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A póstajáratok.
Barsvármegye közigazgatási bizott

sága múlt évi deczember hó 13-án 
tartott ülésében kimondotta, hogy a 
mostani póstajáratok berendezése nem 
felel meg a közkivánalmaknak és ér
dekeknek és hogy szükséges a pósta
járatok uj berendezése tekintettel a 
léva-csatai vasútvonal által adott uj 
helyzetre.

Vármegyénk közigazgatási bizott
sága ennek folytán el is határozta a 
póstajáratok uj berendezését munkába 
venni s eszközölni, kiküldvén, illetve 
utasítván a vármegye alispánját, főmér
nökét, hogy a járási közigazgatási 
főtisztviselők által a leginkább érde
keltek meghallgatása mellett beszerez
vén a szükséges adatokat, a póstajára
tok helyesebb beosztása tekintetében 
czé'iszerü javaslatot készítsen, s azt 
tóvá bi eljárás végett a közigazgatási 
bizottságnak beterjeszsze.

Üdvözöljük a vármegye közigaz
gatási bizottságának ezen gondosko
dását, mert valóban némely póstajára- 
taink éppen nem felelnek meg a köz- 
kivánalom s a közérdeknek, igy egye
bek között az Ar.-Marótli és Léva kö
zötti oly póstajárati berendezés, hogy 
két nap kívántatik a küldemények el 
és átvételére, kissé sajátságos, hogy ne 
mondjuk nevetségesnek tűnik fel a 
gyakorlati életben akkor, midőn ugyan- 
ezen, azaz rövidebb idő alatt a bécsi 
küldeményeket kaphatjuk s kaphattuk 
meg még azon időben is, mikor semmi 
vasúti összeköttetésben sem állottunk 
Esztergom-Nánával.

így vagyunk több postai járattal. 
Hanem, midőn ennek javítását s 

uj berendezését szükségesnek tartjuk, 
egy körülményt nem hallgathatunk el; 
s ez az, hogy a posták ez időszerűit 
szükségen és czélszerüségen túl szapo- 
rittatnak, s hogy ezen körülmény, a 
posták túlságos szaporítása, nem foly 

be oly javitólag a póstai közlekedésre, 
mint sokan eleinte hitték, hanem hát- 
rálólag hatott, a minek aggodalmas 
kifejezést már annak idejében a köz
szükség szempontjából siettünk is adni; 
a mi azonban döntő helyen tekintetbe 
nem vétetett, most úgy látszik, midőn 
a hátrány szembetűnő és nemcsak a 
közlekedést zavarja, hanem a költsé
geket is szaporítja, ennek is beáll a 
figyelembe vétele.

I gyanis a sok postaállomás szer
telen felállításával sok póstai vonal 
meghosszabbittatott azon kanyarulatok 
által, melyeket a községek egymástóli 
fekvése idézett elő; a gyorsaság a he
lyett. hogy előmenetelben nyert volna
— ez volt a sok póstaszaporitás czélja
— a közbevetett munkaszaporitás ál
tal lassúbbá tétetett, most pedig odáig 
jutott, hogy a forgalom növekedésében 
éppen nem válik be azon tényezőnek, 
melyet természetes feladatánál lógva

i előidéznie kellett volna s melvet ezen 
intézkedéstől mindenki várt.

A sok és felesleges póstajárat. 
korlátok közé szorítandó; az állomások 
csak ott s azokon a helyeken volná
nak fentartandók, melyek a közleke
dés gyorsaságát nem akadályozzák, 
melyek közszükséget pótolnak s nem 
egyéni érdekeknek szolgálnak. Kívá
natos és jogosult ugyan az, hogy min
den hely és pont kellő és szükséges 
közlekedési eszközökkel bírjon; ez a 
jogegyenlőség elutasithatatlan postulá- 
tuma, de ennek nem az a korollári- 
uma, hogy minden helyen legyen posta, 
hanem az, hogy a póstajáratok úgy 
rendeztessenek, hogy a közki vállalóul, 
a közérdek — a mennyiben az az 
adminisztrácziótól telik — kielégitessék 
s ebben a magán érdekek is — a 
mennyiben a közérdekkel ellentétben 
nem állnak, szintén fellelhessék kielé- 
gitésöker. Nem involválja ez okvetet- 
lenül azt, hogy egyik postaállomás

nak a másik rovására előnyöket nyújt
sunk. hanem igen is megkívánja, hogy 
az előnyök úgy, mint hátrányok arány- 
lagos kiszabásban s megosztásban ré- 
szesittessenek.

Feudalizmus és confessionalismus.4)
Valamint az uralkodóház tagjai

— az Eszterházy, Pállfy, Batthyány s más 
főúri családok tagjait csak alattvalóknak 
tekintik, kikkel házasságra lépni lehe
tetlen, úgy főúri családok is rangjukon 
alulinak tartották a köznemességgel való 
összeházasodást. — A köznemesség tekin
télyes és birtokos része ismét nagy szeren
csétlenségnek tartotta volna családjára nézve, 
ha egy leány — különben nemes származású 
ügyvédhez, vagy annálistához ment volna 
férjhez, vagy a tiu ily családból vett volna 
feleséget. — Az alsóbb fokon állók irigy
séggel tekintettek a felsőbbekre s keserű
séggel viselték el a velők éreztetett gőgöt, 
de kárpótolták magokat azzal a lenézéssel, 
melv ben az alattok állókat — különösen 
a polgárt s a parasztot részesítették.

A társadalmi osztályok különböző jo
gokkal, különböző kiváltságokkal felruházva 
egy más irányában tehát csaknem úgy el
zárkóznak, mint a kasztok, — nemcsak 
Fagy onosabb, műveltebb és több joggal 
bíróknak tartják magukat a magasabb osz
tályok, mint az alsóbbak, — hanem meg 
vannak győződve, hogy mintegy: maga
sabb emberfajt képeznek, más vér 
és testalkotással bírnak, mint azok. Az el
zárkózás és elidegenedés gyűlöletté és un
dorrá változik az egyes osztályok között,
— a mi aztán elvezetett a forradal
makhoz.

A franczia forradalom vad káröröm
mel szerzett elégtételt az alsóbb társadalmi 
elemeknek a százados elnyomatásért. Nem 
megbocsájtani és átalakítani, hanem bosszút

*)A lévai kaszinó ez évi utolsó estélyén Holl ó 
Sándor, lapunk szerkesztője által tartott felolvasás 
szöveget adjuk egész terjedelmében.

' állani volt jelszó — s a születési aristo- 
kraíiának prototypjai: a király'és főnemes, 
ség kiontott vérével kívánták megengesz
telni az emberi jogok eltiprása felett bo
rongó korszellemet.

A vérpad felett proklamálták azután 
| a születés adta jogok és kiváltságok eltör- 
I lését s az emberi jogok egyenlőségét, a 
j „fraternitét és égalitét".— És öröm- 
i tői látszott ittasulni az egész emberiség : 
I hogy a hűbérrendszer békéit, a születés 
jogait, a kiváltságokat és előjogokat szét- 

I téphették és megsemmisítették. A szabad- 
j ság napja látszott felragyogni, mely a zsar- 
1 nokság és önkény rut daemonjait szerteüzte.

Es a franczia forradalom után sorba 
született forradalmak, mintegy félszá- 
z a d alatt egész Európában porba dön
tötték a rendi szerkezetet és meg
teremtették a negyedik és máig utolsó 
társadalmi rendet: a „jogegyenlőség" 
társadalmi szerkezetét. — Ezt tárja 
elénk a történelem.

* 8= *

Ma tehát nem volna különbség ember 
és ember között. — Nem születik senki 
törvényhozónak, vagy a másik ember felett 
parancsodnak. Polgártárs mindenki. Értelem, 
munkásság és más erények adják a jogot a 
hatalomra. Az emberek kölcsönösen mű
ködnek közre a társadalom, a nemzet, a 
haza boldogságára!

He igy van-e ez valóban? . . , . . 
K.tgj illúzió volna hinni. A k ö z é p k o r i 
feudaiismus szelleme köztünk kí
sért, szétválasztja az embereket egymás
tól, praerogativák (előjogok) vannak, me- 

I Ivek mindenre másra, csak nem a valódi 
érdemre vaunak alapítva. — A középkor 
egy részét kezdjük újra élni.

Tisztán áll a helyzet előttünk. Nem 
kívánja senki, hogy a mai j o g e gy e n 1 ő- 
seg mellett az emberek teljes egyenlősége, 
az úgynevezett társadalmi egyenlőség elő- 
alijon. Mint érintettem a különböző m ü- 
volt s ég, a különböző v a g y o n és a kü
lönböző élethivatás, különböző tár-
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Ez volt a külsején annak a csinosan 
kiállított kis prograntiulapnak, melylyel a 
helybeli fögymnasium javára a tanári kar 
által rendezett dal- és zeneestélyen a belé
pőknek kedveskedett a buzgó ifjúság.

Hegel mondja valamelyik aesthetikai 
müvében, hogy a művészetek ideje lejárt s 
legfölebb a zenének lehet jövője. >S ha a 
nagy iró mondásának első részét korunk 
nem is igazolja, de mindenesetre a másikat, 
mert a zene splia oly, n.épszerü . jtciM- volt, 
mint jelenleg, midőn a zene valamely ágá
hoz való értés már már föltétele törekszik 
lenni a műveltségnek.

Városunkban nagyobb szabású hang
versenyt csak az összes zenei erők össz
pontosításával lehet létesíteni. S ily össz
pontosító erökép látszik föltűnni a jótékony 
czél, mely egyaránt áldozatra bírja a szi
veket, s oly zenei műsort alkotott, mely 
fölé nyugodt lélekkel lehetett volna Írni a 
„hangverseny" czimet is.

Az első számban az ifjúsági énekkar 
zenditette meg Weber „Bűvös vadászáénak 
egyik ismert kedves dallamát, a „Vadász
kaiét. A szabatos előadás sikerét nagyban 
emelte a Rónay kisasszonyok zongora — 
és a helybeli műkedvelők zenei kísérete. 
— A műsor második száma Wallace „Last 
rose" hegedüsoloja volt, előadta Richter 
Rezső ur, a szépen kidolgozott zongorakisére- 
tot pedig Richter Ferencz ur. Kétségtelen, 

hogy egyik legjelentékenyebb és egyúttal 
legsikerültebb száma volt a programúinak. 
\ alódi eoneertdarab, melynek nehézségeit 
csak szépsége múlja fölül; a tehetséges 
interpretáló azonban csak az utóbbit mu
tatta be; kellemes Hageolettjei s tiszta 
chromatikus skálái kitűnő technikáról ta
núskodtak. Perczekig tartó taps hangzott 
tel a pompás finálé után s a hangverseny 
diszes közönsége lelkesen éjenezte meg 
az előadót. — Ez a jelenet ismétlődött az Áb
rányi-féle magyar dalok után is, melyeket 
Leidenfrost Micza k. a. énekelt nemes hév
vel és iskolázott hanggal, Belesük ur zon- 
gorakisérete mellett. — Ezután Mendels
sohnnak „Mi lenne dalok nélkül" kezdetű 
dalat énekelte a műkedvelő hölgyekből és 
a tanuló ifjúságból alakult vegyes kar lrtr- 
moii’um és vonós zene kísérete mellett. A 
kedélyes és lágy dalt néhány ütemnyi ze
nei bevezetés előzte meg, RichterFerencz ur 
szerzeménye, mely finom styljében rendkí
vül kellemes hatást gyakorolt. A darab 
sikeréhez annak belső szépségén és szaba
dos előadásán kívül bizonyára hozzájárult 
az előadóknak csinos csoportosítással el
rendezett kara is, első sorban a hölgyek
kel, kik nemes buzgalmukkal rózsákat éne
keltek ifjú arczaikra. — Ezután ismét ze
nei rész következett: Zeeh „Elegiá“-ja, a 
műkedvelők előadásában; magasabb stylii 
és sokkal halasabb darab, mint a múlt évi 
hangverseny „Fehér nő“-je ; jelen alkalom
mal Ízlés és*  előadás határozott és méltó 
sikert aratót*.  Költői erő és mély érzés a 
tiszta és finoman nuauceirozott előadásban

bájos kifejezésre találtak. A hallgatóság O O
pár pillanatig hallgatagon maradt e zene 
varázsa alatt, de az’án kitört a tetszés 
zaja. — Donizetti „Belizario“-jából Rónay 
Alma és Helén kisasszonyok énekeltek 
egy művészi kettőst. Az egyházi zene terén 
már volt néhányszor alkalmunk a kisasz- 
szonyokat hallani, de az ott elért sikereik 
utalt is meglepő volt a mai eredmény; 
szorgalom, iskolázottság és benső érzés jel
lemvonásai éneküknek. A választott duett 
nem oly zenéjii, mely dallamosságával fülbe 
mászó volna, hogy mégis zajos sikert arat, 
tak, az egyéni helyes felfogásuk s a nehe
zebb helyek mesteri előadásának volt méltó 
eredménye; kiválóan sikerült a nehéz ket
tős fuga. Belesak ur pompás zongorakisé- 
1-etcvel járult a művészi előadáshoz. — 
— Belesak László es Karatiath Márius urak 
négykezes zongora darabjai kedves isme
rősei már hangversenyeink közönségének. 
Ez alkalommal Chopinnek két zongorán 
előadott „Rondeau“-jával mutatták be magas 
színvonalon álló játékukat és kitűnő tech
nikájukat; csak ismétlésbe esnénk, ha sza
vakkal fejeznénk ki a hosszan tartó tap
sot, melylyel a közönség elismerését fejezte 
ki a magasabb Ízlésű műélvezetért, mely
ben e darab előadása áital részesült. — 
Az egyliázias irányú zenének egyik képvi
selője a „Gyermek a viharban" czimü s 
vonós zenével és zongorával kisért vegyes 
kar vö t, melyet Rónay kisasszony ok, Rich
ter Ferencz és Szölgyémy Ferencz urak 
alkottak. A közönség nem fogadta oly me
legen e darabot, mint akár benső értéke, 

akár előadása által megérdemelte volna; 
főleg zenei hangszerelése igen kellemes, s 
meresz átmenetei hatásosak. — „AIa°*var  
dalok" ezim alatt Leidenfrost Arankák.a. éne
kelt és pedig nem csak szivéből, hanem 
szivével. Mindnyájan tudjuk, kik érdeklő
déssel tekintettünk a kisasszony föllepte 
elé, hogy közel múlt betegségének kell tu
lajdonítani hangjának kissé fátyolozott vol
tát, melyet azonban feledtetett velünk az 
a gyengéd érzés és tinóm hangszinezés, 
melylyel csinos dalát előadta. Szivünkből 
kívánjuk, hogy a legközelebbi alkalommal 
ne kelljen indispositioval küzdenie, hanem 
hajlékony és szép hangjának egész bájában 
gyönyörködhessünk. — A Leidenfrost kis
asszonyok dalai voltak a műsorban a ma
gyar zenének egyedüli képviselői; nos, a 
képviselet szerencsés volt s általuk méltó 
helyet foglalt el a programúiban a magvar 
zene. — A darab, melylyel a változatosan 
egybeállitott ntiisor véget ért, Tietlnek 
impozáns hatású szerzeménye, a „Suppliees" 
czimü egyházi miidarab volt. A legtöbb 
várakozással ez elé néztünk, a közreműkö
dők legtöbbet ezt emlegették. S igazuk 
volt. A majd lágyan, majd hatalmas erővel 
hangzó dallamok, a nyolez hang hullámza- 
tos összetorlódása megrázó akkordokba s 
a szelíden elhangzó vég; plastikus kifeje
zése az esdeklő imának. S az előadás oly 
egybevágó, oly sikerült volt, hogy szívesen 
hallanánk még egyszer talán tágabb helyi
ségben, valamelyik templomban. No de a 
közönség ott sem engedte el az ismétlést s 
lelkesült tapssal kívánta még egyszer hal- 



3 a d a 1 ni i állást is ad az embereknek. 
Ugy, hogy a mai jogegyenlőség mellett is 
el van ismerve ugy a tudományban, mint 
az életben; hogy a fel sőbb osztály, a 
m ii v e 1 t középosztály és az a I- 
s ó b b néposztály, mint különálló h á r o m 
nagy társadul ni i osztály szerepel 
egymás mellett, melyeknek tagjai közt ha 
jogilag nincs is semmi különbség, mégis 
társadalmilag, tekintély, befolyás tekinteté
ben igen is van ; — de nem több s nem 
kevesebb különbség, mint a in i t a d ter
mészetszerűen a m a g a s a b b műveltség, 
a n a g y o b b vagyon és a közéletben el
foglalt m a g a s a b b h a t á s k ö r. Az 
emberek, kell, hogy egymásban tiszteljék az 
emberi nemes tulajdonságok magasabb ki
fejlesztését, a lélek, az ész magasabb mű
veltségét, mert ez által önmagukat tisz
telik meg.

Csakhogy erről van-e szó nálunk? 
— Csupán a h á r o m nagy társadalmi osz
tály természetszerű egymásfőié helyezke
désről és a megillető tiszteletről ? — T á- 
v o 1 r ó 1 se m.

tj: *
A közéletet átszövi nálunk a r e n- 

d i e s elkiilönzöttség, az arrogantia, a 
dolyf, a ezimek uralma, az érdemtelenek 
kitartása. A felsőbb osztály legtöbbször nem 
arra használja fel — nem az Istentől, 
hanem — az emberek k e gyei ni é- 
bői adott és nyert magasabb állását, hogy 
élére álljon a társadalomnak, a közéletnek, 
s a munkát vezesse és anyagi erejéhez 
mértten szolgálva a közügyeket : az irányt 
megjelölje, hanem hogy folyton éreztesse 
és folyton megmutassa, — de minden esetre 
folyton fentartsa azt az óriási válasz
falat, — mely őt az alsóbb osztályoktól el
választja. Azok a bizonyos „kis kezek", az 
utóbbi időkben sokat emlegetve, annyira 
féltékenyek az „Ősi" tisztaságra, hogy 
még keztyün keresztül sem mernek érint
kezni a polgári vérrel. — Az egyes kitti 
nőségek példája n e m hat ott; az osz
tály különbség, mint szent és sérthetetlen 
válaszfal uralkodó ma is!! . . Ma, 
midőn még nincs egy százada, hogy az 
ezredéves dölyföt és lenézést véresen bo- 
szulta meg a lenézett, a megvetett társa
dalom. — Sajnos, a középosztályban sem 
kisebb az elkiilönzöttség, a c o t t é r i á k ra 
válás és mindig, mindenben a felsőbbek 
kegye után való áliitozás. Hová tűnt el a 
„polgártárs11 kora a mai czimkórság 
időszakában, — hiszen a magas méltóságú 
urak légiója folyton és folyton szaporodik, 
a társalgás simasága és emelkedettsége he
lyet adott a „m é 1 t ó z t a s s é k oz á s“ 
alazatosságának es keresettségének. Ma, a 

jogegyenlőség 40-éves uralma mellett való
ságos hajsza van a nemesi nevek, praedi- 
katumok s a rangok után és talán azért, 
mert ennek a ezimeknek nem vesszük semmi 
hasznai ? Ellenkezőleg: azért, mert ugy lát
szik hogy Magyarország nem elég sze
gény még ma sem arra, hogy a czi- 
mek birtokosait munka és érdem nélkül is, 
puszta c z i m é r t el ne tar t- 
h a s s a.

A családi traditiok, a mik nemes 
tettekre, jimbitiózus küzdésre oly emelöen 
buzdíthatnának, ma a munkátlanságra, a 

fenbéjázásra és krakelereskedésre adnak jog- 
ezimet.

Ma, a jogegyenlőség 40 éves uralma 
után a „született t ö r v é n y h o z ó i“ jog 
még érvényében fennáll; a rendiséget 
folyton újabb és újabb intézményekkel 
minő a „fidei comissum11 (hitbizomány) 
biztosítják; egyes társadalmi elemek össze- 
n ö s ii lése törvényesen meg van gá
tolva, a társadalom szellemét pedig meg
mételyezi az a határozottan ki nem fejez
hető, de mindnyájunk által érzett ural
kodó korszellem: a külső csillogni 
akarás, a felfelé való kapaszkodás, a lefelé 
való gőg, a nagyzás és szemfényvesztés, 
mely ellentéte a reális, szolid munkának, 
az önérzetes és igazán müveit társadalmi 
életnek.

Mindez valóban a feudalizmus 
maradványa és árnya, a melytől meg kell 
szabadulnunk, ha az igazi haladás útjára 
akarunk lépni és ha meg akarunk teremteni, 
— mi ma nincs — egy kellemes, erőtől 
duzzadó, kedélyt, szivet egyaránt nemesitő 
társadul m életet.

(Folyt, köv.)

Egy magyar gazda vállalata a bécsi 
piaczon.

A magyar gazdákat bizonyára a leg
kellemesebben érinthette azon hir, hogy az 
országnak egyik kitűnő gazdája az ohaji 
uradalom bérlője V a s s Lipót Barsme- 
gyében, mihelyt a pozsonyi marhavásár be
szüntetve lön, egy vállalatot létesített Bécs- 
ben, a mely azzal foglalkozik, hogy a ma
gyarországi hizlalók által oda küldött mar
hákat a lehető legelőnyösebben értékesítse.

Felesleges volna leírni azt, hogy meny
nyire ment az elkeseredés a magyar hizla
lók részéről azon kizsákmányolás miatt, 
melynek ki voltak téve akkor is, mikor a 
bizományosok, akkor is, mikor a fleisch 
cassa monopolizálta a piaczot; — tudja ezt 
minden gazda, tudja ezt minden hizlaló és 
bizonyára e tudat nem olyan, hogy kedvet 
erezzen magában ezután bárki is arra, hogy 
újólag karjaik közé temetkezzék.

A „Bars" 11-iki és a „Gazdasági 
lapok" 15. számában teljes elismeréssel 
találkozott V a s s Lipót buzgólkodása s 
midőn nekem örömömre szolgált ez el is- 

méréseket olvasnom, nem mulaszthatom el, 
hogy szerzett tapasztalataimat a követke
zőkben ne közöljem és fél ne hívjam ha
zánk mindazon hizlalással foglalkozó gaz
dáját V a s s Lipót gazdatársunk igénybe 
vételére — a kinek útja, illetve hízott ál
lata Becs felé van irányítva.

Hogy valamely vállalatnak a közönség 
megnyeressék, szükséges, hogy az azt kép
viselő egyén — tehetsége, szorgalma és be
csületessége alapján, bizalmat érdemeljen. 
V a s s Lipót, ki egyszerű gazdatisztből 
uradalmi bérlővé lett, kinek mint elsőnek 
jutott eszébe az, hogy a bécsi hízott álla
tok eladására vállalatot létesítsen, — mél
tán megérdemli a magyar gazdák azon bi
zalmát, hogy hízott állatjaik eladásával öt 
felkeressék ; — megérdemli ezt mint ma
gyar gazda és mint olyan férfiú, a kinek 
jelleme tiszta és homály nélküli.

Nagy nyereség tehát e vállalat a ma
gyar gazda szempontjából is ; mert ez alapon 
most már nem vagyunk kiszolgáltatva ide
genek kapzsiságának. Már magában véve 
az is, hogy olyan magyar emberhez fordul
hatunk Béesben, a ki gazda és a mellett 
hizlaló ; — kinek tudomása van a gazda
óhajairól s a mellett módjában áll a lehető 
legjobb árviszonyokat kihasználni gazda
társai javára — kívánatossá teszi, hogy 
vallalata minél inkább felkaroltassék.

Nekem módomban állott néhány olyan 
úri emberrel érintkezni, a ki V a s s Lipót 
urat bízta meg az eladással s mondhatom, 
hogy kitüntető lehet reá nézve azon nyilat
kozat, melylyel az ő eljárását mérlegelték.

De nehogy olyan színben tűnjek fel, 
mint ha én reclamot akarnék csinálni V a s s 
Lipót vállalatának, csupán annak constatá- 
lására szorítkozom, hogy a gazdaközönség
nek jól felfogott érdekében áll egy magyar 
ember solid ténykedését igénybe venni 
akkor, midőn az neki anyagi előnyöket biz
tosit, mert tudomásom van arról is, hogy 
ezen bécsi marhavásáron tekintélyes ténye
zők támogatják az ő iparkodását, sőt ki
látásba van helyezve bizonyos vasúti ked
vezmény is, melyben a gazda fogna ré
szesülni.

Minden küldemény, — mely a bécsi 
marhavásárra adatik fel, — ugy intézendő, 
hogy az legkésőbb a vásár előtti napon, 
tehát vasárnap és szerdán már Béesben 
legyen. *)

Szobonya Bertalan.

♦) A szarvasmarha, juh és sert 's küldemény — 
mint már érintettük is — czimzendö: „All. Fleisch- 
cassa fiir Lipót Vass, Szt.-Marx-Wien.u — Szerk.

Törvényjavaslat a halászatról.
A képviselőház ülésén e napokban 

beterjesztett halászati törvény javaslatnak 
bizonyára ép oly kedvező hatása lesz köz
gazdaságunk e fontos ágára, mint a minő 
volt a vadászati törvénynek a vadállomány 
szaporodására. Hazánkban az azelőtt jelen
tékeny halállomány nagyon megfogyott. A 
halászati törvénynek tehát nehéz feladatot 
kell megoldania. Egyrészt elejét kell ven
nie a rablóhalászatnak s másrészt intézkednie 
kell az okszerű haltenyésztés előmozdítása 
tekintetében.

Addig is. mig a törvényjavaslatot 
egész terjedelmében megismerhetik olvasó
ink, a következőkben adjuk annak ismer
tetését : A javaslat hét fejezetből áll. Az 
1. a halászat jogáról, a II. a halászat gya
korlásáról, a Hl. a halászati tilalmakról, a 
IX. a halászati társulatokról, az V. a ható
ságokról és az eljárásról szól, a VI. a bün
tető és a A II. a zárhatározatokat foglalja 
magában.

A halászati jog megállapítására nézve 
a tényleges állapot lesz irányadó. A ha
lászat a földtulajdon tartozéka és a meder 
tulajdonosát illeti. Árvizek kiöntéseiben 
azé a halászat, a kinek területét az ár el
öntötte s minthogy ily helyeket a halak 
ivarzás idején tömegesen keresnek fel, e 
vizekből a halak visszatérését akadályozni 
tilos es a tilalom áthágása 100 írtig ter
jedhető pénzbüntetéssel bíintettetik. A kik 
eddig gyakoroltak halászati jogot oly me
derben, mely nem képezi tulajdonukat, ha 
egy év alatt okmányokkal igazolják e jo
got, vagy annak 20 év óta való gyakorlá
sát, ezt továbbra is megtartják. E bejelen
tés felett tárgyalás tartatik s az alispán 
(polgármester) határozata után a meg nem 
nyugvó fél 3 hó alatt pert indíthat.

A halászat gyakorlását a javaslat szá
mos korlát közé szorítja. így csak azok 
gyakorolhatjuk önállóan a halászatot, kik
nek területén az okszerűen és a szomszé
dok sérelme nélkül űzhető. A kiknek terü
lete kisebb, kötelesek társulattá alakulni. 
A ki halászni vagy rákászni akar, köteles 
halászjegyet váltani s e kötelesség elmu
lasztása :’> forintig terjedhető pénzbüntetés 
sel sujtátik.

A törvény megóvja azt a jogosítottat, 
a ki nem saját medrében bir halászatta), 
hogy a viznez járhasson és jogát gyakorol
hassa. A vizek, melyeken a halászat gyako- 
ro.hato, zárt és nyílt vizek. Az előbbiek a 
halas patakok s azon árkok és vízfolyások, 
melyek ugy elzárvák, hogy azokból hal se 
ki se be nem mehet. Ezekben a halászat 
korlátlanul gyakorolható. A nyílt vizekben 
a halászat csak korlátok közt gyakorolható 
s pedig vagy önálló vagy társulattá alakult 
birtokosok által. Hogy mily területe., gya
korolható a halászat, ezt a miniszter fogja 
meghatározni. Oly területek, melyek a ha
lak ivasára és az ivadék fejlődésére alkal
masak, kiméleti terekké nyilváníthatok.

A halászati tilalmak megállapításának 
czélja a ráblóhalászat megszüntetése. A 
megállapított tilalmak háromfélék: az ivar- 
zasi időre való tekintettel tilalmi időszakok, 
melyekben a halfogás teljesen szünetel, a 
halak fogásának minimális méretektől való 
függővé tétele és végre a káros fogási 
módok megtiltása. A védelem csakis a gaz
daságilag fontos halfajokra terjesztetett ki. 
A tilalmakat közigazgatásilag még szaporí
tani is lehet.

A halászati társulatok a vizhasználati 
társulatok mintájára szervezvék. Kényszer
társulatok, melyek az érdekeltek vizterület 
szerint való többsége által is megalakítha
tok. A vízjogi törvény intézkedéseit a ja
vaslat a halászati szempontok igényelte 
változtatásokkal majdnem szóról-szóra vette 
át. Ha a társulat meg nem alakul, ugy

Jani a Kriek ur által harmoniu.uon kisért remek 
dallamot. Az ismétlés uáii az énekkar lanka
datlan buzgalma vezetőjét, KichterFetencz 
urat éltette a figyelmes és valóban diszes 
közönség, kinek érdemeit a dal- es zenees
tély által nyújtott műélvezet folytán lelke
sült közönség rögtönzött ovatiója jobban 
kifejezte, mint azon emléktárgy, melyet 
kevesektől látva nyújtott karnagyának 
Indája jeléül a hölgyek kara.

Örömmel járulunk mi is Richter Fe- 
rencz ur érdemeinek elismeréséhez, de el 
nem vitatható érdemeket látunk Belesák ur 
közreműködésében is, mely olyan, mint a 
nap, fakasztja, a hol nincs, és fejleszti, a 
hol lehet, a zenei érdeklődést; áldozatkész 
kísérője kitünően kezelt hangszerén dalnak 
és zenének egyaránt.

Midőn azonban a hangversenyt illető 
szerény méltatásomat befejezném, ki kell 
emelnem a közönség által is hangoztatott 
elismerést a főgyinn. tanári kara, illetőleg 
a rendező bizottság iránt, mely a szépért 
lelkesedéi és áldozatkész közönséget ily ne
mes élvezetben részesi ette.

Az estélynek megfelelő díszt öltött a 
terem is; falai újból voltak átfestve, az 
emelvény pedig Ízléssel elrendezve; főleg a 
karnagyi emelvény volt Kiváló ékességben.

A közönség jó hangulatát mi sem jel
lemzi inkább, mint az, hogy vacsorára 
mind együtt maradtak; ez azonban készü
letlenül találta a vendéglőst s megtörtént 
az az eset is, hogy egy ur nem győzvén a 
pinczért bevárni, lement a konyhába s — 
állítólag — sütött magának borjuszeletet. 
Midőn a közönség nagyobb része — vagy’ 
kielégítve, vagy elégedetlenül — az aszta
loktól fölkelt, kezdődött a tánezprogrannu, 
mezhez Sándoréit adták ritka jó kedvvel 

a textust. A teremben a hőség csakhamar 
magas pontra hágott és liüsitő nem volt 
kapható, mert Plettschütz uram — jóllehet 
a rendezőség szobát is bocsátott rendelke- 
zésére — nem jelent meg. Limonádé és 
ezukorkák nélkül annál elkeseredettebben 
folyt aztán a tánez reggelig. A soupe? 
csárdás maga másfél óráig tartott. Az első 
négyest hely szűke miatt nem tánczolta 
több 48 párnál, de, a mint ezt a névsor 
mutatja, tánczolhatta volna 80 pár is. Ha
marjában a következőket jegyeztük fel: 
Balbach Andrásné Trón leányával, özv. Bar
tók Károlyné, Becsey Antalné, Belesák 
Ilka, Belesák Lászlóné, Benkovich Ernöné 
(Sz. Kereszt), Boleman Edéné és Boleman 
nővérek, Boronkay Antónia, Botka Sarolta 
(Nemcsény), Brach Margit, Czirok Jánosné, 
Ehrenfeld Mérné, Farkas Orbánná, Dr. 
I rommer Ignáczné, GörögFerenczné (Újfalu), 
Gyenes Józsefné, Hackcnschmied Károlyné, 
Holló Sándorné, Huberth Vilmosné, Huszti 
Ilon (Zsember), Jozscfesek Irén, Jozsefcsek 
Károlyné, Kalich Józsefné Ilka leányával 
(Ar.-Marótli), Kabina Józsefné Kamilla leá
nyával, Kern Adolfné, Dr. Kiéin Jakabné, 
Kolibal Nina, Komin Anna, Kompolt Karo
lni, Konkoly Paula (Endréd), Leidenfrost 
Gyuláné, Leidenfrost Aurélné Aranka és 
Micza leányaival, Leidenfrost Paula, Leyrer 
Stephanie, Loidl Klementin (N.-Szölgyém), 
Lonszky Adolfné (S.-A.-Ujhely), Majlátli 
Istvánná Biri és Mariska leányaival, Mácsay 
Lukácsné Vilma leányával, Máriássy Sári 
(Ar.-Marótli), Mátis Gyuláné (Farnad), Mer- 
cader Alajosné, Pazar Etel, Pogány Kor- 
nélné, Dr. Pólya Józsefné Olga és Margit 
leányaival, Pomotliy Gabriella (Varsány), 
Ptákné Szecsányi Vilma (Sz.-Péter), Rich
ter Fereuczné, Rónay Guaztávnó Alma ás 

Helen leányaival, Rudnyánszky Olga (End
réd), Schwarcz Ferenczné (Kálna), Sem- 
bery Örzsike, Schmidt Miczi (Becs), Szabó 
Lajosné Ilonka leányával, Szakmary End- 
réné Mariska leányával, Szecsányi Juszta, 
Szilassy Caesarné Maczi leányával, Szirányi 
Sándorné Lilli és Minka leányaival (Heres- 
tyén), Toldy Zsigmondné (Szántó), Toóth 
Zsigmondné, Uhrin Sándorné nővérével, 
Vínimer Béláné (N.-Szölgyém), cisz Sán
dorné (Nyitra), Weisz Samuné Anna leá
nyával, Vosztruba Györgyné Irén leányá
val, Zinesskall Kálmánná (Kis-Koszmály). 
Midőn ily diszes és hosszú névsor végére 
a pontot oda teszem, még mindig furdal a 
lelkiismoret, hogy a reporteri argusszemek 
képesek voltak-e mindenkit megjegyezni? 
S mert kétségem van e felől, tisztelettel 
teszem még oda, hogy stb.

* *

Április bolondja.
— Rajz: Porzsolt Kálmántól. —

Már feljött feje búbjára a téli hold 
s még mindig szeretett a holdvilágnál áb
rándozni.

De különösen szeretett volna Péterdy 
ur — párosával ábrándozni a holdvilágnál.

Sőt odáig merészkedett, hogy ezt a 
bizonyos párt ki is választotta a szép 
Mariska kisasszony személyében, a mi Ma
riska kisasszonyt valóban kétségbeejtette 
volna, ha nem mulattatta volna.

Mert a szép kis Mariska csak ugy 
mulattató bohócznak tartotta Péterdy urat 
udvarában.

Mert hát a lányok mindig szeretik, 
ha van valakijük, a kin éreztethetik hatal

mukat; sőt igen sok leány kizárólag csak 
ezért megy férjhez is.

No de Mariska nem gondolt arra, 
hogy Péterdy úrhoz férjhez menjen, habár 
Péterdy ur arra a vakmerőségre is veteme
dett, hogy ez iránt formális kérdést inté
zett Mariskához — egy virág bokréta se
gítségével.

Történt pedig ez eset aképen, hogy 
Mariska születésnapja ntárczius 30-ra esett. 
Péterdy ur e napra Bpeströl gyönyörű vi
rág bokrétát hozatott s ezt iskátulyástól 
együtt elküldötte Mariskának, még pedig 
azért iskátulyástól együtt, hogy en
nek cziméről leolvashassa az imádott, hogy 
az imádó huszonöt egész forintokat fizetett 
ki a bokrétáért, s hogy eliez képest taksálja 
és viszonozza szive vonzalmát.

Mariska él is őlvasta inég azt a forró 
szerelemtől majd elégő levelet is, mely a 
bokréta virágai közé volt rejtve. — Ele
inte bosszankodott, majd meg kaczagott 
rajta, és ez sokkal veszedelmesebb, ha a 
lány kaczag, mint ha bosszankodik.

Délután személyesen is elment Pé
terdy gratulálni. Rettentő zavarban volt 
szegény, mindig a haját akarta simogatni, 
de persze ez — lehetetlen volt. Mindig 
közelebb — közelebb húzódott Mariskához 
s végre oly bátorságot vett magának, hogy 
fülébe súgta:

— Olvasta? — Oh! olvasta?
— Olvastam! Oh! olvastam! súgta 

vissza a pajkos leány.
— Es a válasz ? a válasz ? — kérdé 

zavartan Péterdy.
— Ali! a válasz ? a válasz ? — is- 

métlé Mariska tettetett zavarral.
— Megkaphatom?



kötelességeit nem teljesítheti, vizterületén 
a halászati jogot 6 évre a hatóság bérbe 
adhatja. A bérbeadás módozatai a rendé
szeti s községi törvény analógiája szerint 
állapittatik meg.

A hatóságok és az eljárás megái lapi- 
tása ugyancsak a vízjogi törvény mintájára 
történt. Jogmegáilapitások kérdésében a 
fórumok: alispán, közigazgatási bizottság, 
miniszter, rendőri természetű ügyekben pe
dig főszolgabíró, alispán, miniszter.

A büntető határozatok az egyes ki- ; 
bugásokra, azok fokához képest 5—200 
írtig terjedő pénzbüntetést szabnak. A be
folyó büntetéspénzek felerészben az orszá
gos közgazdasági alapot, felerészben pedig 
azon község szegény alapját illetik, melynek 
területén a kihágás elkövettetett.

Különfélék.
— Nagy-Salló ünnepe april 19 én. 

Szalma kunyhó és zsindelyes ház fényesen 
kivilágítva mind azt hirdette, hogy ma ün
nep van. A Rákóczi-induló lelkes zenéje 
s tarack durrogás mellett indult meg a te
kintélyes menet a község házától az em
lékszoborhoz, hol D o m á n y i Béla köz- 
kedveltségü jegyzőnk egészen váratlanul, 
mindenkit meglepve, lelkesítő úgy a be
szélni kezdő gyermeket, mint az aggastyá
nokat, szegényt s gazdagot, férfit és nőt 
egyiránt, hogy ez emlékezetes napot, mely 
N. Sáliét, a világtörténet lapjaira iktatta, 
évröl-évre örökké megünnepeljék. Este a 
fogadóban még vidékről is számosán gyü
lekeztek össze, hol nmét Dományi Béla 
községi jegyző emelt poharat a „legalkot- 
mányosabbu k i r á 1 y r a, a haza s szabad
ságra, majd Farkas A. farnadi jegyző él
tette Kosut hot, a magyar Bismarkot, a 
magyar alkotmány megteremtőjét, megem
lékezve a névtelen félistenekről, a honvé
dekről, kik halhatatlan álmukat Suliéban 
aluszszák. Majd Bongya András (az érzel
mek találkozásáról), Vizi Péter (a sza
badság eszméjéről), Cseri János (a „Talpra 
magyar" költőjéről) — Nagy János és 
Guttman Károly mind a nemzeti érzel
mek találkozásáról, közösségéről szóltak. Az 
ünnepélynek csak az éjfél vetett véget. — y.

— Tűzvész. E hó 19-én éjjeli 12 órakor 
Ar.Maródion nagy tiiz volt. — Az erős 
szélben kigvuladt egy ház a kis-utezában 
és a felkorbácsolt lángok nehány perez 
alatt lángba borítottak 12 házat mellék
épületeivel. A szűk utczában a forróság oly 
nagy volt, hogy a tüzet megközelíteni sem 
lehetett. — Bittó Károly gyógyszerész és 
Kriszti Viktor az alakulandó tűzoltóságnak 
tisztjei, úgy szólván önfeláldozással tettek 
meg mindent; de annál kevesebbet Ar. Maróth 
lakosai, a kik megszokott indolencziával ösz- 
szefont kezekkel nézték, hogy a szomszéd 
Kis-Tapolcsány és Knezsicz község lakosai 
hogyan védik az ö vagyonukat. Ezen tüz
eseinél úgy, mint a többinél is, már akkor 
kezdették a vizet hordani — de csak a i 
karhatalom közbelépése után — midőn már 
a tűz elpusztította mindazt, a mi útjában 
volt. Ha a tüzrendörség tekintetében Ar.- 
Maróth város a jövőben is megmarad a

— Ah! mily boldoggá tesz. És hol 
adja át?

— Várjon a lugasban kora reggel.
— Ah, a lugasban!
Péterdyt ez a szó véghetetlen bol

doggá tette. Nincs is a szerelmesek szótá
rában kedvesebb szó a — lugasnál!

Másnap reggel már négy órakor ott 
volt Péterdy a lugasban és várt.... várt!

Mennyi kin és mennyi kéj ez egy 
szóban: várt!

Es Péterdy sokáig várt, olyan sokáig, 
hogy végre a kéj egészen elmúlt s csak a 
kin maradt meg.

Csipös áprilisi szél fújt; Péterdy 
fázni kezdett.

Végre a nap kisütött s Péterdy egyik 
oldalát melengette, mig a másikat jég hi
degre fújta a szél.

A helyzet kezdett kényelmetlen lenni 
Végre Péterdy egy retteneteset priisz- 

szentett.
— Na itt van! csak épen ez hiány

zott, hogy náthát kapjak. Persze, persze, 
mikor az ember feje nincs kitapaczirozva 
. . . hápezi! pszibá! . . . Es a tüsszentés 
foly tovább és ő még mindig késett.

. . . Egyszerre csak a bokor zörren, 
az imádó rezzen és ott áll — Náncsi, a 
szakácsnő, kezében egy nagy iskátulyával, 
melyet kezébe nyom a bámuló lovagnak s 
elsiet.

Megrökönyödve ismeri fel Péterdy a 
saját dobozát, egy végről tüszszentve rész- i 
ketö kezekkel emeli fel fedelét és — a 
szegény április bolondja kivesz belőle egy 
— parókát!

tétlenségnél; a mennyiben vagy nem 
vagy nem képes a fecskendő elé lovakat 
állitatni, — akkor a jövendő tűzoltóság 
szép hivatásában meg lesz akadályozva, — 
mert az egylet lovakat nem tarthat.

- Jótékonyczélu színi előadás. Kör- 
möcz ányán a „Concordia“-egyesiilet vá
lasztmányának egyhangú határozata alap
ján. a körmöczbányai állami főreáliskola 
tápintézete javára színi előadás volt rende
zendő, még pétiig azon megjegyzéssel, hogy 
az ö.-szes bevétel — minden költség levo
nása nélkül — fordítandó a nevezett czélra. 
— F. hó 15-én válté be a fentnevezett 
egyesület az illető nemes elhatározásból 
folyó Ígéretét, melyből a tápintézet pénz
tárába 80 frt és 90 kr. folyt be. Midőn 
ezen 80 frt és 90 krnyi összeget ezúttal 
nyilvánosan is nyugtázzuk, nem mulaszthat
juk el a szegény sorsú tanuló ifjúság nevé
ben hálás köszönetttnknek kifejezést adni: 
a tekintetes választmánynak, az egyesület 
elnöke, — s egy személyben rendezőjének 
tekintetes Jankovszky Demeter urnák, 
továbbá mindazon igen tisztelt hölgyek — 
és uraknak, kik a színi előadásokban tevé
keny részt véve, közreműködésük által az 
eredmény létesítéséhez hathatósan hozzá
járultak. •—- Alumneumi igazgatóság.

— Tánczoktatás czéljából is gyakran 
felkeresik városunkat hivatott vagy hívat
lan táneztanitók s a mi leghelytelenebb, oly 
időben ütik fel sátorfájukat, mikor nekünk 
rájuk semmi szükségünk nincs. — Mintha 
a serdülő ifjúság, — mely a táncziskolába 
szivesen seregei, — gazdátlan nyáj volna, 
mely időre való tekintet nélkül terelhető 
össze bármikor. — Mi e felfogás ellen a 
komolyabb, tanuló ifjúság nevében tiltako
zunk ; kiknek részéről éppen nem találjuk 
megfelelőnek, hogy Léván évröl-évre a vizs
gálati idők körül állít be valami tánezmes- 
ter s zavarja az iskolai növendékek mun
kálkodását. — A tanuló ifjúság vagy azok 
szülői — mivel tánezoktatásrói az iskola 
viszonyaihoz alkalmazva és gondoskodva 
ez ideig nem volt — kénytelenek voltak 
bár aggodalommal a tánezoktatást a leg
rosszabb időben is elfogadni. — A tanin
tézetek érdekében e kérdést akként véljük 
megoldatni, hogy növendékeiket tartsák 
vissza az intézetek vezetői a vizsgálat kö
rüli időben tartatni szokott tánczoktatástól 
s az őszi időben, talán a tanév első hónap
jában vagy a farsang időszakában a tan
intézetek egyetértőén tűzzék ki a táncz
oktatás idejét s ez alkalomra összeiratván 
a tanulni óhajtó ifjak és leánykák névsorát, 
közös megállapodással oly t á n c z o k ta
tó r ó 1 lehet gondoskodni, ki 
minden tekintetben megfelel vára
kozásunknak. — Mi szívesen segítségére 
leszünk a táncz-tanuló ifjúságnak, hogy 
e téren is kielégítve lássuk a jogos 
igényeket.

— Ajándék. A h. fögyinnaziumnak 
Gyigyi Béla ur Triesztből két óriási szi
vacs példányt küldött ajándékba. Mindkét 
példány ritkítja párját a maga nemében, 
8 úgy hisz ük, kevés intézet dicsekedhetik 
ily gyönyörű díszpéldányokkal.

— Akörmöczi „Concordia--egyesület ál
tal az ottani áll. főreáliskolai tápintézeti alap 
javára 1888. évi apr. 15-én a városi isko- 
á < nagy termében rendezett műkedvelői szi i- 

e őadás alkalmával szinrekerültek 1-ször : „A 
végrehajtó", vígjáték Ábrányi Emiltől, mely
ben közreműködtek Burda Janka, Schrö- 
der Ida, Szolsányi Gizell a urhölgyek és 
PotomcsiklgnáczjKotius Emil, RötzerJózsef, 
Groszmann Győző urak. 2-szor: a „Fraulein 
Gattin", vígjáték W. Friedrichtöl, melyben 
közreműködtek : Ebers Auguszta, Jákob 
Móriczné urhölgyek és Schnabel György, 
1 otomcsik Ignácz, Jákob Móricz, Groszmann 
Győző urak. — A rendezést Jankovszky 
Demeter ur végezte ritka tapintattal és buz
galommal.

— Eredmény nélküli lóvásár volt vá
rosunkban folyó hó 20-án, a 6-ik honvéd 
huszár ezred pót lóbevásárlása alkalmával; 
elövezettetett, 43 drb. ló, — melyből azon
ban a nevezett huszár ezred részére alkal
masnak egy ló sem vált be; megvásárolta
tott: semmi, — állítólag ugyanily vásár 
volt megelőző napon Ipolysághon is. — 
Biz ez kévéssé örvendetes állapot!

— A vetések állásáról kiadott hiva
talos jelentés szerint a Duna balpartján az 
őszi vetés átlag jó, Liptó- és Pozsonyme- 
gyében kielégítő, Esztergom-, Nógrád-, Bars- 
és Nyitrában szép. A Duna jobb partján 
az ősziek a rozs kivételével jól teleltek. 
Az ország többi részében is türhetők a 
vetések, Békés-, Bihar-, Máramaros-, Szat- 
már-, Szilágy- és Ugoesa-vármegyék kivé
telével, melyekben óriási károkat okozott 
a víz. — A tavasziak vetését már szintén 
befejezték országszerte s ezek a legtöbb 
vidéken, a hideg időjárás daczára, szépek.

— Az egyiptomi szembetegség Nyitra- 
megyében, mint ezt a „Nyitramegyei köz
löny" irja, ijesztő mértékben terjed. A 
nyitrai főgyiunáziumba is bevette magát 
ez a betegség. Az orvos az ifjúság között 
13 valódi trachomás és 30 trachomagyanus 
beteget talált. Ha e veszedelmes betegség 
terjedni fog, a gimnáziumot hihetőleg be
zárják.

— Lóosztályozás folyó 1888. évi april 
hó-9-én a Léva városi lóavatási kerületben 
bejelentett lovak, 1 ménló, 151 heréit, 
Öi kauezu, összesen 246 drbot tesznek ki.

tud, ’ ezek közül oszfályoztaftak alkalmasaknak, 
és pedig: hátasnak 31, hámosnak85 ló, ösz- 
szesen Ilii drb., alkalmatlan ez időszerűit 
130 drb.

A postatakarékpénztárak intéz
ménye nagy és gyors lendületnek örvend. 
Példa reá az ott őrzött értékpapírok egy 
év alatti nagy megszaporodó >a. Tavaly még 
a betétben őrzött értékpapírok névértéke 
c-ak 300,000 forintra ment, ma már három
milliónyi névértéket őriznek.

— A házalási adóilleték megállapítása 
és szabályozása czéljából a magvar vidéki 
kereskedők végrehajtó bizottságának elnök
sége — mint értesülünk — a pénzügymi
nisztériumhoz emlékiratot nyújtott be, mely
ben kéri, hogy a házaló kereskedésnek tör
vényes módosítása alkalmával az adók meg
állapítása czéljából a házalókereskedés fok
osztályokra volna osztandó, hogy éppen úgy, 
mint az állandó üzletek, jövedelmüknek 
megfelelöleg legyenek megadóztatva, akár 
bírnak törvényesen szabadalmazott jogokkal, 
akár nem.

— Az uj dohányjövetleki törvény vég
rehajtása tárgyában a kormány kibocsátotta 
rendeletét. Ennek alapján a szolgabirók, 
polgármesterek és községi elöljáróknak leg
szigorúbb kötelességükké tétetik a csem
pészet inegakadályoztatása. A esendőt ség e 
tekintetben különösen önállóan fog eljárni 
minden alkalommal a legnagyobb szigorral. 
-V dohány a csempészet eszközeivel (kocsi, 
ló) fog mindig lefoglaltatni. Figyelmezte
tünk tehát mindenkit a f. hó 8-án életbe
lépett törvény respektálására.

— A brüsszeli világkiállítás magyar 
bizottsága munkálataival oly annvira előre- 
haladt, hogy a kiállítási tárgyak tényleg 
már elszállittattak Brüsszelbe, hová már 
ugv a kereskedelmi, mint a rendezéssel 
megbízott szakközegek is elutaztak. A ki
állítás f. évi május hó 5-én fog megnyílni. 
A magyar kiállítás az iparcsarnokban 1300, 
a szabadban 1000 és a gépcsarnokban 100 
négyzetméter területet fog elfoglalni. Az 
iparcsarnokban a magyar kivitelképes ipar, 
különösen pedig a majolika- és porczellán- 
ipar lesz szépen bemutatva. Meglepő szép 
kiállítás rendeztetik a házi iparczikkekből; 
itt főleg említést érdemel a magyar szőnye
gek és szövetekből készitett bútorokkal fel
szerelt magyar szoba ennek összes beren
dezéseivel.

Rövid Hírek — Meszlényi 
Gyula, szatmári ttj püspök, e hó 15-én ér
kezett meg székhelyére. Fogadtatása ün
nepélyes és díszes volt. Az uj püspököt e 
hó 29-én szentelik fel. — Rudolf trónörö
köse hó 16-án Esztergomban volt, hol részt- 
vett a három órán át tartott gyakorlatokon. 
Délután meglátogatta a herczegprimást s 
még aznap elutazott Bécsbe. — Nyitrán a 
gyermekek közt a vörheny és difteritisz 
uralkodik s e miatt az elemi iskolák már 
jó ideje be vannak zárva. — A király, 
mint a lapok Írják, legközelebb találkozni 
fog Insbruckban Viktória angol királynő
vel. — Angliában egy 500 emberből álló 
dandárt kerékpárral szereltek fel, mely ki
sebb szakaszokra osztva, a hadtest előtt 
halad, előőrsi szolgálatot teljesít s e mellett 
gondoskodik a takarmányozási és élelme
zési állomásokról, a mi háború ideién nagy 
fontosságú. — Jubiláló király. IX. Keresz- 
tély dán király, a ki a napokban lett 70 
éves, nemsokára megüli uralkodásának 
25 éves jubileumát. — A német császár 
állapota folyton válságos. Pillanatnyi javu
lásra fokozott mértékben jelentkezik a láz, 
Bármily sajnos legyen is, de a legrosszabb- 
tól lehet tartani. — A múlt évben, hivata
los kimutatás szerint, Ausztria-Magyaror- 
szágban 2860 uj találmány nyert szabadal
mat. Ezek közül 224 magyar feltalálóé. — 
Selmeczbányáról az erdészeti akadémia 
harmadéves növendékei, tanáraik vezetése 
mellett, Brassóba rándulnak tanulmányok 
czéljából. — A 300 méteres torony, mely 
a párisi világkiállításra készül, hetedfél 
millió kilogrammot fog nyomni.

APKÓNÁeOK.
— Rovatvezető Zuhany. —

G y a n u s. Nő : Nincs fogalma róla orvos ur, 
mennyit kell kiáltanom a férjemmel Egy idő óta 
rendkívül ingerült! Meg nem foghatom, mi lehet az 
oka? — Orvos: Hindim mondja csak, kérem, ta
lán nagvsád édes mamája van itt látogatóban ?

Tolongás b a n. — Jaj .... jaj ! Ne to
longjanak úgy uraim .... hiszen úgy ide nyomtak 
a falhoz, mintha sajtóba tettek volna. — Hja, uram, 
sajtó-szabadság van.

A k o r h e 1 y kifogása.. — Miért iszik 
annyi bort? kérdé a pap egy javithatlan iszákostól. 
— Hogy gondjaimat belefulaszszam. — No, és sike
rül ? — Dehogy sikerül ! Legnagyobb szerencsétlen
ségemre úszni tudnak.

75 krajezárért
egy egész hónapig bárki egy jól szerkesztett 
népies irányú ellenzéki képes politikai napi
lapot járathat: a

Kis újság ot,
mely Budapesten Wodianer F. és Fiai, 
bpesti könyvnyomdász, könyv- és hirlap- 
kiadóhivatalában jelenik me/.

A „KIS ÚJSÁG" nemzeties ellenzéki 
politikát követ, szívós kitartással, lankadat
lan erélylyel küzd a haza boldogságáért, s 
a honfenntartó magyar fuj uralmáért.

A „KIS ÚJSÁG" nagy gondot fordít, 
hogy olvasóinak igényeit minden tekintet
ben teljesen kielégítse. Úgy a fő város, mint 
az ország és a külföld minden hírét napon
ként híven és gyorsan közli. A nevezete
sebb napi esemenyeket szép kiviteli képek
kel illusztrálja. Ezenkívül rendkívül érdek- 
feszitő, — többnyire a fővárosi életből me
rített. — regényeket közöl, a melyek bárki 
által könnyen élvezhető népies nyelven 
vannak megírva.

Előfizetési árak félévre 4’50 ; egy ne
gyed évre 2-25 és havonkint 75 kr.
Mutatvány számok bárkinek egy hétig ingyen küldet
nek. ha e lap kiadóhivatala Budapest. IV. kér.. Sar- 
kantyus u. 3. sz. levelező lapon erre felszólitatik.

T A N Ű G Y. 
Értesítés.

A lévai k. r. főgymnaziumban a VIII. 
osztály vizsgálatai f. hó 30. napján veszik 
kezdetüket s május hó 1—5 napján, min
dig a délelőtti órákban, foly tattatnak és 
be is fejeztetnek.

Az érettségi írásbeli dolgozatok ide
jéül május hó 14—19 napjai vannak ki
tűzve.

Miről az érdekeltek ezennel értesit- 
tetnek.

Kelt Léván, 1888. april 23.
A főgymn. igazgatóság.

KÖZGAZDASÁG.
A mesterséges vajról.

Kofáink ugyan nem tanulták a ve
gyészetet, de arra rájöttek, hogy hogyan 
lehet mesterséges utón előállítani a vajat?

Ennek módja következő: Veszünk 
körülbelül 3 kilo tiszta, darabokra vagdalt 
marhazsirt, ezt jéghideg vízben megmos
suk, a mosó vizet leöntve, újból hasonló 
hidegségü vízben 10 perezig állni hagyjuk; 
kivévén a hideg fürdőből a zsiradékdarab- 
kakat, 3 + liternyi jó minőségű tejjel por- 
czellán vagy cserépedényben gyönge hőnél 
összeolvasztjuk, közben mintegy 2 deczili- 
ter vizet adunk hozzá; a főzést mindaddig 
folytatjuk, mig a viz gőz alakjában el nem 
száll. Hogy készen van-e vajunk, arról 
”őy győződhetünk meg, hogy a keverékből 
kevés mennyiségűt feliér, hideg porczéllán- 
tárgyra teszünk. Ha a kémlet vajkemény- 
ségü, ugv czélt értünk, ha nem, úgy még 
folytatni kell a főzést.

Hogy a gazdasszonyok, és a piaczra 
járó kisasszonykák egészen tévútra vezet
tessenek, a kofák főzés közben egy kis da
rabka kurk urna-gyökeret vagy egy pará
nyi sáfrányt szoktak a keverékhez tenni, 
a mi aztán a vajnak egész sárga színét 
megadja. Az egesz keveréket végül tiszta 
ruha vagy Hanell-darabon megszűrik.

lltt figyelmesen és kellő praktikával 
történik a vajnak e módszer szerint való 
készítése, úgy azt sem iz, szin után, sem 
pedig vegyileg »em lehet megkülönböztetni 
a valóditól.

Csupán egy mód van, mely szerint 
minden gazdasszony kevés faradság után 
meggyőződhetik, arról, hogy valódi vagy 
hamisított vajat vásárolt-e? Tegviink a 
vajból valami edénybe egy keveset, vezes
sünk abba vastagabb szállt pamutot, s 
gyújtsuk meg azt: ha a vaj valódi, úgy 
semmi különös szagol nem fogunk érezni- 
mig ellenben, ha mesterségesen készíttetett, 
intenzív zsirszagot észlelünk majd.

H. E. J.

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.
Értesítés.

A lévai k. r. főgyinnaziuin tanári kara 
áltál f. évi 1888. april 14-én rendezett dal- 
és zene-estély alkalmával az összes bevétel 
397 frt, a kiadás pedig 199 frt 31 kr. volt. 
E szerint a tiszta jövedelem 197 frt 69 kr., 
mely összeget alulírott 200 írtra kiegészítve, 
a fögymnaziumi igazgatóságnak átadott.

A bevételi összeghez felülfizetésképen 
hozzájárultak: Kosztolányi Sándor 8, Fülöpp 
Alajos 4, Mariássy István 1 és Groszbauer 
József 2 forinttal.

Kedves kötelességemnek tartom .mind
azon t. hölgyeknek és uraknak legforróbb 

‘köszönetemet kijelenteni, kik a jó ügy ér
dekében közreműködni szíveskedtek.

A rendező bizottság nevében : 
‘F’raja.lE Perencz 

k. r. főgymn. tanár.

Nyilttér
i.

*)

Schwarze Seidenstoffe von 80 kr. I
per Meter (ca. 150-Qual.) versendet Kőben- und 
síückweise zollfrei <las Fabrik-Depot G. Henne 
bf i f (k. k. H »Üief.) Zürich. Muster uingehend. Briefe 
10 kr, Porto. ____ |

Lévai piaczi-árak.
Rovatvezető: Kónya József, városkxpitány.

Búza: m.-mázsánként 6 frt 20 kr, 6 frt 
70 kr. Kétszeres 5 frt 10 kr, 5 frt 30 kr.
Rozs 5 frt. — kr. 5 frt 20 kr. Árpa 5 frt
20 kr, 6 frt 20 kr. Zab 5 frt. 30 kr. 5 frt.
60 kr.’ Kukorieza 5 frt. 80 kr, 6 frt — kr. Bab
9 írt 70 kr. 10 frt. — kr. Lencse 8 frt 20 
8 irt 70 kr. Köles 5 frt — kr.



Esztergom-Nána Csata Léva

Vegyesvunnt
ÁllomásÁlló mis

ind.inti.

Április 22.
17. szám.

KIS HIRDETÉSEK.

Ó c s 1c a

csomagoló papír, nagy tömeg,

szabadkézből

szerint leginkább ajánl-

frt.

n 
érk.

érk. 
érk.

. erk.

. ind.

eladó;

érk. 
ind.

7. —

7.26

t . t

8.27

9.—

9.24

9.41
9.55

10.12
10.32 
| 1.30
l5 55
6.14

rt ...
Béiiv
Kéinénd
K dilid -Gyarmat 
Esztergom X .ina 

Budapestre . .
IJées! e . . .

Ház-eladás.

S E K.

F. rovatban minden t»'.ó egyszeri 
beiktatása 3 krl»a kerül : bélyeg 
díjban a lakás megjelölése mel
lett - - íizerendö minden egyszeri 

beiktatásért 3“ kr.

4.-
4.25

4.54

5.23

5.56

6.28

6.51

7.07

7.28

7.50
0.25
5.53

Budapestről , 
l’écsbol .

E sz te rgom - X’ án a

Köhid-Gvarniat 
Kt'ménd
Bény
Csata . . .

Csata
Zeliz . . .
Nagy-Sál lé» -
Alsó-Várad .
Léva

levő 40-ik szánni
i mázsa számra,

a lóval 
járásbíróság 1888. évi 1193. szánni vég

ét. Hergcr budapesti ezég felperes 
■ * ’ os alperes ellen 

tőkekövetelés és járulékai erejéig 
égnhajrás alkalmával biróilag 

frt OS krr.i becsűit bolti ezikk. k. 
pirvágói gépből áll.; ingóságok nyilvános

4
Hirdetésekre bővebb felvilágosi- K 9 
tust Nyitrai e- Társa kiadúczég I H 
ad. ki levélbeli tudakozódásra I ■ 
postabélyeg beküldése mellett I || 

azonnal válaszol. 1 éj

---

a feltételek a kir.

A cs. és kir. szab. I sö magy. eredeti

Takács Vendel G
Zőly cmbcin Ssiniscz msllstt.

Legjobban ajánlja njszerkezetii kizá
rólag szabadalm.

„egészségi patent-pipáit 
minden ily „patent pipán’1 az orszá
gos czimer aranyban és a „szabada
lom11 szó van bevésve. Képes minta
lapok és árjegyzékek kivonatra bér

mentve küldetnek.
.1 raetagabh heinrel jelzett s:«tn, az 

exti <i órától reggel ■>.'>!> peresig tartó 
űluxzitkot jelenti.

Leva-Csata Esztergom Nana

Léváról

Alsó-Várad

X'agy-S.iiié>

Zeliz

Csata . .

Csata-lpolysag

Vi-jves vonat | ÁlloiHÚM Veg-yesvou-tt

11. II!. II. • 111.

8.- |io> 
L Csata .... . ind. 1 1.0.3 6“

1O. 9.-- Zuluba . . . 11.21 6.32
9.19 4.17 Ipoly-Pásztó. ’ n 1 1.4.3 7.06
9.50 4.45

Bél , . . ,
Szak áll os

• n
• n

11.56 
12.14

7.18
7.39

10.11 5.12 Visk .... 12.33 8.
10.29 5.32 Ipolyság e’rk. L- 8.30
10.43 5.53 Ipolyság Csata
10.57 6.09
l 1.15 6.45 Ipolyság , . . . ind. 7.20 4.10

Visk . . . . 7.Is 4.10
1 1.4‘J 7.20 Szakái los . . • 8.11 5.06
12.24 7.57 B<;1 . ’ . .

Ipoly-Páhll» . ,
Zuluba . . .

• 8.26 5.2.'
12.48 8.22

• r
s.44
9.02

5.42
6.10

1.12 8.46 Csíita . . . . érk. 9.18 6.18

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött v.gerhujtó az 1881. 

t. ez. 102. S-.u értelmében közhírré teszi. 1><'-’.y 

tck. kir.
zésével cisz
rész h e Névery Sándor lévai lal->
77 fit 49 kr.
.■lr. iub.lt kielégítési V 
l. foglalt és 107 
állványok és p.*»  
árveres utján cladatnak.

Melv árverésnek 1193. szánni beküldését r. íxl. l.í 
végzés folytán a l.rlysziuén, vagyis Léván ken Ki esz 
közlésére 1888. év május hó i- napjának délelőtti 8 

Órája S utána való napja liatár.döiil ki űz, tik, oly k ,i< 

Ív-illéssel, hogy ezen árverés a fentebb jelzett ingósá
gok az 1881. LX 1. ez. 107. §-a értelmében a leg

többet Ígérőnek készpénz fizetés .... llett szükség .se

tón beesáron alul is el lógnak adatni.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1831. ni 

LX. t. ez. 108. §-ában megalapított föltételek szeli 3 

lesz kifizetendő.
Ez árveréshez a venni szándékozóik a kitűzött, 

időben a községi biró házánál elváratnak.
Egyúttal közzé tété ik, hogy mindazok, kik a 

Ívfoglalt tárgyakra tulajdon, vagy elsőbbségi igényt 

tartanai., igényüket az árverés .... "kezdése előtt annyi
val inkább bejelentsék — mert különben a végreii. 

t ,rv. 96. §-a kapcsában egyedül a vételár fölöslegére 

fognak utasi itatni.
Kelt Léván, 1888. cv apr. hé 16. napján.

Litassy Nándor,
kir. bírósági végrehajtó.

ooooooiooooo
0

Q
0
0
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a legiLalib halvány violaszirü 

levélpapír 
viznvomattal.

Rigler József Ede
gyárából Budapest.

Kapható Nyitrai és Társa papirkereske- 
désében. Léván. 3 3.

ZTXZE i xx cl g xx Ír 
tisztességes módon mindennemű tör

vényes

Sorsjegyeknek^ 
részletre való eladasa áltál évenként 

legalább
1200 frt_ keresetre

tehet >z rí. Tudakozódások 1

F U C H S H. VáltÓlláZállOZ.
Budapest, Dorottya utcza. 9. ntézendök

♦ 
♦
♦
♦
*
♦
❖
♦

I

- > -cr -ir

7 arany és ezüst érmet 
nyert

leg-jcfoKÉZI HARMONIKA
Arision. Eufonium. Mclyfon 

ezek hangjegyei. 
Czitcrák 8 frt 50-töl 

forintig.

Különösen ajánlja legújabb patent 
hangverseny cziteráit, mindennemű 
hangszereit, hegedű, fuvola, klari
nét, szájharmonikáit, ocearináit, 
nele albumait stb.

TRIMMEL N. JÁNOS
harmonika gyár hangszer-rakűr.

BÉCH.

Kép -s árjegyzékek harmonika cs hnngsze 
rekr.il ingyen és bérmentve. — Színezett ár 
jegyzékek ismételadóknak 1 frt elülegcs be 
kiililé.s mellett.

Nyitrai és Társa 
könyvnyomdájában, Lé
ván igen jutányos áron

> vi megrendelhetők: külön-A Zulukért utczaban ...,r , .tele alakú es nagyságú 
ház levélpapírok és borítékok 

ezégn vomattal. Falraga
szok és körlevelek; eske- 
tési meghivók és látoga- 
t ój egy e k, Mi n de n féle (igy- 

köz- védi-.községi-,jegyzői- és 
körorvosi nyomtatványok 

^la" raktáron tartatnak, eset
leg megrendelhetők.

továbbá áruladák (Ver- 
selilag) nagy választékban és 
igen jutányos áron kapha
tók Nyitrai ésTársa könyv-■
kereskedésében Léván. W

Hirdetmény.
Ar a rí-mar ót Ili kir törvszék mint birtok

bíróság közhírré leszi, hogy a szabadalma
zott ősz:rák-magyar államvasuttársaság ál
tal néh. özv. Várady Jánosné, szül. Domon- 
k< s Kamiin ismerősien örökösei és érdek
társaik ellen a lévai 20. sz. tjkvben A 

-| 5. sor 10.17, hrsz. és a lévai 991. sz. 
jjkvben A y 2 sor- 1095. hrsz. alatt foglalt 
ingatlanokból a csata-lévai helyiérdekű va
sút czéljaira igénybe vett terűiét kártala
nítási eljárás m‘gin lilán iráni. 1959. 888. 
polg. szám alatt kérvényt adván be, a tár
gyalás határidejéül 1888. évi május hó 29- 
ík naiját tűzte az ismeretlen örökösök 
részére ügygondnokul Csekey Flóris ügyvé
dett nevez'e ki s felhívja a nevezett isme
retlen örökösöket, hogy a jelzett tárgyalás
hoz. annál bizonyosokban jelenjenek meg, 
ellen esetben elmaradás ik, a kártalanítás 
fölött hozandó érdemleges határozat hoza
talát gátolni nem fogja.

Ar.-m.il’óihi, kir. trvszék, mint birtok 
bíróság 1888. évi tipr. 16-án tartott üléséből.

Simonyi Szabó Gusztáv
h. elnök.

Az tfsö magyar iparbank váltóüzlete alulírott ezéget 18.83. évi 
évi XXXI. t. ez. értelmében az áltahi sorsjegyekre kibocsátott rÓSZ- 
letivek eladásával megbízta.

Tekintettel a közelgő húzásokra ez idő 
hatók a következő sorsjegyek: 
1874. Bécs városi; 6 frtos havi részletekben 
1870. magyar nyeremény 
3°o osztrák földhitelintézet; 5 frtos havi részletekben 
1858. évi osztrák hitel húzás
Osztrák vörös kereszt; f^’irok; havir.M,i.[«kb«n 1881. 
Olasz ^2 drb 1 frt 2) kros havi rés-letekben ( május I.
Magyar ?? c, **r,>*s*  ^rt—kroi havi részletekben

4°() tiszavölgyi |
4°o magyar jelzáloghitelbank imájuk, 
bazilika 3 drb. 1 frt 25 kros h ív! lés letekben

A vevő a részletiv átvételével azonnal megszerzi a
megjelölt sorsjegyre a játékjogot s a megállapított vételári részletek 
pontos befizetésének esetén a sorsjegyre netalán eső nyeremény egye
düli tulajdonát képezi.

Bővebb felvilágosítások alulirott czégnél tudhatók meg, ahol 
megrendelési jegy ellenében az első részlet lefizetése történik.

Léván. 1888. april 20.
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200.000
100.000
50.000

150.000
25.000
15.000
15.000 

100,000
50.000
60.000

részletivben

IVEixx®be PESTRE!?
TVEixiekz BECSBE!?

mikor nálam minden elüpénz nélkül

gtsíF" 50 kraiczáros részletfizeétsre
IlIOWE-, ANGEK-, S1NGEK-, WEHLEll-WILSON

GÉPEKET
5 évi jótállás mellett kaphatnak.

Családi czélokra 5 évi jótállás mellett Stliger-gé- 
peket ajánlok 36 írtért. Használt gépek becseréltetnek, 
vagy igaziitatnak jutányos áron. Géptűk. részak és csó
nak raktáromon mindig találhatok.

NYOMATOTT NTiTBAl ÉS TÁRSÁ-uál LÉVÁN. 1868.

FISCHEH MIKSA kereskedése 1
1/.V.U,. . ’j

187

rekr.il

