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Megjelen.: hetenként egyszer,
—vasárnap reggel.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba: 
(Takarék- és Hitelintézeti épület) kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.

Az állategészségügyi 
törvény némely sürgő

sebb intézkedései.
ii.

Sürgős intézkedéseket kíván a mi- 1 
niszteri rendelet a törvényhatóságoktól 
arra nézve, hogy közigazgatási bizott
ságokkal egyetértőleg előterjesztést te
gyenek azon községekre nézve, melyek- 1 
ben közvágóhidak állitandók fel és 
vágatási biztosok alkalmazandók ; to- ' 
vábbá, hogy a hajtó-utakat, illetőleg i 
azoknak irányát kijelöljék és ezen utak
nak jegyzékét a csendőrség- és pénz
ügyőrséggel is közöljék.

A törvény 19. §-a alapján felhívja 
a törvényhatóságokat a rendelet, hogy 
minden községben dögtért jelöltessenek 
ki s ezen körülményről, úgyszintén 
arról is, mely községekben állitandók 
fel gyepmesterségi telepek, jelentést 
terjeszszen fel a már érintett határnapig,
1889. jul. 1.

Ugyanígy felhívja a törvényható
ságok figyelmét a törvény 72. §-ára. 
mely szerint a veszettség korlátozása 
czéljából minden törvény hatóság a tör
vény életbelépte után hat hónap alatt 
a kutyatartásról szabályrendeletet hozni 
tartozik.

Hogy városi községünk azok so
rába tartozik, melyek a megyei tör
vényhatóság által a g y e p m e s t e r- 
sé g i telep felállítására mind lakosai
nak száma, mind a közegészség és 
tisztaság szempontjából köteleztetni fog
nak, kétséget nem szenved; mert ez a 
helyes adminisztrácziónak a követel
ménye.

De ha nem is soroltatnék közsé
günk azok sorába, melyeknek gyep
mesterségi teleppel kell birniok, 
a fentebb elmondottak, t. i. a köztisz
taság és közegészség követelményeinek 
szempontjából magának a városnak 
azon kell lennie, hogy a gyepmester

ségi telep mielőbb felállittassék s be- 
rendeztessék.

Azon állapot, melyben jelenleg 
vagyunk, hogy néhány hét előtt egy 
állítólag veszett eb által több kutya 
megmaratott s ezáltal városunk közön
sége a legnagyobb izgalomba ejtetett, 
minek folytán a városi hatóság a fenn
álló szabályrendeletek folytán a ku
tyák negyven napig való otthontartá
sát s elzárását elrendelte s az ezen 
rendelet alól kivont kóbor kutyákat a 
városban lövöldöztette S a czigányok 
által a városból hurczoltatta ki: oly 
primitív eljárás, mely a pusztára beil
lik talán, de czivilizált helyen abszo
lúte helyet nem foglalhat. S e bajon 
pedig máskép sem a hatóság, sem más
féle hatalom nem segíthet csak úgy, 
ha a gyepmesterségi telepet felállítja s 
a kutya s egyéb káros állatoknak el
pusztítását s kiirtását a gyepmesterek
re bizza.

Az annyira gyűlölt Bach-korszakban 
volt erre nézve gyepmesterségi intéz
kedés s ilyen telep már fel is állott a 
határ délnyugati részén ; de elég köny- 
nyelmüen, mint idegen intézmény, el- 
pusztittatott; pedig ez sehogy sem tar
tozott azok közé, melyeken ok nélkül 
hamarosan túladtunk, mert biz azt fel- 
állitani közegészségi állapotaink nagyon 
is követelik.

Vannak ugyan, kik ennek szük
ségét belátni vonakodnak s csak uj 
teher behozatalának keresztelik; de mi 
kérdjük a mostani állapotokból, midőn 
a hatósági rendeletnek, hogy negyven 
napig a kutyák elzárva tartassanak, 
számosán oda sem hederitve a rende
letre, szabadon, póráz nélkül bocsátják 
kutyáikat s midőn azokat a városban 
lelőni nem lehet, a városon kívül sza
bad térre nem mennek s tulajdonosai
kat, — kik a mint kerestetnek — ku
tyáikat eltagadják, kérdőre vonni nem 
lehet ; kérdjük ismételten: mi történ
jék ily esetben s hogyan járjon el a 

hatóság, ha nincs eszköze, melylyel a 
bajt elháríthatná s a közönséget a ve
szélytől megóvná?

Ismételten állítjuk és szükséges
nek tartjuk, hogy a gyepmesterségi 
telep mielőbb felállittassék s berendez
te ssék.

A munkás-kérdés sikeres megoldásá
nak akadályoztatója.

Annyi bizonyos, hogy a munkás em
ber csak ugv képes becsülettel megállani 

helyén, ha a vasár- és ünnepnapot megszen
teli. Vasár- és ünnepnapot meg nem szen
telni annyit jelent, mint mindent tönkre 
tenni. A munkás népnek nemcsak arra le
gyen ideje, hogy megkeresse a kenyerét, 
hanem, hogy azt örömmel élvezhesse is. Ha 
nincs nyugalom napja, akkor némi ellen
szenv támad benne a munka iránt és ez a 
szerencsétlen munkásra nagyobb kin, mint 
a dolog maga. S ez nem egyedül a napi 
elégséges nyugalom s alvásban ál., hanem 
kell, hogy szabályszerű körökben ismétlőd
jék és pedig a hetedik napon, ennél sem 
több, sem kevesebb ne legyen. Két nyuga
lom nap egy hétben a népet elpuhitaná; 
hét dolognap a munkást többé-kevésbbé a 
dologra alkalmatlanná tenné. Csak az in
dusok és chinaiak nem tartják e törvényt 
s jóllehet ezek nyolez, egész tizenkét na
pos ünnepek által uj évkor s azután év- 
köbben minden ujholdkor némileg helyre
állítják ama viszonyt és kiegyenlítik; min
damellett ama népek a többiekhez képest 
elerőtlenitvék, elpuhitvák s erkölcstelenek 
is, szükségeik maradandóbbak, betegségeik 
gyakoriak és félelmesebbek, mint másutt. 
Innét van, hogy a vasárnapnak megtartása 
nemcsak vallási, hanem társadalmi köteles
ség is minden emberre nézve, aki nem 
akar öngyilkossá lenni,’ azért az első fran
czia köztársaság azon törvénye, mely a ti
zedik napot elrendelte, gunytárgyává lett 
és a második köztársaság 1848. csakhamar 
visszaállitá a vasárnapot.

A vasár- és ünnepnapi nyugalom a 
jelen, eget ostromló században sokkal szük
ségesebb a munkásokra nézve, mint valaha. 
E nyugalomnap kiválólag szügséges a zárt 
téreken való munkánál, nevezetesen a gyá
rakban, hol a levegő nem oly könnyen 
ujul meg, az idegerök pedig annál köny- 
nyebben megfogyatkoznak s az életmeleg 
újon alkotása sok akadályba ütközik. Még 
ott is, a hol megtartatik a vasárnap, mint 
Angolországban, a gyárakban a halálozási 
viszony nagyobb, mint egy megszállott vár
nak folyosójában, vagy a csatatér mezején 
az ellenség előtt.

A vasár- s ünnepnap nemcsak a nyuga
lomnak, hanem az isteni tisztelet, a nép 
művelődésének is napja. Avagy lépjünk 
csak vasárnap egy istenfélő keresztény mun
kásnak, egy kézművesnek, foldmivelőnek 
vagy napszámosnak házába s tapasztalni 
fogjuk, hogy akkor egészen más kinézést 
vesz minden, mint egyéb közönséges dol
gozó napokon. Az anyai szeretet megket- 
tőztetve, a gyermekszeretet nagyobb tanu
lékonysággal hajlik meg az anyának kegyes 
jogara alatt; a munkás sföldmives jobban meg 
van elégedve sorsával, a háziúr kevésbbé ke
mény s jobb akaratú; a cseléd, ezen házi esz
köz emberalakban, önmegtagadóbb és hivebb. 
A vasárnap megszerzi a szegénynek a tiszta 
inget s egy tisztább ruhát s már ennek is bi
zonyos lélekemelő tulajdona van, mely meg
szabadít a szolgai érzelem szennyétől s 
figyelmezteti a szegény embert is maga
sabb rendeltetésére. Ha nincs vasárnap s 
nincs ünnep, akkor az ember a munkának 
rabszolgájává válik, mindennapi öltönye 
elrohad rajta s mint alávaló rongy leesik 
testéről.

A munkásnak vasár- és ünnepnapja 
megszenteltetik kiváltképen az isteni szol
gálat által. Hajdan a keresztény munkás 
főkötelességének ismerte meghallgatni be
csülettel a szent misét és prédikácziót. Saj
nos, hogy jelen korunkban az Isten igéje 
oly gyakran az útfélre esik, mert a mun
kások legnagyobb része a világ piaczán él
vén, szivüket elméjüket s akaratukat meg

T Á E C Z A.

Emléklap.
Emlékemül, rólam neked — 
Hadd elmondanom éltemet; 
Hadd elmondanom a múltat, 
Melyet oly kevesen tudnak.

En szerettem;
Leányt, k: nem szerethetett, 
Kinek szeretni tiltva volt 
ltján lángoló szivemet.

És szenvedék
Ö miatta, átkom miatt;
Mert ö sem bírta elnézui
— Miket tűrtem — kínjaimat.

És csalódtam.
— Bánja is ezt a nagy világ! 
A csalódás — keserű bár — 
Nagyon is szapora virág.

Most csöndesen, 
Csermelymódra foly életem ;
S ha olykor szűmbe a múlt — 
Visszhang rá: a töredelem.

Négy szakán e költeménynek 
Szivtörö hangok beszélnek ;
De hát olyan ez az élet: 
Szivet sebez, szivet éltet!

Szivem kérdni akarlak . . .
Halm Frigyei után németből

Szivem kérdni akarlak tégedet,
Mondd meg, mondd csak : mi az a szerelem ?

Két lélekben egyazon gondolat,
Két érző szív egyazon kebelben,

S mondd csak : honnan jö a szerelem?
— Mint az eszme, rögtönibe terem.
És mondd : hogy tűnik el a szerelem ?
— Ha eltűnt, annak mondani nem merem.

Es mikor legtisztább a szerelem?
— Ha önmagáról megfeledkezett.
Es mikor legmélyebb a szerelem ?
— Midőn szivünkben a legcsendesebb.

S mikor leggazdagabb a szerelem ?
— Ha — mije van — mindent megfelezett.
Es mondd, hogyan beszel a szerelem ?
— Sohsem beszél, — az mindig csak szeret !

(íerő Crjula.

A herbárium.
— Humoreszk —

Irta: K. Mártonffy Imre.

Dorogi Ede ezelőtt négy héttel nősült, 
Hogy felesége csinos, azt már régen tudta, 
miután unokatestvérek voltak.

Ha lelkiismeretét kérdezi, miért vette 
feleségül, kénytelen önmagának igy felelni: 
„Azért vettem el unokanővéremet, mert 
apjának, Róna Benedek nagybátyámnak, 
kitűnő természetrajzi tárlata van, a mit egy
kor örökölni fogok, továbbá azért, mert 
háztartásomhoz szükségem van nő segít
ségére.*'

Ede ugyanis egyetemi tanár volt és 
különösen a szalamandrák tanával foglalko
zott. Ezt már tiz év óta folytatta és több 
szalamandra fajt ismert, mint nőket, kik 
szivet még nem tudták megzavarni.

Nagybátyja, ki szintén tanár és ter
mészetbúvár volt, nagyon örült, midőn Ede

öcscsét, félévvel ezelőtt ugyanazon egye
temre hívták tanárnak, melyen ő volt és a 
kit a magához hasonló tudományszomjunak 
talált, ki őt a „régi jó időkre**  emlékeztette. 
Róna tanár ugyanis ama hitben élt, hogy a 
mostani egyetemi tanárnemzedék nem ért 
és nem tud annyit, mint a régi. Ez oly 
megrögzött állítás, melyet az ifjabb tanárok 
az öregektől most is tűrni kénytelenek.

Ede, miként említettük, nagyon tet
szett az öregnek. Kellőleg szórakozott 
volt, mert az öreg mindig azt állította, hogy 
„a valódi tudósnak szorakozottnak kell len
nie.**  A szórakozottság iránti előérzetében 
annyira ment, hogy a mythologiai tanárt, 
kiről azt beszélik, hogy egyszer a folyam 
parton békavizsgalatnál, béka helyett arany
óráját dobta vissza a folyóba és a békát 
tette mellénye zsebébe, — a tudományok 
monstrumának tekintette; egy más tanárt 
pedig, ki egy Ízben egyik lábával a kőcsa
tornában a másikkal a járdán lépve ment 
haza és otthon azt panaszolta feleségének, 
hogy megsántult, a tudományok isteneként 
imádta.

így megszeretve Ede öcscsét, ama eszme 
tamadt agyában, hogy ez és Dóra leánya 
egy párrá legyenek. Edének, az előbb ne
vezett okokból e házasság nagyon tetszett. 
Dóra se ellenkezett. Először: mert apjának 
engedelmeskedni akart; másodszor: mert a 
titkos tanácsos Mártha leánya, ki nálánál 
egy évvel fiatalabb, szintén férjhez ment; 
harmadszor: mert Ede egészben véve, na
gyon tetszett neki.

Igy tehát egy pár lett belőlük.
Békében és egyetértésben éltek. A férj 

szalamandrái közt és a tanári széken, a nő 
a konyhában és a szomszédnőknél. Minden 
a rendes kerékvágásban forgott. Naponkint 
háromszor látták egymást: a reggelinél, az 
ebédnél és a vacsoránál és mindannyiszor 
megcsókolták egymást.

Róna tanár egy este vejének azt in
dítványozta, hogy szép herbáriumát, melyet 
évek folyamán gyűjtött, együtt áttekintsék.

— Majd átküldőm hozzád Ede, meg
látod, mily érdekes gyűjtemény, aztán majd 
minden este átjövök hozzád, mondá az öreg.

— Jó lesz papa, majd egész kedvvel 
neki fekszem a gyűjtemény rendezéséhez, 
mondá Ede, mialatt egy darab ásványt a 
téába mártott és a kanalat az öregnek 
nyujtá.

— Kedves Ede, ne tedd azt, — szólt 
közbe Dóra ijedten székéről felugorva.

A férfiak bámulva néztek reá.
— Mi bajod van, kedvesem, kérdé 

férje.
— A herbáriumot nem szabad, neked —
— Nem értelek Dóra, hát ez izgat fel 

annyira?
— Igen, ez felizgat, te — te — híres 

szalamandra búvár vagy, és — és most her
báriumokkal akarsz vesződni, közönséges 
herbáriumokkal? Hivatásodat akarod elha
nyagolni ?

— Nézze meg az ember ezt a femininu- 
mot, mint törődik férje szalamandráival? 
kiáltá közbe az öreg. A herbáriumot áthoz
zuk, azzal vége. Mulier taceat in ecclesia



őrizni nem tudják. Testiképen hallgatják 
ugyan hébekorba a lelki tanítást, de elmé
jük a világ szórakozásai között háborog, meg- 
osztvák Isten és a világ közt. Egy füllel hallják i 
alelkitanitást, amásikkal a külvilág lármáját I 
hallgatják. Ilynemű hallgatók csak önmagukra j 
vessenek, ha az isteni mag egy része gén 
gyakran kősziklára is esik, midőn az Is
ten igéje oly embereknek hirdettetik, kik
nek szivük kemény, mint a kőszikla. Ki 
nem emlékezik az osztrák birodalom fővá
rosában elkövetett nagy botrányra éppen a 
prédikáczió alatt ? A bűn súlya alatt meg
keményedett munkás megtámadta a hitszó
nokot, a ki .Jézus szegénységi példájával 
béketürésre intette a munkásokat. A mag 
jó, a magvetőben sincs hioa, hanem az a 
legnagyobb baj, hogy az isteni igének 
magja je’enkorunkbau alkalmatlan helyekre 
esik, útfélre, kősziklára s a tövisek közé. , 
A tudatlan ember kés alá kerül, s elveszti 
mindenét.

Egykor a kér. munkás felettébb épült 
a szent miseáldozat bemutatása s a szent- j 
ségek áhitatos felvétele által.

Az oltári szentség közös vétele áltál 
bebizonyiták az emberek az ő egyességü- 
ket a legszentebb dologban ; bebizonyiták 
megegyezésüket abban, ami minden szövet
kezés legerősebb köteléke a vallásban.

>S éppen itt rejlik a munkások közt 
annyira elterjedt erkölcsi romlottság s el- 
satnyulásnak egyik főoka ; mert a hitetlen 
munkások és uraik megszaggatták az ő 
egyességöket a legszentebb dologban, meg
szegték a szent szövetséget, mely a vallás
nak legerősebb kapcsa : megutálták az ál
dozati bárányt, ki elveszi a világ bűneit s 
mit sem gondolnak Üdvözítőnk azon intésé
vel ; Keressétek először az Isten országát 
és igazságát, azután a többit is megnyeri
tek, amire szükségtek van. A korszellem, 
mely napjainkban oly erőszakos befolyást 
gyakorol a munkásokra s oly iszonyú válto
zásokat idézett elő a világ eseményeiben, 
eszünkbe juttatja Aggeus prófétának ezen 
dorgáló szavait : „Sokat vetettetek, de ke
veset hordtatok be ; de meg nem elégedte
tek ; ittatok, de szomjuságtok el nem olta- 
tott; az öltözetben fogyatkozást nem szen
vedtetek, de meg nem melegedtetek : a 
ki pedig napi bérért dolgozván, pénzt 
gyűjtögetett magának, azt lyukas erszénybe 
bocsátá. Azért mondja a seregek ura : Jól 
vigyázzatok irtaitokra." (Aggeus 1, 6.)

Még egyet. A munkás kérdésnek erő
szakos, helytelen megoldása sok koldussal 
szaporitá a világot. Szegények voltak 
ugyan azelőtt is, lesznek ezután is; de 
úgy látszik, korunk e tekintetben is ki
tűnik. Egykor a szegény ember szégyen- 
lette koldulásra adni magát, most pedig 
semmi szégyent nem ismernek a koldusok, 
lévén köztük hivatalból kikopott tisztvise

lők, jószágukból kiforgatott foldmivesek, 
1 elzüllött zsellérek stb. a kik azután koldus- 
! táskát akasztanak nyakukba s leikiismeret- 
i len kéregetéssel zaklatják a népeket. S itt 

eszembe jut egy egészséges s izmos kol- 
| dúsnak a története, a ki egykor nagyon 

különöset álmodott. Az emberek már an
nak előtte is gyakran megintették, hogy 
dolgozni is kellene, s ekkép biztosítani 
magának a mindennapi kenyeret. De ö 
soha sem akart a jó szóra hajolni. Tör
tént azonban, hogy egykor hivalkodva s 
csavarogva elaludt az utón. Egy istenfélő 
férfiú meglátja őt, oda lép hozzá s kivesz 
koldustáskájából egy darab kenyeret s az 
alvónak mellére teszi. A koldus rögtön 
rosszul kezdé magát érezni s keservesen 

! zokogott. Ezt látván a jámbor férfin, föl
kelti őt álmából, mondván : „Atyámfia, mi 
bajod van, miért jajgatsz keservesen?1! 
ügy tetszett, válaszolá ama.., mintha egy 

i nagy hegy feküdné*  rajtam, mely a poko
lig le akar nyomni. „Most az egyszer, fe- 

í leié az utazó, tévedésben vagy atyámfia, 
I nem egy hegy feküvék rajtad, hanem egy 

csekély alamizsna, t. i. egy darab kenyér 
táskádból, de gondold meg, mily súlyosan 

! fog majd egykor ama sok alamizsna 
nyomni téged, melyet bűnös hivalkodásod
ban összekoldulsz és megemésztesz. “ A 
munkás embernek is legjobb barátja szin
tén az, a ki óvja a hivalkodástól, s útba 
igazítja őt, mert a henyélés az ördög 
párnája.

Munkay János.

A szölöhegysegek elöljáróihoz.*;
Kik a napilapokat olvassák, azok 

igen jól ismerhetik ama csapást, mely sző
lőink elpusztulásával munkás népünket fe
nyeget', ennélfogva erkölcsi kötelességük 
azoknak a közelgő veszedelem elhárítására 
mindent, mit anyagi tehetségük megenged, 
meg is tenni.

Nem szabad szőlőinket pusztulásnak 
engedni anélkül, hogy azok megmentésére 
a védekezés legalkalmasabb nemeit meg ne 
próbálnék, mert ha sikerül egy alkalmas 
módot találni szőlészetünk megmentésére, 
akkor annak megmentése által megszaba
dítjuk munkás népünket ama nyomortól, 
mely munkahiány mellett a kivándorlásra, 
vagy a koldulásra kényszeríti.

Alig pár napja hozták a lapok, hogy 
a budavidéki szőlőmunkások megélhetésé
ért megkerestetett a városi tanács, s a 
mérnöki hivatal, miszerént a nagyobb

) Városunk s vidékének szőlészetét a tiloxera’ 
vész megseminisiléssel fenyegeti ; ha ez bekövetkezett*  
a szőlőniunkások ezrei maradunk kenyér nélkül. Óri
ási az erkölcsi felelősség, mely a hegység elöljáróim 
nehezedik az esetben, ha a vész el hántására minden 
1. hetét el nem követnek. — Mi e közlemény kapcsán 
a kenyérke eső nép nevében esdünk a “(irgös intézke
dés megtétele végeit. — Szerk.

munkálatoknál e munkásokat alkalmazza. 
Ez előfordult a főváros tőszomszédságában, 
hol annyi munkás kéz kaphat naponként 
alkalmazást, mennyivel inkább fog ez majd 

' itt bekövetkezni, ha 700 kát. hold szőlőnk 
a pbylloxera által kiirtatott; de hova for
duljanak itt azután a szegény munkások, 
hogy nunkat kapjanak ? ezek ép úgy, 
mint a fehér-templomi szőlőmunkások ke- l 

i resethiány miatt kivándorolni lesznek kény- 
teleitek.

Közösen fenyeget bennünket a vész, , 
illő is, hogy a védekezés iránt közös erő
vel tegyük meg az intézkedéseket, s ha 
lehet, hárítsuk el a nyomort munkás né
pünktől, mely annyi rossznak szülőanyja, 
s ha meddők maradnának a kísérletek, meg
szereztük általa a lelki megnyugvást, hogy 
mindent elkövettünk, mi tehetségünkben ál
lott e baj elhárítására s igy nem vádolhat 

i bennünket vastag közönyösségünkért lus
tasággal a közvélemény sem.

Teremtsük hát meg az inficiált terü
leten az amerikai szőlőtelepet a jövő tava
szon, hogy mielőbb meggyőződhessünk ar
ról, hogy’ van e direettermő amerikai faj, 
melynek termelése nálunk kellő haszonnal 
jár, s mely amerikai faj az, mely határo
zott ellenálló képessége mellett igy vagy 
úgy európai fajjal beoltva életerős tőké
ket ad.

Nem kerül a kísérleti amerikai telep 
oly sokba, hogy szőlőbirtokosaink egye
sülve azt létre ne hozhatnák, s minden 
esetben megérdemli minden szőlőbirtokos
tól ama csekély összeget, melylyel hozzájá
rul ; mert 5—6 év múlva kellő tájékozást 
meríthetünk arra nézve, hogy ami éghajla
ti s talaj viszonyaink mellett lehet-e és 
melyik amerikai fajjal szőlőtermelésünket 
a munkásnép megélhetésének biztosításá
ért fentartani.

Ne vesztegessük az időt hiába, ne 
várjuk be az iszonyú pusztulást s a vele 
járó nyomort tétlenül, hanem lássunk hozzá 
egyesült erővel kipuhatolni, hogy melyik 
amerikai cllentálló fajjal lehet szőlőterme
lésünket fentartani.

Ma még van idő ezt tanulmányozni, 
mert szőlőinkben kismérvű a pusztítás s
5—6 évig rohamos mérvet nem ölt, de 
azután szemlátomást hatványozott mérvben 
terjed az s ekkor nincs idő kísérletezésre ; 
akkor minden gazda önerejére utalva lesz 
kénytelen a védekezés nemeit kipróbálni, 
s mindazok, kik találomra választottak el- 
lentálló amerikai fajokat, melyek aztán az 
itteni talaj s éghajlati viszonyok mellett a 
kívánalomnak meg nem felelnek, szomorúan 
tapasztalják azon sokszor ismétlődő szokás
mondás igazságát: „maga kárán tanul a 
magyar. “

Erkölcsi kötelessége volt mindenkor 
az értelmiségnek vezetni a népet, azért 
tömörüljön az értelmemiség; teremtse meg 

az amerikai kísérleti telepet, .mely’ egyedül 
van hivatva arra, hogy még — mielőtt 
nagyobb mérvet ölt a vész, a védekezés 
leghelyesebb módját kijelölje, mely által 
szőlőtermelésünket fentarthatjuk s vele 
munkás népünk megélhetését biztosíthatjuk.

Szőlőhegységünk elöljáróihoz s intelli
gens szőlőbirtokosainkhoz irt szerény felhí
vásomat azon reményben bocsájtom közre, 
hogy talán sikerül általa szőlőbirtokosain
kat, kiknek nemes gondolkozását s áldo
zatkészségét ismerjük, a közelgő s kiszá- 
mithatlan csapás elleni védekezésnél oly 
számban összehozni, mely elegendő a kí
sérleti szőlőtelep megteremtésére.

Makay Sándor.
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napi általános tárgyalás után a részletes tár
gyalás alapjául majoritással elfogadta. Talán 
még tovább tart vala az általános debatte, 
ha többen a feliratkozott szónokok közül 
ki nem törültetik magukat a listáról. Az 
általános vita során leginkább a városok és 
magánosok között a megváltás folytán elő
álló káros külömbözet. képezte a beható ér
velés tárgyát. A különben csendes tanács
kozás 5 napon által ki nem zökkent med
réből, csupán a 6-ik napon történt egy 
sajnálatra méltó intermezzo, melynek aligha 
tulajdonított volna valaki akkoron már oly kö
vetkezményt, mint a milyen de facto arra be 
is következett. A mondott napon ugyanis Stei- 
nacker Ödön országos képviselő reflektálva 
egy fővárosi kér. országgyűlési képviselőjének 
a főváros magyarosodását is felölelő beszédé
re, annyira elragadtatta magát hevében — mi
ként azt utóbb ő maga is bevallotta —hogy 
nemzetellenes, hazafiatlan beszédet mondott 
és a regálé keretébe sehogy sem illő nem
zetiségi kérdést provokált. Szelíd, de metsző 
éllel legott válaszolt Tisza miniszterelnök 
az ex abrupto is hatalmasan érvelő f'elül- 
mulhatlan debatter ezen az egész házban 
általános és kínos benyomást és feltűnést 
keltett beszédre, egyúttal élve az alkalom
mal, egyikét mondotta a legszebb beszédek
nek, melynek különösen a 48-as reminiscen- 
tiákat érintő részlete általános és osztatlan 
figyelem tárgya volt.

Az ügy ezzel még nem nyert befeje
zést. A budapesti keresk. és iparkamara 
ugyanis, — melynek Steinacker a titkárja 
— utóbbinak a házban történt eljárását 
egy e hó 26-án tartott nyilvános ülésében 
soron kívül felülbirálat alá vevén, öt hi
vatalosan felelősségre vonta a házban mon
dott beszédéért. Az ülés folyamán 2 indít
vány adatván be, az egyik az elmozdítást, 
a másik pedig, a mely keresztül is ment, a 
formális bocsánat kérést hozta javaslatba. És 
csodák csodája megtörtént azon hallatlan, 
páratlan eset, hogy egy’ képviselő, egy a 
házban mondott beszédéért törvényt állott 
és egy hatósági színezetű testület előtt men
telmi jogának felfüggesztése nélkül, akár 
csak egy itélőszék előtt felelősségre vona
tott, sőt mi több, ott formális bocsánatot 
kért és megígérte, hogy többé meg nem fe
ledkezik önönmagáról. A kamara ezen tény
kedése a ház keddi ülésén szóba került, és

Es a herbáriumok, melyek évek óta 
erős zár alatt poros kötegekben az öreg 
raktárában voltak elhejyezve, áthordattak 
az ifjú tudós szalamandra hely iségébe.

E nap óta Dóra egészen megváltozott ; 
azelőtt csendes, higgadt volt, most ingerült 
és ideges lett. Azelőtt férje dolgozó szobá
jával initse törődött, csak hébe korba sze
rencséltette jelenlétével és csak akkor, mi
dőn a cselédnek utasítást adott, miként kell 
a vastag foliánsokat leporolni. Most azonban 
minden szabad perezében a „szalamandra 
barlangba" ment, miként ama szobát ne
vezte. Férje csodálkozott. A tudomány iránti 
vágya rögtön zabolátlan lett. Egy ízben 
arra kérte férjét, hogy a herbáriumokat 
hagyja künn és ne zárja el, ha elmegy ha
zulról.

— Az nem lehet kedvesem, nagyon 
becses virágok vannak közte, te nem tttdsí 
velők bánni.

— De igen, tudok — mondá Dóra 
duzzogva.

— Ugyan kedves Dórám, mit akarsz 
te egyszerre a herbáriumokkal? Hiszen alig 
tudnád osztályozni, zk papa ezelőtt mindig 
arról panaszkodott, hogy kedvencz tudo
mánya, a természetrajz iránt soha se tudtál 
érdeklődni. Es most!

— No igen, most érdeklődöm iránta. 
De ilyenek vagytok ti férfiak! Ha valamit 
nem tudunk, akkor kinevettek, ha pedig 
meg akarjuk tanulni, irigyek vagytok, igen 
irigyek!

— Dórácskám, teljesen értfietetle 
vagy. Előbb egész erődből ellenezted hogy 

a herbáriumok ide hozassanak és most ra
jongsz értők.

— Lásd kedves Edém, a herbáriumok 
láttára eszembe jutott, hogy mennyire bán
tottam papámat akkor, midőn kedvencz tu
dománya iránt cseppet se érdeklődtem. Most 
helyre akarnám hozni régi hibámat, mondá 
hízelegve a nőcske.

— No hát jól van, mondá a férj és 
szórakozottságában arcza helyett az orrát 
csokolá meg, miután ez alkalommal helyén 
volt a csók. — Minden este jelen lehetsz 
te is, ha én és a papa a herbáriumokat 
vizsgáljuk. Akkor majd mindent megmagya
rázok neked. De kezemből e kincset ki nem 
bocsátom.

Ezzel eltávozott, nejének homloka he
lyett fülét csókolva.

— Gyalázat! sóhajtó a nő, lábával 
toppantva. De nem használt semmit. Hiába 
imádkozott Istenhez, engedje megtörténni, 
hogy férje szórakozottságában a herbárium
tárlat kulcsát adja kezébe más kulcs helyett. 
Isten nem hallgatta meg imáját. Éppen ez a 
kulcs volt szórakozása ellen biztosítva. E 
szerint nem tehetett egyebet, minthogy min
den estve jelen legyen, midőn a két tudós 
a herbáriumban kutat.

Miért remegett úgy az izgatottságtól, 
midőn a két tanár a száraz virágok vizs
gálódásán tudományos vitatkozásba elegye
dett? Miért függtek sóvárgó pillantásai e 
virágokkal és füvekkel beragasztott papi
rokon, mintha kincset rejtenének? Férje 
gyanított valamit, mert Dóra az ö iskola
szerű magyarázatára alig figyelt és midőn 

i egyszer mélaságából azon kérdéssel rezzouté 

fel, vájjon a virágnak, melyre jelenleg néz, 
miért van annyi porszála? Dóra azt feleié : 
„Azért, mert ezek az „izék" már régen nem 
lettek leporolva."

A ház körül se volt már a régi gon
dos gazdasszoity. A levest többnyire el
sózta, a sültet megégette és férje kedvencz 
ételeiről megfeledkezett.

Egy este ismét együtt ült a két tudós 
és Dóra a herbáriumok körül, midőn az 
utóbbi egyszerre nagyot sikoltott és arczát 
kezével elfödé. E pillanatban nyúlt férje 
egy levél után, mely a virágok között 
feküdt és hirtelen kabátja belső zse
bébe rejtő. Az öreg csodálkozva nézett lel.

— Mi az ? kéraé.
— Ez ... — dadogá Ede zavarában, 

— ez . . . kérdés . . . egy hallgatómtól a 
szalamandrák egy faja iránt.

— És ez ijesztette meg Dórát any- 
nyira ? Mi bajod van kedves leányom ?

— Semmi papa, hirtelen szédülés.
Ezzel felkelt.
— Igen, igen, — mormogó az öreg. 

A tudósok szobalevegöje fülledt, nem való 
nőknek.

— Meuj szobádba Dórám, kérő őt Ede 
és kivezette.

Dóra szobájába ment. Feje égett, ütere 
sebesen lüktetett, ágyba kellett feküdnie. 
Midőn apja és férje hozzá jöttek, már erős 
láza volt.

Orvost hozattak, ki a beteget meg
vizsgálván kijelenté, hogy a baj jelenték
telen és csillapítót rendelt. Az öreg az orvos 
nyilatkozatára megnyugodva hazament. Ede 
beteg neje mellett maradt. Lázában kiejtett 
szavai tüszurásként érték szivét.

— Édes Hulda ... te hütelen . . . 
el vagyok veszve . . . Ede ... oh én sze
rencsétlen : igy beszélt lázálmában Dóra.

Másnap reggel megújult erővel ébredt 
fel. Férje ágya mellett ült és kezét forró 
csókokkal halmozá.

— Halljad Dóra, valami fontos dolog
ról akarok veled beszélni, bármi szomorú is, 
de nyilatkoznom kell.

— Ugy-e el kell válnunk ? mondá Dóra 
fuldokolva.

— Gyermek, hát még mindig félre 
beszélsz ?

— Tudom, mi izgatott fel úgy, — 
mondá a férj.

— Te tudod ? Oh én szerencsétlen !
— De mielőtt elitélsz, — szólt a férj 

— halljad vallomásomat. Először is köszö
nöm, hogy apád előtt nem nyilatkoztál és 
kiméitől. Mintegy két évvel ezelőtt, hogy 
egyhangú életem érdekesebbé tegyem, ama 
tréfára vetemedtem, hogy egy hírlapi hirde
tést bocsássák ki, mely szerint egy müveit 
leánynyal levelezésbe bocsátkozni óhajtanék. 
Az érkezett levelek közül legjobban tetszett 
egy, melyre „llulda" aláírás volt jegyezve.

Dóra figyelmes lett.
— Ede, te ... te!
— Hallgass csak tovább Dórám. Én 

és Hulda leveleztünk. Oly szellemes, oly 
megható volt irálya, hogy abban az illúzió
ban ringatóztam ; „E nő számodra van te
remtve, ti együvé illetek." De soha se lát
tuk egymást. Hogy utolsó levelem, melyet 
neki irtain, hogyan juthatott a lierháriumba, 
azt meg nem foghatom.

— De . . . én .. . Bogumil ... ujon- 
gott Dóra férje nyakába borulva. 



inditványoztatott egy zárt ülés tartása, me
lyen bizonyos modalitások volnának meg- 
beszélendök, nehogy — a házszabályok nem 
foglalnak magukban hasonló esetekre tám
pontokat — ebből a jövőre káros praece- 
dens alkottassék. Utóbb azonban egy ellen
áramlat indult meg, mely ha nem is tagadta, 
hogy a kamara eljárásában lehet valami, a 
mi elvi szempontból a képviselőház függet
lenségére nézve sérelem, de opportunitási 
szempontokból azon nézetben volt, hogy 
miután a keresk. és iparkamara hazafias 
intencziókkól kiindulva járt el, czélszerübb 
ezzel nem is foglalkozni és ennek követ
keztében a zárt illésre vonatkozó indítvány 
visszavonatott. Zárt ülés nagyon ritka eset 
parlamentáris életünkben, innen van, hogy 
másnap nagyon megtelt az absentesekkel a 
tanácskozó terem, kik annak elejtéséről 
mit sem tudtak. De nem is volt szükség 
már ily zárt ülésre sem, mert megtörtént 
azon, szintén nem mindennapi esemény, hogy 
Steinacker Ödön képviselői mandátumáról 
leköszönt, és igy az odiózus ügy végkép 
letűnt a napirendről.

Mig Magyarország figyelnie a Sándor 
utczában történendőkre, addig az egész 
művelt kontinense Francziaországra irányul. 
A boulangismus még mindig és ki tudja 
meddig fog magáról beszéltetni. Nincs 
istenadta nap, hogy ezen hírhedt fekélyes 
szektáról valami botrányos féktelenséget 
meg nem vinne a táviró a szélrózsa min
den irányába. Most azzal tetszeleg magá
nak, hogy a kormány államcsíny tervével 
foglalkozik, mely deczember 2-ikán hős 
matador korifeusainak elfogatásával és be- 
börtönöztetésével fog végződni. Franczia 
kormány-körökben persze minderről mit 
sem tudnak, habár másrészt konczedálható, 
hogy a köztársaság mai zavaros, bonyolult, 
botrányos, fekélyektől saturált talaja külön
ben is elég termékeny arra, hogy az amúgy 
s igen gazdagon elvetett botránycsirákból 
valóságos államcsíny nője ki magát. A fran
czia respublika kóros állapotban van, saj
nos, hogy közvetett uton-módon mi is 
kénytelenek vagyunk abból kellemetlen 
részűnket kivenni. A franczia viszonyok 
ilyetén állása és az óriási hadikészülődések 
közt valóban a komikummal határos azon 
minduntalan komolyan felmerülő hir, hogy 
az európai diplomacziában buzgóan foglal
koznak azon kérdéssel, miképen lehetne a 
fegyveres béke állapotának véget vetni és 
a háború veszélyét egyelőre elhárítani.

Fővárosi levelező.

Büntető kódexünk némely szakaszainak 
módosítása foglalkoztat ja jelenleg hazai kri- 
minalistáinkat. Ugyanis büntető törvényköny
vünk az életbe léptetése óta lefolyt majdnem 
egy évtized alatt némely szakaszaiban túl 
enyhenek, némely szakaszaiban pedig túl 
szigorúnak ismertetett föl a gyakorlat által. 
>S épen, mivel ezen hiányokat gyakorlati 
észlelés utján lehet felderíteni, az igazság- 
ügyminiszterium a módosításra vonatkozó 
javaslat kidolgozásával a budapesti ügyvédi 
kamarát, mint a joggyakorlat terén széles 
látkörrel biró közeget, bízta meg. A javaslat 
már elkészíttetett s általánosságban a bu
dapesti ügyvédi kamara választmánya által 
a részletes tárgyalás alapjául el is fogadta
tott. A javaslatból a következőket emeljük

— Hogyan Dórám! hát te voltál?
— En voltam Hulda, a te platói ba

rátnőd. Utolsó leveledet elrejtve akartam 
olvasni. A papa dolgozó szobájába menteni, 
de ő meglepett és én ijedtemben a levelet 
a legközelebb fekvő herbáriumba rejtettem, 
melyet aztán a papa a többihez zárt és én 
többé nem láthattam. Ezért volt ellenzésem 
hogy a herbárium áthozássék és a vágyam, 
midőn már itt volt, annak közelében lenni.

Még soká nevettek együtt e tréfán. 
Ede elbeszélte neki ama hiedelmet, hogy a 
levelet tán nem küldte el és szórakozottsá
gában valamely virágszáritó lapba tette. 
Azonban egyszerié komoly lett.

— De, mondd csak kedves Dórám. 
Te nem értesz semmit a természetrajzhoz és 
mégis egyszer, midőn neked tréfából azt ir
tani, hogy szalamandráim nagyon kínoznak, 
oly nagyszerű értekezletet Írtál nekem e 
tárgyról, mely egészen az én eszmém sze
rint szólt. .

— Tudod kedvesem, azt a „Magyar 
Lexikonéból irtani ki.

— Haha ! — nevetett Ede, — ez gyö
nyörű tréfa, — az en czikkemet írtad le.

Ede Dóráját ezentúl is úgy szerette, 
mint szalamandráit.

Gondolatok
irta: Sir Leoa.

A szegénynek kevésre, a bujának 
sokra, a fösvénynek legtöbbre van szüksége.

* **
Az Isten nem adott jót rossz nélkül, 

de adott módot a rossz elhárítására. 

ki : A magánvádló a magán vádat csak a 
végtárgyalás megkezdéséig, nem pedig az 
ítélet kihirdetéséig vonhatja vissza. A rendőr
közegek, szolgák, végrehajtók stb. aláren
delt hivatalos személyek ellen hivatalos el
járásuk közben elkövetett kisebb mérvű 
bántalmazások nem képeznek hatósági közeg 
elleni bűntettet, hanem csak kihágást. A 
rágalmazás fogalma kiterjesztetik és rágal
mazást követ el ez is, a ki valakiről oly 
tényt állít roszhiszemüleg, mely valódisága 
esetén annak, kiről ama tény állíttatott, 
hitelét veszélyezteti. A becsületsértés vét- i 
sége pénzbüntetés helyett fogházzal javasolta- 
tik fenyittetni. A lopás bűntettének minő
sített eseteire kiszabott tulszigoru büntetést 
azzal kívánja a javaslat enyhíteni, hogy az 
ellopott dolog legalább 20 irtot érjen, kü
lönben a tettes nem minősített lopás bün
tette, hanem csak vétség miatt lesz fenyi- 
tendö. Az egyszerű magán sikkasztás eseteit, 
legyen az akár bűntett, akár vétség, a sér
tett fél magáninditványára üldözlietőr.ek 
javasolja a tervezet. Az elharapódzó csalás, 
csalárd bukás és vétkes bukás eseteire ki
szabott büntetéseket a javaslat enyhének 
találván, azok szigorítását . veszi czélba. 
Végre az eddigi büncselekvények gazdag 
tárházát még egy uj büncselekvénynycl t. i. 
az önbíráskodással szaporítja, és a javaslat 
szükségét látja annak, hogy ez mint önálló 
büncseíekvény felvétessék a büntető tör
vénykönyv keretébe.

Különfélék.
— Kaszinó-estély. A lévai kaszinó 

múlt hó 29-én tartó meg e cziklusban má
sodik estélyét, mely alkalommal K r i c k 
Jenő, tan'tó-képezdei tanárnak felolvasása 
képezte a műsor első számát, ki „Néhány 
lap a zenetörténetéből" czimen zene
kari hangszereink fejlődését mutatta be, 
amint azok az emberiség művelődési fejlő
désében mai alakjukig szervezkedtek. Ér
tekezett az ütő, fúvó- és huros hangszerek
ről. Megemlítő a többi között a mi speczi- 
ális hadi hangszerünket a „t ar ogató“-t 
A huros hangszerek közül különösen mél
tatta a cziterát és hegedűt, amazt, mint a 
nők kedvenezét, emezt, mint az edzett 
férfikar diszét. Befejezésül a zenekar fej
lesztésére egyetlen operájával is oly nagy 
hatást gyakorolt nagynevű művésznek, 
Beethovennek megindító sorsát ecsetelte. 
A közönség a legnagyobb élvezettel hall
gatta a kiváló gonddal szerkesztett, érde
kes felolvasást s annak végén hosszan tartó 
taps- és éljenzéssel adott kifejezést őszinte 
elismerésének. — Felolvasás után követke
zett P a z á r Károly képezdei zenetanár
nak zongorajátéka, ki Ábrányi Kornél 
egyik magyar ábrándját ritka ügyesség — 
és meleg érzéssel adta elő. Közkívánatra 
eljátszotta még sajat szerzeményét a „Tű
zoltó-polkáét, melynek egyes motívumait a 
tűzoltók által használni szokott jelzések 
képezik s a melyeket sikerültén s ügyesen 
illesztett be a polka keretébe. A csinos 
darab köztetszest aratott s a közönség 
élénken megtapsolta a szerzőt. — Végül 
Szil a s s y Sándor elszavalta Arany Já
nosnak „A walsi bárdok" czimü köl
teményét. A szavaiénak kellemes és erő
teljes hangja, a szövegnek mély átérzése a 
legszebb érvényre emelő a kiváló költe
ményt.

— Fintiia pécsi rajztanár ma, vasárnap 
d. u. két órakor tartja előadását a női ké
zimunka, t. i. a tűvarrás és hímzéshez való 
gyors és könnyű nyomjelzés, valamint az 
üvegedzés módozatáról a helybeli főgymna- 
zium rajztermében. — Felhívjuk rá az ér
deklődök figyelmét.

— Közgyűlés. A lévai önkéntes tűz
oltó-egylet e hó 2-án — ma — délelőtt 
10 órakor a városház nagytermében tartja 
ez évi közgyűlését, melynek tárgyai: a pa
rancsnokság jelentése, a számadások és az 
évi költségvetés beterjesztése ; továbbá al- 
parancsnok, egy vizszerző parancsnok, szer
tárnok és pénztárnok választása, mint a kik
nek hat éves mandátuma lejárt. Mint őszinte 
részvéttel értesülünk, Konkoly Sándor, 
orsz. képviselőnk, az egylet elnöke szem
baja miatt a közgyűlésen részt nem vesz s 
ez okból őt a főparancsnok fogja helyette
síteni.

— Póstaközlekedésünk mizériái. A kö
zönség általános és méltó panaszának adunk 
kifejezést, midőn a póstaügygyel, illetőleg 
közlekedéssel foglalkozunk. Mióta vasutunk 
van, közelebb jutottunk ugyan az ország 
fővárosához, de távolabb estünk a vármegye 
központjáiól; mert migemonnan aznap kap
juk meg a postát, Aranyos-Maróthról ren
desen harmadnap érkeznek meg vagy jut
nak oda leveleink. Es mi ennek az oka? 
A czélszerütlen póstaközlekedési berendezés, 
mely szerint leveleink kerülő utón Vere- 
bélynektovábbittatnak. Még rosszabbul állunk 
a Garam-völgy szélén fekvő Szent-Benedek- 
kel s a szt.-kereszti járás minden községé
vel, melyek jórészt tőlünk kocsin alig két, 
gyalog három- négy órányira esnek. De a 
postának ez ut majdnem három napi járó, 

I mert az éktelen vargabetűt a lévai, vere- 
I bélyi és aranyos-maróthi járások egy részén 
; keresztül teszi meg. 11a — tegyük fel — 

ma reggel feladunk egy levelet Szt.-Bene- 
dekre, az délelőtt V2I2 órai vonattal Vá
radra, innen kocsin Kálnán át Verebélyre 

megy, hol meghál. Reggel indittatik Ara- 
nyos-Marótlira és hogy a vármegye köz
pontján is kivegye részét az élvezetből s 
kipihenje a hosszú ut fáradalmát, ott ma- 
rasztják éjszakára. Másnap, azaz indulásától 
számított harmadnap, menesztetik rendelte
tési helyére, a hová több mint két napi 
bolyongás után érkezik meg. Hát bizony a 
leveleknek ilyen kéjutaztatása a delizsáncz 
fénykorában még csak megjárta, de 111a, 
mikoi milliókat költ az állam a közlekedés 
tökéletesítésére és czélszerüvé tételére, bo- 
szantóan komikus állapot. A közönségre 
nézve legelőnyösebb lenne ugyan, ha a posta 
Léváról Tolmácson át a Garamon közle
kednék, de mert ez a Garam miatt keresz
tül nem vihető, ott van a másik ut, Várad
tól Káinénak, Ujbars és Kovácsi felé s on
nan Ar.-Maróth és Benedeknek. Ez is ke
rülő ugyan, de mégsem olyan, mint a mos
tani. Ez utón még az nap érkezhetnék a 
posta hozzánk s tőlünk a központba és 
Benedekre. - - Vegyék fontolóra az ügyet 
a hivatott körök és tegyék póstaközlekedé- 
siinket végre olyanná, a milyent az adózó 
polgárság joggal követelhet s érdekei meg
kívánnak.

— Kinevezés. Az igazságügyminiszter 
a lévai kir. járásbírósághoz végrehajtóvá 
Tonhaizer Józsefet nevezte ki.

Kötelezett tűzoltóságok szervezése. 
A magyar országos tűzoltószövetkezet el
nöksége az általa kidolgozott munkaprog- 
rannnot s a tüzrendészeti szabályzatok, 
önkéntes és kötelezett tűzoltóságok szer
vezésére, valamint vármegyei építkezési 
szabályrendeletekre vonatkozó mintákat 
megfelelő átirat kíséretében a jövő hét 
folyamán fogja szétküldeni valamennyi vár
megyei törvényhatóságnak, hogy igy azok 
a belügyminiszter által kibocsátott tüzren
dészeti kormányrendelet követelményeinek 
eleget tehessenek.

— Tanárok és a véderő. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter körrendeletben fel
hívta az egyes tanfelügyelőségeket, hogy a 
véderőről szóló törvény értelmében terjesz 
szók fel hozzá a közöshadsereg és a hon
védség kötelékében álló és az állami vagy 
nyilvános joggal felruháíTbtt tanintézeteknél 
alkalmazott azon tanárok és tanítók név
jegyzékét, kik a tanítás folytatására teljesen 
nélktilözhetlenek azon czélból, hogy mozgó
sítás esetén a kultuszminiszternek évenkint 
leendő ajánló felterjesztésére ő felsége enge
délyével polgári állásukban meghagyassanak. 
A névjegyzéket 1889. jatt. 15-ig kell felter
jeszteni. A javaslatok a legszigorúbb szük
ség alapján tétessenek, mivel háború esetén 
a tanítás különben is legnagyobb részt szü
netel.

— Tüzoltószerek kiállítása. A magyar 
országos tűzoltó szövetség 11-ik közgyűlését 
Székesfehérvárott 1889. évi augusztus ha
vában fogja megtartani, mely alkalommal a 
tűzoltóság által használható mindennemű 
eszközökből országos tűzoltószer-kiállítás 
rendeztetik és a kiállított tárgyak szakértő 
bizottság által szabályszerű bírálat alá vé
tetvén, megfelelő kitüntetésben részesittet- 
nek a kiállítók, illetve gyártók. Ezért 
még eleve felhivatnak a magyar korona te
rületen levő gyárosok, nagy és kisiparosok, 
kik a jelzett szakba vágó eszközök készí
tésével foglalkoznak, hogy a kiállításon való 
részvétüket a rendező bizottságnál legké
sőbb 1889. évi márczius hó 1-ig bejelentsék.

— Nyugdíjazás. A pénzügyminiszter 
Siepák Miklóst, a lévai adóhivatal volt 
szolgáját, ki 45 éven át hűséggel szolgálta 
az államot, e hó l-től — fizetésének teljes 
élvezete mellett — a valóban megérdemelt 
nyugalomba helyezte.

— A világ végét egy amerikai pap 
egész határozottan 1920-ra jósolja; tudomá
nyos fejtegetésének alapja az, hogy a 
földbe bocsátott villamosság ez idő alatt 
annyira összegyűl, hogy érintkezésbe jő a 
benső forrósággal s felrobbantja a világot. 
Egy másik pap pedig az újvilágban nagy 
gonddal, azt számította ki, hogy az Eg vá
rosa összesen 5,759.750.000 szobát tartal
maz, melyek mindegyike 19 láb hosszú s 
16 láb széles.

— Rövid hírek. — Trencsén- 
megye közgyűlése kimondotta, hogy a 
megye területén iparosok és kereskedők 
kötelesek magyar czégtablát használni. — 
A kereskedelmi minisztériumban munkások
nak balesete ellen való biztosítására vo
natkozó törvényjavaslatot készítenek. — 
Budapesten ősz óta hagymáz, vörheny és 
kanyaró uralkodik. Különösen a hagymáz 
öltött nagyobb arányokat. Hétszázra rúg 
eddig azok száma, kik szeptember eleje 
óta ezen betegségbe estek. — A párbajra 
a készülő uj olasz büntető törvény nagyon 
szigorú intézkedéseket szab. A tervezet 
szerint már az egyszerű kihívás 3 havi, 
az egyik fél halála pedig 30 hótól 5 évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntettetik — 
Az esztergomi ezredkaszárnya építése már 
annyira előrehaladt, hogy a bizottság e 
részletes tervek elkészítésére kiirta a pá
lyázati hirdetményt. — A Czár, újabb hí
rek szerint, majd csak valamikor a jövő 
nyáron viszonozza Vilmos német császár 
látogatását. — Bismarck herczeg, olasz la
pok Ilire szerint, a közel jövőben Rómába 
látogat el, de minden politikai czél nélkül, 
csak mint egyszerű utazó. — Natália szerb 
volt királyné Oroszországba utazott, hol a 
czár egy palotát bocsátott rendelkezésére.

a pr 6 s A e o k.
— Rovxtvrzető Zuhany. —

Megszokta. Orvos: Az orvosság, me
lyet irtani, keserű ugyan, de azért csak vegye be szor
galmasan. —■ Beteg! Oh kérem, megszoktam én 
már a keserűséget, öt év óta lakik nálam az _
anyósom.

Vendéglőben. Pin jzérnö: Nem mél- 
tozta*ik  e finom sültből ? — Vendég: Köszönöm,
de egy csókot, azt, kérnék ! . . . P i n c zé r n ö : Az 
nincs az étlapon.

Idegenek névsora
Léván az „Oroszlán" vendéglőben nov. 26. decz. 1-ig.

Tuss Antal borászati tanár, • Gödöllő. — Niki 
János bányatiszt, Verespatak. — Buvocz Gyula ma
gánzó, Zs.-Ujfalii. — Clamberg E. utazó, Budapest.
— Farkas László hivatalnok, Bpest. — Thaly István 
kir. főmérnök, Ar.-Maróth.

Fontos felfedezés. Nem minden felfe
dezésről, melyet ez utóbbi évtizedek alatt 
tettek, lehet joggal azt állítani, hogy az 
emberiség javára szolgáltak. Csak ama kü- 
lötuböző uj s vészthozó fegyverekre akarunk 
itt figyelmeztetni, melyeket emberi ész ki
talált. De ha emberi bajok csökkentésére 
és enyhítésére történt valamely fontos felfe
dezés, különesen oly betegségekre nézve, 
melyeket eddig gyógyithatlanoknak tartot
tak, akkor kell, hogy ez köztudomásra jus
son. Az orvosi iskola mai napig sem ismer 
positiv gyógyszert a vesebajokra. Nagy fon
tosságú esemény tehát, hogy Warner Safe 
Cure-jében oly szert készítettek, mely eme 
betegségeket sikerrel gyógyítja. Ezer meg 
ezer esetben bevált ez a szer s az orvosok 
is adtak róla bizonyítványt. így Fi se he r 
dr. főorvos ur aki ezt Írja : „Strecker kés- 
gyáros leánykája, akit én s más orvosok 
mint krónikus Brigiit vesebajban szenvedőt 
minden képzelhető szerrel hasztalanul kezel
tünk, Warner Safe Curejétöl meggyógyult."
— K gyógyszer palaczkja két forint s a 
legtöbb gyógyszertárban kapható. Brosüröket 
díjmentesen és ingyen küld : Warner H. H. 
és társa Pozsony.

Lévai piaczi árak.
Rovatvezető: Kónya József, várnak Api tány.

Búza: m.-mázsánként 7 frt 10 kr, 7 frt 
25 kr. Kétszeres 5 frt 10 kr, 5 frt 30 kr. 
Rozs 5 frt.— kr. 5 frt 20 kr. Árpa 5 frt 
50 kr, 7 frt 50 kr. Zab 4 frt. 60 kr, 4 frt. 
80 kr. Kukoricza 3 frt. 80 kr, 4 frt 20 kr. Bab 
7 frt 50 kr, 8 frt. —. kr. Lencse 7 frt — 
kr. 7 írt 80 Köles 4 frt 50 kr. 4 frt 60 kr.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZÉT. ~
Mikszáth Kálmánnak, a magy. nemzet kedves 

elbeszélőjének, ki derült világával és vonzó humorával 
immár egy évtized óta rajzolja a magyar életet, sze
rencsésen párosítva sajátos előadásában a realizmust a 
költészettel egvniásután gyorsan kapkodta el a közön
ség müveit. E művek egyöntetű, rendkívül díszes 
kiadását rendezték sajtó alá Révai testvérek. E füze
tekben m gjelenő sorozatot a „Tekintetes vármegye"- 
vei kezdik meg, ezt követik az „Apró gentry és a nép", 
a „Nemzetes uraimék" és sorban a többi Mikszáth 
müvei dicséretre alig szorulnak. Néni kételkedünk 
benne, hogy e vállalat, melynek első füzete már meg
jelent, sikerülni fog. Egyes füzetek ára 35 kr. Előfize
tési ára 10 füzetre 3 frt 50 kr, 20 füzetre (egy évre) 
7 frt. Előfizetéseket, vagy megrendeléseket elfogad 
Nyitrai és Társa kőnyvkeresk. Léván,

Kodolánvi-féle gazdasági zsebnaptár 1889. évre 
magyar gazdák évkönyvével inár megjelent. Ara 2 frt.
— Kapható Nyitrai és Társa könyvkereskedésében 
Léván*

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.
I 

Köszönetnyilvánítás.
Özvegy Kúti Rezsőué szül; Szak- 

máry Franciska urhölgy a lévai „Stefánia 
árvaház11 javára 5 forintot adományozott.

Hálás köszönet a jó ügy nevében. 
Léva, 1888. deczember 1.

A Stefánia-árvaház gondnoksága 
II.

(Folytatás.)
Az idén az őszi gyűjtés alkalmával a 

„S t e f án i a-ár v a h áz javára, — mint 
azt a gyüjtőiv alapján velünk az árvaház 
felügyelősége közli — adakoztak : Csekei 
\ ilmosné 1 frt, Várady Eszter 5 liter bab, 
Richter Ferenczné bab és burgonya, Dóm
ján Lörinczné 5 kg. rizs 5 kg. só, Bal- 
bacli Andrásné 1 frt. Pólya Józsefné 1 frt.

(Folyt, köv.)

Nyilttér,

Verfálschte schwarze Seide.
des Stoftes, von dein mán kaufen will, und die 
etwaige Verfalschung tritt sofort zu Tagé: Echte, 
rein gefarbte Seide kiáuselt sofort zusammen, ver- 
lösclit bald und hinteilasst wenig Asche von ganz 
liellbrauniicher Farba. — Vervalschte Seide (die leiebt 
speckig wird und bricht) brt aat langsam fórt, na- 
mentlich glimmen die „Schusfaden" weiter (wenn 
selír mit Farbstoff ers-hívért), und hinterlást eiue 
dunkelbraune Asche, die sicli im Gegensatz zűr 
echten Seide, nicht krauselt, sondern knini int. Zer 
driiekt mán die Asche dér echten seide, so 
verstan bt sie, die dér vervalschten nicht. Das Sei- 
denfabrik-Depot von G. Henneberg (k. k. Hoflief.) 
Zürich, versendet gern Muster von seinen echten 
Seidenstoffen an Jedermann, und liefert einzelne 
Kőben und ganze Stiicke zrei in’s Haus.

Földbirtok és házeladás.
Léván egy nagy kiterjedésű, két 

utczára szóló beltelken épült ház, s 
a lévai járásban egy 240 holdas bir
tok szabadkézből eladó, közelebbi 
felvilágosítást ad

LEH/u/bertli ‘Vilznos, 
ügyvéd Léván,
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esti 6 órától reggel 5.59 perczig tartó) 
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H I R D E T E S E

Budapesten a m. k. operaszínházzal szemben 

a ni. kir. államvasutak palotájában levő, volt R U S C H E R 
vendéglői összes helyiségeket bérbevettem 

és ott elegáns berendezéssel, minden igényeknek megfelelő 

vendéglőt nyitottam, 
ahol finom Ízletes ételek sőt

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

Az összes vendéglői helyiségeket — melyek a tágas ó stylii pin- 
CZei SÖrCSarnokbÓI és az I. emeleten levő termekből állanak — újból ki- 
tataroztattam és földiszittettem. Miután e helyiségek eddig is a külföldiek 
és az idegenek találkozási es gyülhelyét képezte, különösen ajánlom te
hát vendéglőmet — ahol kipróbált szakácsokat alkalmaztam — a vi- 
déki ArexxcLég-ek: fig-y elmébe. Szixiliíkzi előa
dások után mindig frissen készült ételekkel szolgálok. IDréher 
sört és legjobb borokat mérek. Kisebb társaságoknak külön kis termek 
(chanibre separée) állnak ingyen rendelkezésre.

Tisztelettel

■v-ozxa.tols érkezése.

Lévára : Léváról:

Bécsből ind. 10- 8.25 Léváról - . ind. 11.20 4.25
Pozsonyból n 12 37 10.— Csatára érk. 1.06 611

N.-Tapolcsányról „ 7.12 Ipolyságra . n 3.35
Gálán tárói • n 1 54 11-24 Esztergomba 2.50 7.40

N.-Szombatból n 12.40 Váczra . . n 5.01 848

É.-Újvárról n 317 11-30 Budapestre . • 6.— 9.30

Budapestről n 9.— E -Újvárba . w 1689 12.24

Váczról r> 9.59 Galantára . n 5.28 1.59

Esztergomból n 5.- 12.20 N.-Szombatba « 3-17

Ipolyságról 11.15 N..Tapolcsányba „ 9.—
Csatáról n 6.34 1.40 Pozsonyba . n 6.13 3.33
Lévára érk. 8.35 3.27 Bécsbe . . w 7.65 6.20

K. 49. szám.

Nincs többé fogfájás!
Tisztelendő Benedekrendi szerzetesek 

fogvize, fogpora és fogpasztájának 
használata mellett,

2 arany rém : Brüssel 1880, London 1884.
A legmagasabb kitüntetések.

| 17 n 17 évbenl A 7 A feltalál-
1 U I ül tatott

Boursaud 
Péter

pior által.
A tisztelendő Benedekrendi szerzetesek fogvizének napon

ként néhány cseppet vízbe téve, megakadályozza és gyógyítja a 
fogak odvasságát, melyeknek fehérséget es szilárdságot kölcsönöz, 
a mennyiben a foghust erősíti, s teljesen egészségessé változtatja.

A t. olvasóknak valóban nagy szolgálatot vélek tenni, mi- \ 
dön ezen legrégibb rs legpraktikusabb készítményeket becses ti- 
gyelmökbe ajánlom, mert csakis az egyedi I és legkitűnőbb g yógy- 
szer miodennemíí fogfájdalmak ellen.

Alapittatott 1807. SEGUIN 106. & 108. Rue.

Főügynök : BORDEAUX C'roix de Segney

Kapható : minden gyógyszertárban és nagyobb füszerüzletben.

Haszonbérbe adás.

ZReuLÍter TSTáncLor.

KI

Bergamoi juheladás.
A zsitva-ujfalusi (Barsmegye) ni. kir. földmives iskola tulajdo

nát képező 8 drb különböző korú kos és 48 drb. különböző korú 
anya durva-gyapjas hízó juh, egészben, vagy kisebb csapaton
ként eladó

Úgv az árra, mint egyebekre felvilágosítással szolgála fcldmives iskola igazgatósága,

Hajdú Béla örökösei tálajdonát képező Vinár-puszta a felső- 
prandorfi birtokrésszel egyetemben — 735 hold összkiterjedésben — 
235 hectoliter, géppel vetett őszi vetéssel 1889-ik évi jan. hó 1-étől 
haszonbérbe adandó.

Tudakozódni lehet Hajdú Ferencznél. Puszta-Berjanka u. 
p. Gr.-Újfalu, (Barsmegye.) 4.—:.

OOOOOOOOOOOOOOOOOI. 
Faeladás.

Br. Nyári Béla bagonyai erdejében, országút mellett, igen jó helyen, 
nagyobb mennyiségű tölgy-, szál-, épület-, mű-, szerszám- és tűzifa, egyenként 
és egészben eladó. — Eladás a helyszínén minden pénteken, azonkívül min
denkor alólirottnál Varsányban.

Varsány, 1888. nov. hó.
Hriastély Károly urad, intéző.

2752. 1888. sz.
III.

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir, j bíróság mint tlkvi hatóság 

• hírré teszi, hogy a magyar királyi államkincstár

I

köz- 
. ... vé°: 

re haj tatónak Kissik Péter végrehajtást szenvedő elleni 
38 irt 91 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti végre
hajtási ügyében Kissik Péternek a gr.-szőllösi 89. sz. 
tjkvben A 1 1—3 és 5—12 sorsz. alatt felvett fekvő- 
ségbeni és a 87. összeirási számú iakházbani osztatlan 

rész tulajdoni jutalékára 662 írt — továbbá úgy 
a végrehajtást szenvedő Kissik Péter, — valamint a 
társtulajdonos Gunda Fiilöpnek a gr.-sző 11 ősi 89. sz. 
tjkvben A f 1 ssz. a. felvett fekvőségükre 34 frt 
végre Kissik Péternek úgy a társtulajdonos Gunda, 
szül, Kissik Máriának a gr-szőllosi 453. Ívben A -j- 
1 ssz. a. felvett ingatlanukra az árverést 148 írtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a íennebb megjelölt ingatlanok az 1888. évi 
deczember hó 20-ik napján <1. e. IC órakor Gr:-Szöllös 
községben a biró házánál megtartandó nyilvános ár. 
verésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladat
ni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°/d-át vagyis a gr.-szőllösi 89 ívben A I 
1—3 és 5—12. ssz. a. felvett fekvöség */ 2 részére 66 
frt 20 kr. az A -f- 1 ssz. a. fekvőségre 3 frt 40 kr és 
a gr.-szőllösi 453. ívben A -f- 1 sorszám alatti fekvő
ségre 14 frt 80 krt készpénzben vagy az 1881. LX. 
t. ez, 42, §-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a, keit igazság
ügy miniszteri rendelet 8. §-ában, kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. LX. tcz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván, 1888. évi aug. hó 9 napján. 
A lévai kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság.

Gyenes József 
kir. jbiró.
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BARSI NAPTÁR
II-dik évfolyamban megjelent "WS

az 1889. évre. Több gazdasági és megyei érdekű közleményeken népies mulattató elbeszéléseken kivül a 
legújabb adatok alapján összeállított

OZIMTÁRT
tartalmazza, mely a megyében létező összes állami, megyei és városi tisztviselők, tan- és pénzintézetek 
egyesületek, katonai és egyházi hatóságok, tanítók, községi jegyzők és elöljárók névsorát a legpontosab

ban tünteti fel. Az Ízléssel kiállított és czimtárral bővített képes ,J3ARSI NAPTÁR* 1
Ára 40 kr.

A kisebb kiadású „Barsi Naptár", melyből a czimtár hiányzik 20 kr. Kapható és megrendelhető a 
naptárak kiadóinál :

9 Nyitni és társa í
I könyv- és papirkereskedésében Léván. X0

NYOMATOTT NYITRAI es TÁRSÁ-nál Léván, 1888.


