a tartalékos tisz
teknek és a tartalékos legénységnek azon 
része, mely az elmulasztott 1887-ik évi fegy
vergyakorlatot ntánpótolni tartozik. A fegy
vergyakorlatra kötelezett tartalékos tisztek
nek fegyvergyakorlata a folyo évben 28 
napig, a tartalékos legénysége pedig 13 
napig fog tartani.

— Nagy lóvásár Érsekujvárott. A nyit- 
ra- és barsmegyei gazdasági egyesületek 
Érsekujvárott, 1888. évi április 23-án, nagy 
lóvásárt tartanak megelőző vasárnap, april 22- 
én délután megnyitandó elő vásárral. A vasárral 
kapcsolatosan önkéntes lóárverés is lesz 
április 23-án d. u. 1. órakor. Az árverésre 
bocsátani szándékolt lovak a rendező bizott
ságnál, vásártér, czédulaház előzetesen már 
április 22-én bejelenthetök, legkésőbb azon
ban 23-án déli 12 óráig. A kikiáltási árt 
a tulajdonosok határozzak meg- A látoga
tók számára lakásokról és takarmányról 
(piaczi árak szerint) Érsekújvár város ta
nácsa gondoskodik.

— A német császár jövedelmei. Fri
gyes német császár a birodalomtól mind 
császár nem kap czivillistát ; a német csá
szári méltóság tehát a legmagasabb „díjta
lan tiszteletbeli hivatal.“ A porosz király
nak azonban a következő jövedelmei van
nak : az uradalmak és erdőségek jövedel
meiből 7.719,296 márka, a kamarák aital 
évenkint engedélyezendő dotáezio 4.;>< 10,000 
m., összesen 12.219,296 márka. Ebből egy 
napra 33,477 márka 52 fillér esik, a miből 
elég tisztességesen meg lehet élni.

— Portómentes levelek. A portómen
tességgel, mely tudvalevőleg a közszolgá
lati ügyek postai küldésének kedvezménye, 
sok visszaélés történik. — Az illető eksz- 
pediáló hivatalnokoK közül sokan a saját 
privát leveleiket is ezzel a felirattal látják 
el: „közszolgálati ügyben portómentes.“ 
A belügyminiszter most utasította a tör
vényhatóságokat, hogy ezt az eljárást a 
vármegyei és városi tiszti ügyészekhez, va
lamint az egyes községekben fennálló árva
székek ügyészeihez intézendő figyelmezte
tés által, beszüntessék.

— Közveszélyes kutya. Agaramlökimajor
ban—mint levelezőnk tudósit — veszélyes ku
tyát tartanak éjjel nappal szabadon, mely 
már több egyént megmart. Vagy lánczra 
kell verni nappal az ilyen kutyát vagy száj
kosárral kell azt ellátni.

— Baromvásár. Léván a f. hó 19. meg
tartott országos barom vásárra behajtatott : 
szarvasmarha 805 drb; ló 11 ;>0 drb; kecske 
17 drb; sertés 57drb; szamár 2 drb; összesen 
2031 drb. Ezekből eladatott: szarvasmarha 
290 drb; ló 150; kecske 8 >rb; sertés 22 drb; 
összesen: 470 drb. Vételár összege: 26993 frt.

— Nyugalmazott katonák, mint nép
felkelők. A honvédelmi minisztérium érte
sítette a honvédparancsnokságokat, hogy a 
katonai jelleg nélkül nyugalmazott katonák 
(honvédek) bezárólag 60-ik életévökig nép
felkelési kötelezettségben állanak. Abban 
az esetben, ha tiszti rangjukat nem önkén
tes lemondás folytán veszítették el, a nép
felkelési szolgálatba bevonhatók anélkül, 
hogy elvesztett rangjuk visszanyerésére 
igényt tarthatnának.

— Kenyér kérdés. Az országos gazda
sági egyesület legutóbbi ülésén oly kérdést 
vetett fel, mely a családanyákat is igen 
közelről érdekli. Ugyanis arról volt szó, mi 
az oka, hogy a mai rendkívüli alacsony 
gabonaárak mellett a zsemlye, kifli, kenyér, 
csak oly drága, mint volt a magas gabona
árak mellett sjniként lehetne e visszásságon 
segiteni ? Hozzászóltak többen s abban meg
egyeztek ugyan, hogy a hatósági beavatko
zás nem volna helyes, de hogy miként le
hetne a szabad verseny utján segiteni, az 
iránt nagyon eltértek a nézetek. \ égre is 
abban állapodtak meg, hogy az elnök e 
kérdés tar.’lrrf.nyozá';' a szükebb körű bi
zottságot hívjon öss-c, lehetőleg gyakorlati 
emberek balevonásával s ez a bizottság 
fejtse meg: miért nem olcsóbb és miként 
lehetne olcsóbb a zsemlye és a kenyér ?

— Rövid hírek.—A király köze
lebb a trónörököst a gyalogság föfelügye-

löjévé nevezte ki. — Az éhínség Monte
negróban egyre növekszik s a kormány 
közmunkákat rendelt 'el és gabonát oszto
gat az Ínségek között. — Pozsonyban egy 
hangszerkészítő villamos cziterát fedezett 
fel. — Bylandt Rlieidt gróf visszalépett a 
közös hadiigyminiszterségtől; helyére a ki-

■ ki. — Egy ev
tönkre Magyar-

13 igazgató van, 
virágvasárnaptól.

rály Bauer bárót nevezte 
alatt 17 színtársulat ment 
országon s most már csak 
kiknek engedélyt adtak
— A Steyn fegyvergyártó! e napokban 
fogják az első nagyobb részlet ismétlő-pus
kát a bécsi arzenálba szállítani. — Somogyi 
Károly esztergomi kanonok, ki hatvanezer 
kötetre menő nagyszerű könyvtarát Sze
gednek ajándékozta, a hó 21-én meghalt 
Esztergomban. — OportÓban a színházban 
előadás alatt gázrobbanás következtében 
tűz ütött ki; igen sok ember meghalt és 
megsebesült.

A I*  HÓ Ki Á « O K.
— Rovatvezető Z u h a n y. —

E l li i s z i. Egy vak ember megházasodott. Feb- 
sege fiatal és csinos. — Kedves barátom, — mondja 
neki egy ismerőse, — a te feleséged olyan szép, 
valóságos rózsa! — Ah! sóhajt az — én nem látom, 
de azért elhiszem, hogy rózsa, inért érzeni a töviseit.

JI a g y a r á z. a t. Ideg e 11 : Mi történt, hogy 
annyi fiatal leány jár az. ntezán. Szokatlan jelenség 
ily kis helységben. Talán bneau van ? — V e n <1 é g 1 ős : 
Dehogy, kérem, hanem megjött az uj segédszolgabiró, 
aztán — nőtlen.

inin- 
ember ajkaihoz. — A hálálnál 
dolog van : egy szép fiatal nő 
a színházban. — A nyomdászat 
bolond ember, de annál többet 

ával.

B öl c s ni o n d á s o k. Kedves n"», jó szivar 
dig méltó egy tintái 
csak cgv szomorúbb 
kalapja mögött ülni 
feltalálója nem volt 
bolomlitott meg tnlálmán.

ideje
OSSZCt
ineg-

mint

s cgv

KÖZGAZDASÁG.
I.

Gazdasági levél a Bácskából.
„Megenyhült a lóg s virul a határ" 

mondhatjuk mindjárt a költővel s a gazd.i 
szivéről nemsokára leesik a nagy kő, a 
nagy súly, a takarmányozás gondjainak 
nehéz köve ; — de addig még sok viz el
folyik a Tiszán s marad a gazdának 
elmélkedni a felett, hogy miképpen 
be gazdasági igás erejét úgy, hogy a 
késett kikelet őt cserben ne hagyja.

Azoknak, a kik őszszel jól megmélyi- 
tettók talajukat, — csak könnyű lesz a 
tavaszi munkát végezni, mert a mint a talaj 
megszikkadt, rögtön fogasolhatják azt s 
azonnal mehetnek rá a vetőgéppel s a ve
tőgép munkáját igen üdvös, ha egy jó éles 
tövis borona követi. Müveit gazdánál ma 
már mulhatlanul találkozunk a hengerrel is, 
ennek alkalmazása most, mikor ily nagy 
késedelem állott be a természetnél, felet
tébb üdvös lesz a vetés után.

Meg kell tehát hengerezni a talajt, de 
nagy elővigyázatta], miután a henger mun
kája kétélű fegyver, a mi nem kellő idő
pontban alkalmazva több kárt tehet, 
hasznot.

Mikor a vetést bevégeztük s rá 
pár napig meleg és száraz időjárás követ
kezik, tehát nem kell attól tartani, hogy a 
talaj megcserepesedik — megliengerezziik 
a vetést. — A henger az által, hogy a talaj 
részleteket érintkezésbe hozta, az elvetett 
maggal nem csak azt mozdította elő, hogy 
a kikelés gyorsittatott, hanem a talaj ter
mészettan: tulajdonságaiban is idézett elő 
változást, vagyis az által, hogy a talajt al
kotó szerves és szervetlen anyagokat ösz- 
szenyomta — a hajcsövességet létesítette.
— Ezen hajcsövesség alapján azután az al
talajban összegyűjtött nedvesség igen szé
pen felemelkedik a feltalajra, útközben ter
mészetesen bőven ellátván a növényzetet
— illetőleg ekkor még a vetőmagot, ned
vességgel — a mi annak gyors és egészsé
ges fejlődését nagyban elősegíti.

A hajcsövesség által elért ezen ered
mény azonban könnyen megboszulja magát, 
ha azzal kellőleg nem vagyunk óvatosak. 
Az altalaj nedvessége szépen felvándorol a 
talaj felszínére s akkorra, midőn majd a 
nagy hőség és szárazság fellép — talajunk 
teljesen elveszti nedvességét.

Hogy ez be ne következzék : a kikelt 
tavaszi vetéseket, midőn már kellőleg meg
vannak erősödve s körülbelül arasztos ma 
gasságot elértek — könnyű fogas boroná
val szépen megjáratjuk vagy is az össze
nyomott felületet eíromboljuk s a hajcsö
vességet megszüntetjük.

így járunk el az őszivetések fogasolá
sánál is, melyet elmulasztani felettébb nagy 
veszteség és a gazdától nagy könnyel
műség.

Mikor a talaj annyira megszikkadt, 
hogy az állat lába abban, taposásával többé 
kárt nem tesz — könnyebb fajta fogas bo
ronával a sorokkal párhuzamosan a vetést 
megfogasoljuk. Előbb azonban — minthogy 
minden talaj a téli fagy s a tavaszi változó 
hideg és meleg következtében többé-kevésbé 
felmelegedik — az őszi vetést is meg kell 
hengerezni, mert különben ha ezt nem 
tesszük : a növény gyökere földtakaró nél
kül marad és kifagy.

A tavaszi vetést, hogy minél gyorsab
ban elkészüljünk vele s hogy az minél ha
marabb kikeljen — mélyen eszközölni nem 
szabad, vagyis ügyeljünk arra, hogy a ve
tőgép csoroszlyáit nagyon meg ne ter
heljük.

Az itt elmondottak, miként fennebb 
említettem, a vetőgép munkáját igénybe 
vevő gazdára vonatkoznak. Ne hogy azon
ban az egvoldaluság vádjával illettessem, át 
térek arra is, hogy miképpen járjon el az 
a kis-gazda, a kinek nicsen vetögépje, a ki 
őszszel is csak 5—6"-re ugarolt s a kinek 
szórva kellett őszi vetését és ekképpen kell 
a tavaszi vetését is végeznie.

Tudjuk, hogy mily nagy kincs a talaj
nedvessége, legkivált a forró tavaszi és nyári 
évszakban; tudjuk, hogy mennyivel szeb
ben fejlődnek a növények a mély szántás
ban, mint ott, hol a talaj csak úgy’ lett 
összekarczolva: ha tehát mérlegelni képe
sek vagy unk a fontos szerepét a nedves- 
'—11 óvjuk is azt meg kézzel, 

hogy csak Isten tudnunk Ov
ségnek, akkor 
lábbal, úgy a 
engedte.

E czélból 
a talajt jól 
sekélyen szántsunk 
hogy a talajt 
hogy ez ' 
a nap és szélnek

azért, mert
hirtelen

ta-
aaz 

légy en 
ekéje

tavaszkor — ha már ősszel 
megmélyitettük — lehetőleg 

k, azaz oda iparkodjunk, 
minél kevésbé bolygassuk, 

által minél kevésbé legyen alkalma 
azt kiszárítani.

Ha őszszel mélyítve akár azért, mert 
gazos, gyomos a talajunk, akár 
a nedvesség pl. a nagy hó vagy 
és sebes eső a felületet lenyomta 
vaszkor ismételten szántani kell, 
szántás csekély legyen, s a képűén 
a vetés elrendezve, hogy ha pl. 6 
van a gazdának, az a 6 eke délig szántson, 
délután pedig, miután mig a jószág evett 
a cselédekkel a vetést elvégezte két
fogattal fogasoljon, egy fogattal pedig tö
vis boronával járassa meg a befogások rész
letet. Ilv módon eléri azt, hogy frissen felszán
tott felület nem egész nap, hanem fél napig 
iett kitéve a tavaszi száritó szelek hatasanak.

Ha az az őszivetés, a mely szórva lett 
elvetve — tavaszra kelvén nagyon sűrűnek 
látszik és a gazda attól tart, hogy megdől 
és ezen megdőlés következteben üres kalá
szokkal va 
ezen 
kell, 
meg.
c

I

gy aszott gabonával találkozik : 
szórt vetést — fogás boronával s ha 
hossz- ős kereszt irányban is járass: 

Nem fogja az mind kitépni a vetést 
ak a kívánt ritkaságot adja meg 

vényeknek, melynek alapján a megerősödött 
szárak egy könnyen nem fognak meg
dőlhetni.

Ha azután végre oly istentől elrugasz
kodott gazda ember is találkoznék 
jel cs mézzel folyó kanahánban, a 
tarlóját esik tavaszkor, akkor is 
kukorieza elvetése végett 
mik azon jó 
ily 
ne 
tengeri csirája nem fog 
tehát hiányos 
tengerit, ne a 
m'ny rétegre, 
szórja el, hol 
biztosíthat.

Ez a gazda azután el lehet készülve 
arra, hogy tavaszi vetése, ha sok eső jön, 
kiázik a földből, a sok nedvesség követ
keztében a kalászosok megdőlnek vagy 
pedig ha jön a nagy szárazság, a növény
zet az ö földjében már akkor elsült, mikor 
a szomszéd föld őszi mély szántásában a 
kalászos még meg sem érezte a 3—4 heti 
szárazságot.

a no

e tej
ki búza 
csak a 

szántja le: au- 
tauácsot adnánk, hogy ha már 

rosszul cselekszik, valahogy mélyen 
szántson, mert a vastag föld rétegen a 

keresztül törhetni, 
lesz a veté e és a vetőmag 
barázda fenekére, arra a ke- 
hanem a barázda oldalába 
a magnak kedvező ágyat

I 
I
l 
i
I

Szobonya Bertalan. 
II.

Gyümölcstermelők figyelmébe.
Az orsz. gazdasági egyesület kertészeti 

szakosztálya a következő felhívást intézte 
a gyümölcstermelőkhöz: Gyümölcstermelé
sünknek az idén igen örvendetesen megin
dult nagyobb élénksége két dologra figyel
meztetett bennünket, a melyek figyelembe 
vételétől, illetőleg orvoslásától e mezőgaz
dasági ágnak jövedelmezősége igen lénye
gesen függvén, szükségesnek tartjuk, hogy 
arra a termelőinket különösen 
fessük, illetőleg fölkérjük, hogy 
fontohisuk tárgyává tevén, azon tőlük

figyelmez- 
azt meg- 

' k tel- 
hetőleg minél előbb segiteni iparkodjanak. 
E két dolog közül tíz egyik az, hogy 
Magyarországon átlag véve igen kevés 
körtét termelnek, holott az nemcsak itt a 
hazában, hanem kivit! is mindig keresettebb, 
többféleképen földolgozható és határozottan 
értékesebb, azaz jobban fizetett áruezikket 
képez, s hazánk legtöbb vidékén csak 
olyan jól díszük, sőt némely helyen meg 
jobban, mint az alma. Németországban pe
dig a körte az ottani talajviszonyok miatt 
csak kis mértékben termeltetvén, kivitele 
is mindig nagyobb jövőre számíthat, mint 
az almáé, mely ott is jól diszlik. Mivel pe
dig a körték között is legnagyobb érték
kel a későn érők bírnak, azért a szakosz- 

hogy a 
eddiginél nagyobb 

az orsz. értekezlet 
kívül, különösen a 

Napóleon herczeget, 
Saunier bergamotjat, 
Henri Courcelt, az 

ősziek közül pedig: Olivier de Serest, Lu- 
eas Sándort, Billió bergamotot, Amandó 
vajkörtét szaporítani szíveskedjenek. A 
2-ik dolog, a melyre bennünket az ez 
évi tapasztalatok figyelmeztettek az, hogy 
almánk ugyan nagyobb mennyiségben van, 
mint a mennyit magunk is hittünk, hanem 
hogy e között tömérdek a selejtes, hitvány 
faj, amely tisztességes árakra soha sem szá
míthat és a melynek azon arányban, a mely

a 
tály melegen ajánlja a termelőknek, 
körte termelésére az 
fiuvelmct fordítani és 
által ajánlott fajokon 
késői fajok közül, a 
Elisa Heystot, Arsen 
Olivier de Serrest és 

bon az újabb nemes fajú ültetések terjed
nek, okvetlenül el kell értéktelednie töké
letesen. Azonkívül, hogy nemes fajú ültet
vényeink is a legkülönbözőbb fajoknak oly 
nagy mennyiségéből vannak összeállítva, 
hogy épen ezen faj sokféleségénél fogva na
gyobb árakat soha el nem érhetnek. Mivel 
pedig az ilyen fajú fákat, ha még oly idő
sek is, átoltás által a legnemesebb fajokat 
termőkké lehet átalakítani, ez okból igen 
sürgősen ajánljuk a termelőknek, hogy az 
ilyen telepek átoltás által lehetőleg kevés 
fajra leszállítani igyekezzenek s ebbeli el
járásuknál az értekezlet által ajánlott fa
jokon kívül, különösen az Adants parmaiilt, 
a Sárga Bellefieurt és Adenow rambour rei- 
nettejét, minél nagyobb figyelmükre mél
tassák.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET
, Budapesti Hirlap/1 Nagy nnpokat, nehéz időket 

élünk. Esemény eseményt kerget, s a hírlapíró már 
nem is tollal, de távíró dróttal dolgozik. A „Buda
pesti Hírlap" t. közönsége napi ól-napra látja ezt, 
mert ah‘d étidig a megszokott rovatok egymásba il
leszkedtek, ott most, a párisi, berlini, római tudósítók 
sürgönyei foglalnak le minden lefoglalható tért. S ez 
nem is lehet máskép. Egy hirlap, mely missziója 
magaslatán áll. s önérzettel szolgálja ki közönséget, 
ilv eseménygazdag időkben megfeszített erővel dolgo
zik, ha még oly nagy áldozatokkal jár is az. S a 
„Budapesti Hirlap" mint rendesen, hirlapjaitik között, 
most, is a legelsők sorában áll s szellemi erejével, 
nemzeti politikájával, dolgoz ’• társainak odaadó lelkes 
munkásságával ugv a czikkirás, mint a hírszolgálat 
dolgában, rég kivívta magának a zászlótartó helyét. 
A főváros, a vidék központjai é.p úgy elismerik nél- 
kiilözhetle.nségét, s a magyarság terjesztésében telje- 

j sitett szolgálatait, mint az ország távolabb eső, a 
| közforgalomtól elszigetelt rés/.vi. Alig van e hazának 
I oly községe, hova a „Budapesti Hírlap" el ne hatolt 

volna, szavára ne hallgatnának s pártatlan igazság- 
szeretőiéért, iiiggvtlcnseg. i rt tekintélynek ne vallanak. 
Különös gondot fordít regényeinek im gválasztásáuál. 
így az uj évnegyedben közölni fogja Vértesi Annádtól 
- A hivatalnoka Degré Alajos tói ..Az ezredes ur fia- 
czimü eredeti regényeket. A -Budapesti Hírlap- szer
kesztői és tulajdonosai Cs kássi .József és Rákosi 
.Jenő elég garanciát nyújtanak arra, hogy a lap vala
mint eddig, ugv ezután is megőrzi politikai • > társa
dalmi függetlenségét, s ezzel igazságosságát. — Elő
fizetési ára félévre 7 frt.. negyedévre 3 frt 50 kr., 
egy hóra 1 frt 20 kr. ?‘zerk« sz * g és kiadóhivatal 
Budapest, IV., kalap-'itcza 1(».

Nyílttér. *)
1.

Weisse Seidenstoffe yoö 65 kr. «.u.4o.
per Meter tea. 120 Qual.i versemlet roben- und 
stiickweise zollfrei das Fabrik Depót G. Henneberg 
ik. k. Hofiiefriauí. Zürich. Mustor umgohemi. Brit té 
10 kr. Porto.

11.
Kiadó lakás.

A lévai „S tefá n i a-ár v ahá z"-ban egy 
j lakosztály, mely két egybenyíló szobából 

minden mellek helyiséggel és egy kiilön- 
j álló szobából áll, együtt vagy két rész

ben is májusiul 1-től kiadó.
Bővebb értesítést ad Léván, 

Szakmáry Endre, 
a uőegylet pénztárnoka.

III.

Gyümölcsfák
a czák-szerdalielvi g\fnnölesíh nevelő 
telepnél kaphatók.

MeoTcndelések Sziklai János inté
zőhöz „Kőszeg" (Vasinegye) czinizendők.

Árjegyzékek kívánatra ingyen és 
bérnientve.

IV.
Alulírott ezennel kijelentem, hogy az 

általam meggondolatlanul terjesztett azon 
hír, illetve rágalom, miszerint Philadelfy 
Mór kir. adótiszt urat akár tetleg, akár 
szóval bántalmaztam volna, tőlem rosz- 
::k iratu hazugság volt, a mely rossz akaratú 
t ütemért az alább alulirt két tanú jelenlété
ben bocsánatot kértem.

Léván, 1888. évi márczius hó 21-én. 
Bíró János s. k.

Előttünk : 
Zsivny József s. k.

k. adótiszt, mint megkeresett tanú előtt. 
Tóth István s. k.

k. adóhivatali gyakornok, mint tann előtt.
*) E rovat alatt közlőttekért nem vállal fekdőssé- 

get a Szcrk.

PÓSTAJÁRAT.

Léváról . JIndul Lévára Érk.

Gr.-S/.óllösre 2. (ir.-Szőllósröl 12.15
C«ank-.Varsányra 2.— t’sank-, Varsányról 12.12
Ó-B.trsra 2. < >-B:«rsr ál 12.25
Vámosiad ínyra £ • V ámosladanyról 12 45
Garamujfalura 2. Gr -Újfaluról 12.50
Selmec'/hány tra <”• Selnie.-/.bányáról 12.45
Csattára fi.m ('vattáról 1.30

3,40 - -, 9 05
Kfsk ereskény re S.30 K sken’skényról 1 s.-

\ v.istaga’ib betűvel jelzett xziin. az esti 6 órától
reggeli percig tartó i<|.’i»z.tkot jelenti.

Kocsipostai küldemények es ik egyszer to- 
vábbitta&nak Csattán ár 3 óra 40 perczkor.

Lévai piaczi-árak.
Rovatvezető: K ó n y a József, vár ‘sk»»pitánv.

Búza: m.-mázsánként 6 frt 20 kr, 6 frt 
60 kr. Kétszeres 5 frt 10 kr, 5 frt 30 kr. 
Rozs 5 frt. — kr. 5 frt 20 kr. Arpa 5 frt 
40 kr, 6 frt 40 kr. Zab 4 frt. 9 > kr. 5 frt 
10 ír. Kukorieza 5 frt. 80 kr, 6 frt — kr. Bab 
9 írt 60 kr. 10 frt. — kr. Lencse 8 frt 80 
kr, 9 frt —kr. Köles 4 frt 80 kr, 5 frt — ki\
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A LEGJOBB
Szivarkapapir

a valódi

tulajdonát kepezö zöldkert-utezai 
31-ik számú ház szabad kézből 
eladó. Bővebb felvilágosítást ad

Léván

LE H0U3L0N
-
4

4 _______yvv’/vvYvvvvvv
az intézet igazgatója.

franrzin gyártmány

Hawley de Henry. Z’áirisloa.zi.. 

óvás hamisított gyártmány ellen!

E sziv.irk.ipapirt Dr. Pohl J. J. Dr. Lud~ 
uig E. Dr, Lipmann E. A becsi egyetem ve
gyészeti tanárai legmelegebben ajánlják kitűnő 
minőségéért, tisztaságáért, s mert az egész
ségre nézve semmiféle ártalmas anyagot, 
gában nem foglal.

tw Húsvéti ajándékok,
u. m. íróasztali dísztárgyak, szivarállványok 
és tárczák, fénykép-albumok, díszes kiállí
tású emlékkönyvek, disz-levélpapirok, min

denféle alakban; kath.- és protestáns

imakönyvek
bársony-, elefántcsont- és bőrkötésben, nagy 
választékban és jutányos áron kaphatók:

INT "Y I T TR I és TÁRSA 
könyv- és papirkereskedésébon, Léván.u

4
4
4

i

JNZE i n. d e n k i 
tisz.tességes módon mindennemű tör

vényes

Sorsjegyeknek^ 
részletre való eladása által évenként 

legalább

1300 frt_ keresetre 
tehet szert. Tudakozódások 

f u c h s h. váltóházálioz, 
Budapest, Dorottya utcza. A. intóxendük.

FAC-siMiLK dp L’ÉTTQurrrR 17, FIM Berauge", a PARIS
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Központi iroda: VI. Váczi körút 57. — Gazdasági géposztáiy: Külső váczi-ut 1696

A cs. es *ir. szab I so magy. eredeti

SCHLICK-féle szabad, egyes-, rayol-, 
kettős- és hármasekék.

2 eisö díj aranyérem és még három 
egyéb kitüntetés.

SCHLICK- és VIDATS-féle ered, egyes
J ekek, kapáló, töltögető-és porhá nyitó 
v ekék.

)

RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG BUDAPESTEN.

SCHLICK-féle szabadalmazott „TR1ÜMPH

ekever-
$

t- 
í

■

íí

sclmeczi Dija- es jijaszir-gyara

Takács Vendel G.
Zólyomban, Selmecz mellett.

Legjobban ajánlja ujszerkezetü kizá
rólag szabadulni.

„egészségi patent-pipáit' 
minden ily „patent pipán" az orszá
gos eziiner aranyban és a „szabada- 
lom“ szó van bevésve. Képes minta
lapok és árjegyzékek kívánatra bér

mentve küldetnek.

arany diszokmány a hatvani nemzetközi

Legolcsóbb árak. Árjegyzékek kívánatra ingyen és

H o n t v á r m e gy e a 1 i * p á nj á t ó 1.

Hirdetmény.
ixohix ni meg \ e tiiispani liivata t k /.hírré teszi, hogy a megye tulajdo

nú: képező következő ingatlan súgok:
1- őr a Lakú 1;>2. sz. tjkvben jegj ett 533. sorszámú 144. szánni ház

rvosi lak. udvarral es k< rttel eggyütt tehermentesen 900 Irt. 
kikiáltási becsárban önkéntes nyilvános árverésen 1888. évi ápr. hó 9-én ti. utáni 
2 órakor Báthban a helyszínén-

2- or. A inagyaradi 13. sz. tjkvben 42. sorszámú 1. számú ház, a Ma
gjai adi fürdő közvetlen közelében 481. öl erejéig telekkönyvezett területek- 
ke! egjii.. GoO fit kikiáltási bccsarbán tehermentesen, önkéntes nyilvános úr- 
> lésen 1888. évi ápr. hó 10. délelőtt II érakor Ipolyságon az alispáni hivatalban-

■ >-oi. Az ipojy-pásztoi 62. sz. tjkvben 140. sorszám alatti és tjkvben 
ol területben felvett beltelek 350 írt kikiáltási becsárban, tehermente

sen, önkéntes nyilvános árverésen 1888. évi ápr. hó 10-én d. e. II órakor Ipolyságon 
ez alispáni hivatalban küiön-külön birtoktestek gyanánt elfognak adatni.

>s
i

nak raktáromon mindig találhatók.

187

Gözcséplök, járgánycséplők, gabona
rosták. őrlőmalmok, takarmánykészitö- 

s egyéb ga tlasági gépek.

Előnyős fizetési feltételek.
bérmentve.

ó

0
l/1

Minek PESTRE!?

ZLZEinek BECSEE 1 Y 
mikor nálam minden elöpénz nélkül 

50 krajezáros részletfizeétsre "^1 
II0WE-, ANGER-, S1NGER-, WE11LER-WILS0N

GÉPEKET
5 évi jótállás nieiíett kaphatnak.

Családi czélokra 5 évi jótállás mellett Sínger-gé- 
peket ajánlok 36 írtért. Használt gépek becseréltetnek, 
.vagy igazittatnak jutányos áron. Géptük, részek és CSÓ-

PISCHEH MIKSA kereskedése
Léván.

3R eltételek:

1- ör A becsár 10',,-a bánatpénz gyanánt leteendő. Legtöbbet ígért ki
árverező fél, a 10 o-nyi bánatpénzt, a vételár */*-ed  része erejéig az árverés al
kalmával azonnal kiegészíti, melyet, ha az árverés jóvá nem hagyatnék, 
sza kap;

2- or. Az árverés
z adás-vét éli

nal a birtokba lép. — 11a ezt nem 
vételár’ veszti. — A > , >k ».i lépés 
két kár érné, a ;-■>.< ;r- t: 
keletkező kártérítési összege.o
'•Ivemül feljogi, ,i . L ia egyenként a vevő a kiárverezés

. t : in .segére v■■■.:.< v zó i-4ügyelet tekintetében tulajdonosként
3- or. Biztosittatik. hogy az árverés eredménye az

ivaszi közgyűlés eíe terjesztetvén, esetleges eldöntés végett azonnal a belüoy- 
ninisteriumiioz felterjesztetik; — továbbá kilátásba helyeztetik, hogy jóhitelü 
vevőknek, a vételár fele összegének erejéig a birtokba lépés alkalmával 670-os 
kamat mellett a f. év végéig fizetési halasztás fog engedélyeztetni, ily halasztás 
esetén azonban a telekkönyvi tulajdonjog csak a vételár lefizetése után adat
hatok át, mely okból a szerződés ily értelemben fogna kiállitatni.

Ipolyságon, 1888. márcz. hó 5-én.

|O '

visz-

törvényhatósági és belügyminiszteri jóváhagyása után 
szerződés megköttetik, a vételár egészben lefizettetik, vevő azon- 

teljesitené, az árveréskor letett */*-ed  rész 
időben, ha az épülete- 
azonban a tűzkárból 

a vevő lesz jogosítva 
napjától kezdve az in

viselkedni ; 
április hóban tartandó

és árverés közötti
’ < i e i ló megye nem felelős, — 

a biztosított épület után.

V. ix r
O/

PATTI ISTVÁN és TÁRSAI 9
hazai gyártmányú

ASZTALOS- ÉS SAJÁT KÉSZITMÉNVÚ KÁRPITOS-BUTOR-TERMEI Ö
BUDAPEST, X

j-V". Isexvilet, (Toelváxos,) teoxoxa.a.3a.excz;egr - ixtcza, 11. szaxxi, W 
az első emeleten, a Zsibárus-utcza sarkán, a m. kir. föposta palotával szemben.

Nagyszabású butortermeinkben (II terem) dus választékban folyton készletben tartunk min- Pl 
dennemü f.-ib >1 és színben teljes háló-, ebédlő-, dolgozó- és salon-berendezéseket, valamint bármely Vgr 
egyes bútordarabokat a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig. A

Midiin a n. é. kózónséget kizárólag hazai gyártmányú ó kiváló jó minőségű asztalos és sa r j 
ját műhelyeinkben személyes felügyeletünk alatt készült kárpiíis bútorainkra figyelmessé tenni van Wr 
szerencsénk, kijelentjük egyszersmind, hogy bútoraink minőségéért kezeskedünk s a legcsekélyebb 
megrendelést is pontosan teljesítjük.

A m. t. közönség szives pártfogását kérve, maradtunk hazafias tisztelettel 

FATYI ISTVÁN és TÁRSAI 

hazai lyártmáuyu asztalos- es saját készítményű kárpitos bntortermeí. 
UZépes áxjeg-srzé^et ixig-yexi és ‘ioózxxiexi.fve Űs-ö.lá.-ü.xi3s.

■0€3-00-€>€><

NYUMAW1T NYITRAI ÉS TÁKSÁ-uál LÉVÁN. 1888.


