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VIII. évfolyam.

LÉVA, 1888. Május 20.
HIRDETÉSEK.

ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.
Néeyhasáhos petit-sor egyszeri közléoetri 7 kf.
kétszeriért 6 kr, többszöriért 5 kr fizetendő.

Villákén és Léván házhoz küldve:

Egy évre....................... 5 frt — kr.
Hat hóra....................... 2 frt 50 kr.
Három hóra .... 1 frt 25 kr.

Bélvegdij minden egyes beiktatásért Mü kr.

Előfizetési pénzek po>tautálvúnynynl küldhetők.

Velünk összeköttetésben levő hirdetö-iredák, elő
fizetőink. vagy a gyakori hirdetők tetemes díj
kedvezményben részesülnek.

*
Efje

tárnok 1*4

A nyilttérben:
minden négyhasábos garmond sor dija 15 k.
*.

krjával kaphatók

a kiadóhivatal!) a n.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGÍE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A

kéziratok a szerkesztőséghez: (Zí>ldkert-ut«za 33. sz.

kiihlendíik.

Megjelen: hetenként egyszer,

••• Kéziratok vissza nem adatnak. •••

FELELŐS SZERKESZTŐ:

HOLLÓ SÁNDOR.

HIVATALOS KÖZLEMÉNY.
Hirdetmény.
A barsmegyei törvényhatósági utakon
fennálló hidak és támfalak helyreállítása,
illetőleg részben újból építésére vonatkozó
munkák biztosítására, Barsvármegye alispáni hivatalának helyiségében Ar.-Maróthon
1888. évi május hó 28-án délelőtti 10 óra
kor Írásbeli zárt ajánlati tárgyalás tartatik.
A vonatkozó munkák a következő
összegekkel költsegeltettek:
I. a lévai járásban
306 frt 57 kr.
II. a verebélyi, aranvos-maróthi járásban
4442 frt 28 kr.
III. az oszlányijárásban 1311 frt 01 kr.
IV. a b. szent-kereszti
járásban
5413 frt 74 kr.
Összesen: 11473 frt 60 kr.
A versenyezni óhajtók felhivatnak,
hogy ezen munkálatok végrehajtásának el
vállalására vonatkozó, az engedélyezett költ
ség után számítandó s a részletes feltéte
lekben előirt 5%-nyi bánatpénzzel ellátott
zárt ajánlataikat a kitűzött időpontig a
megye alispánjánál annálinkább igyekezze
nek beadni, mivel a később érkezettek figye
lembe nem fognak vétetni.
Aszóban levő munkálatokra vonatkozó
műszaki műveletek és tételek, a barsvármegyei kir. államépitészeti hivatalnál na
ponként d. e. 8—12 és délutáni 2—5 óra
között megtekinthetők.
Ar.-Maróth, 1888. évi május hó 14-én.
2bvCáriá.ssy Ist-vázi
alispán.

Pünkösd.
Viruló virágok ünnepe a pünkösd. A
természetnek aranyos pompájával érkezik
minden esztendőben ; madarak zengése, vi
rágok fakadása és az emberi szivek lázasabb
dobogása képezik a harmóniát, mely a világ
szépségéről zengett halhatatlan dythiramblioz hasonlít.
A természet nyilatkozásának napja ez.

f

vasárnap reggel.

Midőn az Istenség jelentkezik az em
bernek, minden fűszálban, minden falevél
ben, sziromban, harmatcseppben ; midőn
még a legutolsó porszem is azt zengi, hogy
létezik fölöttünk egy hatalmas őserő, mely
intézi a természet sorsát, őrzi szivünket és
lelkünket, — létezik az az őserő, az örök
Isten, a Mindenható.
Es amit egyszer fennen hirdettek az
apostolok, annak milliószor meggyőző hir
detője ma a természet minden nyilvánulása.
Az aranyos nap minden sugara ennek
a földöntúli hatalomnak a hirdetője. Egy
végnélküli glória, mely ott, ahol támad,
életet és erőt ad.
A természetnek eme beköszöntő ün
nepén az emberiség fölmagasztosul, fölemel
kedik a hétköznapiasság színvonaláról és
hozsannával üdvözli az egy igaz Istent.
Illő volna, hogy ez az áhítat ne legyen
csak alkalmi. Nagy szüksége van ra közé
letünknek, melynek feltámadása még min
dig késik, még mindig küzd a közönynyel.
Igaz, hogy létünk hasonlít egy negyed
százados vulkanikus eruptióhoz, mely alatt
a nemzeti eszmék forró lávája öntötte el
ereinket s az alkotások egész végtelen
sorozatát voltunk képesek végrehajtani.
Igaz, hogy haladásunkban negyedszá
zad alatt megközelítettük a külföld fél
ezredéves kultúráját, de azt is be kell val
lanunk, hogy mindaz, amit tettünk, össze
fog omlani, meg fog semmisülni, ha a mun
kában lankadunk, ha nem dolgozunk foko
zott tevékenységgel közállapotaink javí
tásán.
Mert az az erőszakosan rózsaszínre
változtatott felszín, nem szünteti meg, csak
eltakarja hibánkat, bajainkat. Es ha leteszszilk a rózsaszínű szemüveget, láthatunk
közéletünk hatalmas épületében korhadt,
meghajlott gerendákat, melyeket fel kell
cserélni vagy pedig meg kell támasztani az
épületet, mielőtt összedől, mielőtt ránk
szakad.
Hogy mit és mi mindent javítsunk

T Á R C Z A.
Egy a sok közül.
— Rajz. —

Vörösre sirt szemeivel bambán nézett
a levegőbe. — — — Erősen ölébe szorítva
tartó kék kendőbe csomagolt ezókmókját.
így- ült szögletes tartással az Erzsébetiéi- I
padján. A zajos főváros pezsgő életének
örökös moraja megbénította érzékeit. Nem I
látott és nem hallott azokból semmit, mik
körülötte történtek. Nem vette észre a sé
tálók tarka tömegét; nem hallotta a mulatók
jóízű kaczaját. De mit is használna neki e
bűvös látomány megfigyelése ?! Kinek is
jutna eszébe tudakolódni baja és szomorú
ságának oka felől ? Bizonyára senkinek.
A mulatók élveznek; a munkások dol
goznak és észrevétlenül hagyják a szemér
mes szenvedőt. . .
;
Oly elhagyatottnak érzi magát e
nyüzsgő emberbolyban. — Csendesen ül
és elmereng a múltak emlékein. — Lelki
szemei előtt látja csendes faluját az ő egy
szerű jószivii népével. Ott látja édes any
jának kis házikóját; előtte a vén eperfa
terjeszti ágait, alatta szunyókál az öreg
Bodri kutya, a mely annyiszor nyalogatta
az ö kezeit. — A tyúkok lassú kotyogással
vezetÍK csirkéiket. — Oly jóleső ünnepies
csend mindenütt. A nap mosoiygva tűzi
sugarait a tiszta légkörön keresztül;
a tavaszi szellő enyeleg és
kellemes
zizegéssel ölelkeznek a rügyező fagalyak.
— — A nap alászállt — bibor van

nyomában. A szellő bűvösebb és az est I
kibontá csillagos fátyolát. — — Most
csikorog a kis kapu kulcsa és belépnek a munkából hazatérő édes szüle és
testvérek ; vig szökeléssel és farkcsóválás
sal üdvözli őket a Bodri. -- Nemsokára
vígan lobog a pitvarban a pattogó rözseláng. — A vacsora kész; körülülik az egyszerű
asztalt és csendes beszéddel fűszerezik az
egyszerű étket. — Bizonyára róla is be
szélnek. — „Mily boldog lehet a mi Ter
csink azon a szép Pesten, ahol minden
arany és selyem.“ — Ilyen képét az édes
otthonnak rajzolták a honvágy és boldog
talanság merengő lelke elé.
Most eszébe jutott, hogy milyen boliókás örömmel fogadta faragó Julcsának az
ajánlatát, hogy jöjjön fel vele Pestre a tél
re szolgálatba. — Feljöttek; végre tehát
benn volt abban a mesés városban, mely
ről már oly sok szépet hallott és olvasott.
— Azonnal kapott helyet is. De a Julcsától elszakadt; azóta sem látta. — A helye
is rósz volt; kínozták és szidalmazták. Fel
használták tapasztalatlanságát ; a mások ál
tal okozott károkat is neki kellett megfi
zetnie. — Elküldték a szolgálatból és most
még a hazautazásra sincsen pénze. Nincs
lakása és nem ismer senkit.
Most egy siheder ül le mellé a púdra
és ajkán cinikus mosolylyal kérdi : — Miért
szomorkodik galambom? — A leány fel
rezzen gondolataiból, halvány arczát mély
pír borítja el és kis bagytiját karjára fűzve,
oda hagyja a padot. — Imbolygó léptekkel
a tömegbe vegyül és hagyta magát az em
beráradattól tovább sodortatni.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba:

(Takarék- és Hitelintézeti épület) kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA:

az nem ennek a czikknek a tárgya. Az
ünnepélyes alkalom csak figyelmeztető, csak
ébresztő. Nem erkölcsi prédikácziók napja
ez, hanem az igaz érzelmek és eszmék
megszentelöj e.
Nyíljék meg szivünk, emelkedjünk a
természettel a magasba. Szeressük a kisde
deket, a virágot, a madarakat, állatokat
és a természet minden szülöttét — ez hang
zik felélik a pünkösdi barangszóból. Ez a
pünkösdi hangulat örökszép kifejezője ; a
szeretet, melyet mint eszmét, maga a ter
mészet szült. Es ennek az eszmének
győzni kell!
A mi eszménk egy erős, boldog Magyar
ország. Hogy a Kanaán, melyet hazánkul
rendel! a végzet és őseink fegyverei, no
legyen nekünk a siralom völgye, hogy küz
delmünknek, a becsületes küzdelemnek a
dija no legyen a leveretés, hanem csendes
nyugágy Szt. István virágos kertjében.
Erre pedig csak úgy leszünk érdeme
sek. ha örökös éberség és végtelen önmeg
adással párosult munkálkodás lesz Útmuta
tónk. Ez a hő óhaj csak akkor teljesülhet,
ha a nemzet ereje nem forgácslódik szét a
küzdelemben, hanem erősen konczcntrálódik a munkára, niely még minden nem
zetet nagvgyá és boldoggá tett.
Önmagunkra vagyunk utalva egy
emberáradat közepette, mely látszólag ve
lünk tart, de amely legszélsőbb ellenlábasaink
közé tartozik.
Ezek a futógondolatok repülnek át
lelkűnkön Pünkösd szent napján. Nem ta
gadhatjuk el, hogy van bennünk aggódás,
de ezt azért érezzük, mert hazánk jelenén
és jövöjén kimoidliatlan szeietettel csiigg
lelkünk.
Ha egy lélek térül meg a hazai oltárhoz, már többet nyertünk, mintha a tét
lenségben közelebb engedjük jutni a vesze
delemhez a tömeget.
Az eszme győzni fog 1
Ez a pünkösdi harangok jóslata. Erre
figyelmeztet bennünket a természet újjá

NYITRAI ÉS TÁRSA.

születése is, a megújuló falombok, a megifju.lt erdők, a csicsergő, nótázó madarak
légiója.

Az állategészségügy
rendezése.
ív.
Fontos intézkedéseket tartalmaz az
1888. évi Vll-ik förvényezikk a ra
gadós állatbetegségek és járványok
idejében és körében a hatóságilag ki
irtott állatok utáni kártérítésről és a
járványok ellen alkalmazott óvintézke
dések költségeiről.
A ragadós betegségek kiirtása
czéljából a hatóság által a liivatolt
törvény értelmében elrendelt leölések
nél a b i r t o k o s kártalanítást,
nem kap, ha az állat ragadós tüdölobban, takonykórban vagy veszettség
ben betegnek találtatott. Valamint ha
kutya vagy macska a veszettségnek
vagy fertőzésnek gyanúja miatt irta
tott ki. (105. §.)
Kártalanítás jár, még pedig :
a) a becsérték fele: 1. ha
az állat leölése más, mint a fennebb
említett ragadós betegség- miatt rendel
tetett el; 2. ha ragadós tüdőlob, takony
kór gyanújában álló állat leöletése
rendeltetett el és az. állat a leöletés
után is csak gyanúsnak bizonyult;
b) a b e c s é r t é k k é t h a rm a d a, ha az állat leölése más, mint
a fennemlitett ragadós betegség gya
núja miatt rendeltetett el és az állat
leöletése után is csak gyanúsnak bi
zonyult ;
c) az egész becsérték jár,
ha az állat leölése bármely ok miatt
rendeltetett el és az állat a leöletés
után egészségesnek bizonyult; ugyan
úgy a megsemmisittetni rendelt vész
terjesztő tárgyak után is. (10G. §.)
K á r t a 1 a n i t á s ne m j á r, ha

A sétányról kijőve az Andrássy ut felé
haladt, követve a sokadalom irányát. —
A kellemes tavaszi nap enyhe levegője ki
csalta köbörtöneikböl a főváros halvány
arezti lakóit és ki csak tehette, fel is ke 1
reste a szabadabb fekvésű helyeket. — A
hosszú Andrássy ut széles aszfaltján, mint ■
végnélküli fekete szalag, húzódott végig a
sétáló közönség hullámzó áradata. — A
kis Tercsi észre sem véve a sok taszigáltatást, haladt folytonosan előre, mint rengő
folyam hátán gazdátlan kis ladik — és
egyszer csak kijutott a városligetbe, hol
a tó partján egy félre eső pádon helyet I
foglalva átengedte magát gondolatainak.
„Édes szüleim csak még egyszer ott
hon lehetnék44 — sóhajtott és fuldokló
zokogásban tört ki.
A nap lebukott a budai hegyek mögé,
melyek mind mogorva óriások sötéten ál
lanak most és homályos körvonalaik mind
járt beleolvadnak az alászálló est sötétjébe.
Az ég azúrján kibújtak a csillagok ezrei.
A még kopasz városerdő járó-kelői
lassankint hazavonultak. — A nyüzsgő vá
rosi zaj, mely mint állandó méhdongás hal
latszik ide — lassan-lassan elhal; a lázas
város mint fáradt óriás, hunyorgatja nehéz
szempilláit.
Mély csend mindenütt. A rezgő
gázlángnak vöröses fénye kísérteties vilá
got vet a nyugodt tónak sötétkék tükrére.
A félszenderböl felocsúdott lányka
fázva húzza összébb könnyű kendőjét. —
Borzadva néz körül. — A szeszélyes nö
vésű fák és bokrok komoran terjeszked
nek a félhomályban és a gyermekleány be

teges képzőimé a dajkamesék ijesztő rémeit
látja bennük megelevenedni. Behunyja sze
meit, hogy ne lássa a rettenetes szörnye
ket. — Hiába. — — — Az agyrémek lázasviziói még a lezárt pillák alatt is kisértenek.
Most a tó tündérének ezüst szava
csendül meg füleiben lágyan és behizelgően.
— Tisztán hallja csábitó hívását. „Jöjj
gyermekem, én karjaimba foglak rengetni,
puha bölcsőben, mint egykor édes anyád,
lecsókolom arczodról a fájdalomszülte kö
nyökét és meggyógyítom szenvedő szivedet.
A kit a sors üldöz, az nálam nyugtot lel,
mert én vagyok az őrök béke, — a
halál — követe.44 — — —
— Megcsobbant a tó tükre; a felri
adt hullámok erősen gyűrűztek. — Elszenderül a hullám, elsimul a gyűrű és a sima
tó tükrébe egykedvűen néz le a hold.
G-erő .A..

Rz „Ünn.epnapok“-ből. *)
Ila áldozóba éltünk napja
S verünk lassúbb ütemre lejt,
Erünk cl párt 1 cserbe hagyva
8 a szív nem remei, csak felejt.
A bágyadt, félelmes napokban,
Melyeknek súlya, kínja nagy:
O isten, isten el ne hagyj!

El ne taszíts magadtól minket,
Ha kor megtört, fény elhagyott,
S mit távol ifjúságunk hintett,
Minden virágunk elfagyott.
Ha száraz kóró lett a képünk
S vad csörtető szél fenyeget,
Maradj velünk, légy menedékünk,
O mindenható szeretet.

*; E költemény ama szép ima-cyclusból való,
melyet a költy most rendez sajtó alá. — Szerk.

übZEai szénniAulchLOz egy féliv xnelléktlet van csatolva^

az állat megbetegedése föl nem jelen I gek a megyei pénztárban kezelendők
tetett, továbbá, ha a ragadós betegség ' (lőti. §.)
Végül a X. fejezetben azon zár
behurczolása az illető állatbirtokos hi
bájának vagy mulasztásának róható határozat foglaltatik, hogy a jelen tör' vény élet beléptetése idejének megha
fel. (llfi. §.)
A zárlat költségeit az ország hatá tározásával s végrehajtásával a kor
rára nézve az állam kincstár, az egyes mány. illetve az illető szakminisztéri
községek vagy puszták határainak el umok bízatnak meg.
A törvény életbeléptetésének ideje
zárásából eredő költségeket, úgy ezek
határán belül elrendelt intézkedések még nincs meghatározva, mindazáltal
költségeit az illető községek, érdekel ( szükségesnek véltük eme nagyfontosI ságu törvénynek megismertetését már
tek viselik.
Marhavész esetében a költségeket előlegesen s annál inkább is adni, mert
fele részben az államkincstár viseli. 1 erős hitünk, hogy ennek kellő ismeI rete és szigorú végrehajtása állatte
(114. §•)
A hivatolt törvény VII. fejezeté nyésztésünket s igy mezőgazdászat unben az állatorvosi gyakorlatot s gyógy kát nagy mérvben emelni fogja.
szerészetet rendezi. A VIII. szól az
eljáró hatóságokról; ezeket képezik a
A nyelv eredete.*1’)
közigazgatási hatóságok. A közigazga
— Irta: Cserei József. —
tási hatóságokba vannak beosztva az
állatorvosok,
kik azoknak szakkö
Önök talán csodálkozni fognak azon,
zegei.
hogy kerül a nyelvészet, illetőleg a classica
Minden törvényhatósági joggal fel philologia a természettudományok körébe.
ruházott és rendezett tanácsú város Először is ezt fogom megmagyarázni.
állatorvost tartani köteles.
A tudományok köztársaságában az
Vagyonos községeket, melyekben egyes tudományágak között bizonyos össze
az állattenyésztés nagy terjedelmű, a köttetés létezik. Már az ó görögök han
kormány állatorvos tartására kötelezhet. goztatták, hogy a természetben nincs ug
Nagyobb terjedelmű állattenyész rás, s igy a tudományszakok között is, —
tést űző több községet a körállatorvo mórt ezek a természet fényképei, — kell
sok tartására a törvényhatóság köte létezni olyan kapocsnak, mely az egyik
lezhet. (127. §.)
i ismeret-csoportot a másikhoz áthidal ja, vagy
A községi és körállatorvosok köz- I épen olyan természetűek az egyes tudoségeiknek helyi állategészségügyi te inány-egyedek, hogy bizonyos pontokon
endőit végzik. (130. §.)
| találkoznak. Tudjuk, hogy a természetben
A hivatolt törvény szerint állator ' is vannak olyan állatok, me'yekröl a feliivosi gyakorlatra nem jogosított egy é- , letes vizsgáló azt gondolná, hogy növények,
neknek üzletszerűen állatorvosi teendő és viszont; ugv vannak a tudományokban
ket végezni tilos. (123. §.)
; is egyes kérdések, a melyek két tudomány
Az állatorvosok háromrendbeliek: szakban is tárgyalhatok, mert kettőnek a
községi, törvényhatósági és államiak. mesgyéjén állanak. Ezt az igaz ágot érzi
Eddig is ugyan voltak állatorvo- maga Cicero is, a nagy római szónak, mi
sok, de rendszeresitésőket eddig csak I kor azt mondja Archias költő mellett tarkormányrendeletek szabályozták, most ■ tott beszédében: a tudományágak, melyea törvény határozza meg; nevezetesen ' ken a műveltség alapszik, bizonyos kapocs
az állami-állatorvos nem volt beékelve csal, mintegy rokonság által vannak egy
a jelenlegi administrationalis rendszerbe, mással összefűzve.
most a törvény7 ezen hiányt pótolja.
Az a tárgy, a melyről én beszélni foA hivatolt törvény IX. fejezeté | gok, épen ilyen természetű, két tudományben az ezen törvény áthágóira szóló i szaknak a küszöbén áll, a mennyiben a
büntetések határozataival foglalkozik. természettudományokhoz, és pedig azok
A büntetés pénzben s elzárásban sza- élettani, pliysiologiai részéhez, meg a nyelv
batik ki.
tudományba, illetve a classica philologia köA jelen törvény által kihágásnak [ rébe is belevág. Nem vádolhat tehát senki
minősített cselekmények és mulasztá arról, hogy, mint a nagyravágyó szajkó,
sok után kiszabott pénzbüntetések ál pávatoliakkal ékeskedem s úgy jelennék
lategészségügyi czélokra fordittatnak
Ismerve lapunk t. olvasóinak nemes izlósét
és fele részben az államikincstárt, tele s a komolyabb
irányú közlemények iránt is tanúsított
részben azon községet illetik, melynek előszeretetet, örömmel közöljük e „Nep.sz.erii felolvasást/
melyet jeles munkatársunk legközelebb Tlencsén város
területén a kihágás elkövettetett. A miiveit
közönségre előtt, a „Trencsénmegyci természet
nagy és kis községeket illető össze- tudományi egylet- estélyén tartott.
Maradj velünk, — kísérj odáig,
Hol örök hajnalod hasad,
Hol aki nyugodalmat áhit,
Megpihen védszárnyad alatt,
Ahol jutalmát megtalálja
A küzdő és a szenvedő,
És megszűnik a lét viszálya
Ha r.ínk borul a szemfedő.
**
Kis

József.

A kertészleány.
— Beszély. —

Irta : Csengey Gusztáv.

E pillanatban az átellenben levő facso- i
portozat lombjai közt ismét megzendüit az 1
j
a különös dalocska :
Lillalla trallalla
Estére hajnalra
Szerelem vár . . .

Az ifjú elbámula, a leányka pedig
elnevette magát, aztán hangosan kiáltá:
— Delila-Delila ! — jösz ide mindjárt!
A hivó kiáltásra egyszerre odaröp
pent hozzájok egy — papagá'y.
— Ah te gonosz! kiálta az ifjú, —
hát ezzel bolondítottái te engem?
A kis gerle ismét felkaczagott, aztán
felugrott, megfogta az ifju kezét és maga
után vonta. A papagá'y a vállán ült s ez
is kaczagott, tökéletesen tudta utánozni
I
hangját.
Egy kis kertünkhöz értek, ott az aj
tóban egy tisztes ősz bajuszu ember fogadta
őket. Epén akkor rakta le azokat az esz
közöket, amélylyel a kertészek folytatják
napi munkájokat.
Úgy látszott, hogy egy cseppet sincs
meglepetve, mikor a fürge leány egyszerre
csak egy csinos ifjúval toppan elejbe, nya
I
kába ugrik, végig czirogatja arczát kétfe
jűi a szeme közé kaczag :

— Öreg apó vendégünk van. Együtt
vacsoráinak !
Az öreg kertész barátságosan nyujtá
kezét az ifjúnak s inondá :
— Szerencsés jó napot fiú! Hogy
hívnak ?
— Alexei a nevem.
— No hát Alexei fiam jól mulass az
öreg kertész lakában !
Azután egy szóval sem kérdezte, mi
hozta őket össze, hogyan egyezik az meg
a világ tisztességes szokásaival, hogy a leány maga vezesse nagyapja házába azt az
ifjút, aki kedvese akar lenni s még csak
egy szó magyarázatot se adjon a dologhoz.
Bizony furcsa volt ez; de az ifjú már
meg volt babonázva, neki most semmi sem
tűnt fel, olyan különös, tündérics másvilág
beli volt minden, ami vele történt, a mi
körülvette.
Az öreg kertész nem sokat törődött
velük, akárhogy mulattak, akárhogy bohóskodtak. J r , kelt ki s be, többet volt künn,
mint benn, c sak néha vegyült a társalgásba
s ekker olyan tréfás dolgokat tudott azzal
a csendes komoly arczczal elbeszélni, hogy
az ifjú pár az oldalát tartotta, úgy kacza
gott. Az öreg apó Péter czár incognito
utazásaiból beszélt el tréfás jeleneteket igen
kedélyesen.
A konyhában tűz sem volt, szakács
nőt sem lehetett találni a házban, mégis
olyan pompás vacsorát tálalt fel egy csinos
hófehér karú cseléd, a ki minden egyéb
nek látszott, csak szolgálónak nem, olyan
csodálatos, soha nem látott, soha nem Íz
lelt ételeket adott fel az asztalra egymás
után, hogy az ifju Alexei némelyiknél azt
sem tudta, hogy kell azt megenni.
Közben finom bort ittak, olyan finom

meg Önök között. Másrészt bizonyos meg- | mint a koponya az egyes nemzeteknél a
illetődéssel lépek azon térre, hol a termé- i századok hosszú folyamain keresztül fejlő
szettudoinányi szaktudósai engem lépten- dik, a szerint tökélesbülnek a nyelvek is a
nyomon megczáfolhatnának, ha a természet talaj, az éghajlati viszonyok s a műveltség
tudományok tételeivel ellenkező tant hir hatása alatt. De viszont, a mint a növény
detnék.
nem gyarapszik eső nélkül, kiszárad a si
lány talajban, sőt kivész, úgy az egyes né
De annyit beszélek már, s Unok még
most sem tudják biztosan, hogy tulajdon pek nyelve is majd gyermekkorát éli, majd
idővel kedvező körülmények között nagy
képen miről is akarok szólni. Arról, a mi
1
korúságra jut, vagy pedig a nemzetekkel
legközelebb áll hozzánk, a mi emberi ne
együtt egészen kivész, ha még le nem kö
münket leginkább fölemeli, a mi nélkül az
tötték, mint irodalmi nyelvet. Különösen
ember az állatok osztályába süllyedne le: a
Schleicber német tudós védi azt a meggyő
beszédről, a nyelv eredetéről. Azt nem
ződését, hogy7 hajdan sokkal több nyelv
fogja senki felróni, hogy ilyen nagyon is
volt a világon, mint van jelenleg, s hogy
elvont tárgyról tudományos színezettel ér
a melyek nem voltak életképesek, kivesz
tekezem. Merőben tagadom, mintha a nyelv
tek vagy egymásba olvadva összezsugorod
eredetéről szóló fejtegetés valami nagyon
tak. Ezt magam is elhiszem. Mi is korlá
elvont tliema volna. Epén a nyelv alkotja
tozta volna az ős időkben a nyelvek felénünk legjellemzőbb részét, vagy mi áll
burjanozasat i a politikai és társadalmi vi
hozzánk közelebb, mit modhatunk jobban
szonyok gyönge lábon állottak, és a mi a
magunkénak, mint a beszedet, a mi az em- j
bért az állattól megválasztja? Már pedig a I legfőbb, nem volt egy tudományos akadé
mi annyira érdekel minden müveit embert, mia, nem volt grammatika, mely egy kalap
azt, ha tudományos sziliben adjuk is elő, alá szorította volna a buján tenyésző ész
szívesen hallgatjuk, megértjük. Önkéntele növényt, a nyelvet. Nyelvi tekintotbeu való
nül is minden tanult ember fogla kozik ma ságos őserdő lehetett a föld felülete abban
gában a nyelv eredetének kérdésével, de a beláthatatlan regi időben. Legalább igy
csakis müveit ember, mert a ki a tudomá képzeli ezt el a divináló emberi ész. De
nyokkal nincs kiképezve, annál az elmé már arra a térre nem követem Schleichert,
let világa összefoly, az elvont fogalmak a hol ezen nyelvek nem egy, hanem több
köre nem válik ki tisztán értelmében, ö nála ősnyelvtől származtak. Egy nyelv épen úgy7
a fogalom összeesik a matériával. Müveit szülhetett önmagából idöfoiytáu tízezer nyel
közönség előtt azonban joggal beszélhetek I vet, mint a hogy7 egy emberpár benépesít
heti a töld kerekségét s egy buzaszom
a nyelv eredetének kérdéséről ; és ha Mii - 1
ler Miksa az angol nagy közönség előtt fel megtöltheti Egyptom összes magtárait.
A nyelv eredetének kérdése a pliiloolvasásainak hosszú sorozatában ezen tudo
logiaban
az úgy nevezett általános nyelv
mányág legspecziálisabb részleteibe is bele
tudomány körébe tartozik.
merült, miért no lehetne nálunk a nyelv
Az általános nyelvtudomány az összes
eredetéről szóló eddig elért eredményeket
nyelvekben
nyilvánuló általános elveket
egy7 rövid felolvasásba szorítani?
igyekszik felderíteni és bevezetésül szol
Sokáig kutattak a nyelvészek és ter gál a részletes nyelvtanokhoz, a grammati
mészettudósok, mig végre meg tudtak kákhoz ; a nyelvtudomány ebben a stádiu
egyezni abban a kérdésben, hogy a nyelv mában még inkább a természettudományé,
természetes utón keletkezett és nem meg mint a történelemé vagy bölesészeté. A
egyezés, nem convenientia következtében nyelv eredetének kérdése, a melyről én
jött létre. Előlegesen is jelzem ezen kér beszélek, a hang megalakulása a természet
désben álláspontomat, a melyre tanulmány tudományok körébe tartozik: a szó, a mon
és gondolkodás után jutottam : az emberi dat már a nyelvtané.
nyelv, oz a hallható gondolkodás, hasonlít
álár a régi görögöket is foglalkoztatta
a növényhez, melynek talaja az emberi az a kérdés, vájjon a nyelv a természet
ész ; a nyelv az emberi szellem alkotása. től vagy az emberek megbeszélése folytán
Bordérnél valahol azt olvastam, hogy a keletkezett-e. Abderai Demokritos (361 ben
nyelv önmagát, szülte. Ez ma má" nem fo halt meg Kr. e.) azt állította, hogy a nyelv
gadható el. A nyelvet az emoeri ész szüli ; „thesei“ vagyis megbeszélés utján keletke
ész nélkül nincs nyelv, mondja helyesen ! zett. Szerinte az emberek megállapodtak
Müller Miksa. De már ezen állításnak má- | abban, hogy az egyik vagy másik fogalmat
sik felét csak bizonyos megszorítással mer- milyen szóval fogják ezentúl nevezni, tehát
nem mondani azt, t. i. hogy nyelv nélkül nincs ez a bizottság mintegy vignettával látta el
ész.Az ész növénye, vagyis a beszéd, annál a szókat, azokat a szó szoros értelmében
dusabb, minél tökéletesebb az agy, minél patentirozta és úgy hozta a forgalomba.
jótékonyabbak a reáható körülmények; s a Ezt a nézetet ma már senki sem vallja.

bort, a milyenről az ifjúnak még fogalma
sem volt. Es a mi a legszebb volt benne,
a gyönyörű Lizka versenyt ivott vele s
meg nem látszott rajta egy cseppet sem.
Az ifju már a szerelemtől is elég ittas
volt, a tokaji bor még ittasabbá tette. Biz
ő azt sem tudta, hogy került haza reg
gel felé.
Csak mikor már kialudta magát, ak
kor kezdett vele porolni édes apja, hogyha
már leissza magát a czimborák közt, leg
alább ne vitesse magát haza drága bérfo
gatban, mert a pajtások gyalog is haza ve
zethetik, ez kevesebbe kerül.
Alexei semmit sem felelt a dorgálásra,
hadd legyen az öreg abban a véleményben,
hogy ö a pajtások körében mulatott.
Azután gyakra.. ismétlődött ez a mu
latság. Alexei boldog órákat élt át a babo
nás kertészlakban s nem mondta ezt el
senk inek.
Mikor aztán a fák már nagyon el kezd"
ték hullatni lombjaikat, Alexei egy napon
nem találta otthon a szép Lizkát.
Az öreg kertész nagyou el volt fog
lalva valami furcsa palántával, a melynek
leveleit tisztogatta.
— Hol van Lizka ? öreg apuskám!
kérdő az ifjú otthonosan elnyújtva tagjait
egy fakarszékben.
A kertész felnézett rá egykedvűen.
— Elutazott rokonaihoz.
— Elutazott? — kiáltá felugorva
Alexei. — Hát hogy lehet az?
— Csak úgy, hogy itt csak nyáron át
szokott tartózkodni.
— Hát aztán én hogy találkozzam
vele ?
— Majd a jövő t.avaszszal megint
visszajön.

— Az ördögbe én addig várjak?
— Ráérsz fiam, akkor is mén eléír
fiatalok lesztek.
— lfe nem úgy öreg! én rögtön fel
akarom keresni.
— Felakarod keresni? Hát aztán, mi
dolgod neked vele?
— Mi dolgom vele? hát az a dolgom
vele, hogy féleségül veszem !
Az öreg abba nhagyta a plántatisz
togatást és fölnézett rá furcsa mosolygással.
—- Feleségül akarod venni ? — kérdő
sipkáját egészen hátra tolva fején.
— Igen hát. Gondolom semmi kifo
gásod ellene. Apám nemes ember, jószágunk
nem nagy, de annyink van, hogy egy aszszonyt eltarthassunk rajta.
— Hm! majd tudtára adom a leány
nak. Te pedig menj haza szépen ős vára
kozzál, mig a válasz megérkezik.
Beszélhetett aztán Alexei, amit csak
akart, az öreg ur föl sem nézett többé
plántájáról. Végre is elballagott ős megadta
magát sorsának.
Azután többé nem juthatott be az
ódon házba, mert a kapu be volt zárva
mindig.
Álexinek aztán keserves napjai kö
vetkeztek, de csak várnia kellett, akár
volt türelme, akár nem.
Eljött a tél is; végre megjött a várvavárt levél is, akkor hozták, mikor épen
otthon nem volt.
Apja adta át neki, maga is levelet
kapott s azzal bolépett a mellőkszobába.
Alexei dobogó szívvel törte fel a le
velet, nagyon kevés volt abban Írva, de az
a néhány szó egész boldogságát foglalta
magában. Lizka egyszerűen annyit irt neki,
(Folytatás a mellékleten.)

mindenki érzi, kinek a három keresztény
felekezeti öl ott halottja van és sírját ke
gyeletből gondoztatni akarja, vízért a tá
vol eső Báthi-utczára kei! fáradnia. Mint
értesülünk, a kútra 500 forint költség kí
vántatik, mely összegből eddig majdnem
300 frtot gyűjtöttek össze.
— Kelecsenyi Matlfld kisasszony,
Kelecsényi Rafael vármegyénk köztisztelet
ben álló nagybirtokosának kedves leánya
élte tavaszán, f. hó 19 én, Baracskán el
hunyt. A szeretet és béke angyala lebeg
jen a korán elhunyt jó leány és hőn sze
retett nővér dráy-a hamvai feletti!
— Az időjárás. Azt tar. ja a közmon
dás, hogy április a szép asszonyok hónapja
s osztja azok tulajdonságát, azt t. i., hogy
szeszélyes. Ez az idén nem bizonyult be,
mert április szel b volt, mint a minőnek
május indult a menyasszonyok hónapja, mi
kor legtöbb szép asszonynyal szaporodik
a világ. Első fele ugyancsak zord volt,
szeszélyesebb, mint április; lomha felkők
úszkáltak az égen, gyakran esett s alig
kandikált ki egy kissé a nap. A gazdák
különben örülnek az úgynevezett kövér
májusnak. Bárcsak jo termést hozna, rá
férne édes mindnyájunkra !

Gazdag? — Biz az szegény, mint a templom egere.
— Hát szép-e? — B'Z egy kicsit, hiinlöhvlyes —
Akkor meg miért szereted? — Azt mondják a
p a j t á s a i m, li n g y n a gyón é d «■ s a <• s ó k j a.

Kibe k ii I n e K. Két isnr liis hölgy összekoezcz.int s jól leho dta egymást. — Itatnak is elnevezték
egymást ? kérdd egv ur. — Nem 1 hangzott a válasz.
— Akkor se baj. holnap már kil-ekíiinek.
Ez is mentség. Tani tó: Már megint
mm tudod
I.czkedet! itt maradsz ebéden. — N ebuló: De kérem, tanító ur, a papa megtiltotta, hogy
bárkitől is meghivattassam magamat ebédre.

KÖZGAZDASÁG.

Felhívás a magyar gazdaközönséghez.

zőkként szerepelhetnek a közgazdasági fel
adatok megoldásánál. Szövetségünk pedig
élő példája annak, hogy egv magasabb hi
vatást valló, sziikkeblüségtő! mer.i részvénylarsasag, nem a közönség mértéktelen kiak
názásában kér si üdvét, hanem épen a kö
zönség közgazdasági mii' e't.-i-g-nek s önál
lóságának kifejlesztésére törekszik.
Bizva am i részvénytársaságban, mely
szövetségünk megalakításával a magyar
gazdák érdeke nek istápolása kőiül újabb
elévüihetlen érdemet szerzett, bizva az első
év csapásaiban megedzödött, megerősödött
jégszövetségben, -— bizalommal fordulunk
Önökhöz, t. gazdatársak, s nemcsak a
jégszövetségre való tekintetből, de saját
érdekükben is kérjük Önöket: lépjenek be
a magyar gazdák jégbiztositási szövetségébe!
Immár minden akadály el van há
rítva, a mely eddig tán az aggodalmasabb
gazdákat a szövetségtől elforditá.
Immár az, ki a szövetség tagjává le
szen, minden anyagi felelősség elvállalása
nélkül lesz azzá. — \z esetleges veszteség
a szövetségi tagot n in illeti; az esetleges
nyeremény a szövetségi tagoké, — e mel
lett olcsó dijak, becsületes kárbecslés —
e nehány szó fejezi ki szövetségünk czélját és lényegét.
Erős a hitünk, hogy a magyar gazgák érdekeinek védelmében, a magyar gaz
dák zöme és legjava velünk lesz.
Kelt Budapesten, 1888. április hó
23-án tartott nagy gyűlésünkben.
Hazafiul üdvözlettel
A magva- gazdák jégbiztositási szö
vetségének felügyelő- és vizsgáló-bizottsága:

I tató és a ezélnak megfelelően szerkesztett jutalom
könyvek is. mint : „H o g y a n ni <• h c t s z e lő r c ?“
„A r a nv i< ö ii v“, „S z ii n n a p o k r au, „I f j u sá g i
o 1 v a s in á n y <» ku, az utóbbi ik tömérdek képpel.
Ezek bármelyikéből 20 példány 6 frt. 50 kr, 50 példány
14 frt 50 kr, 100 példány 28 frt. Egyes példány 35 kr.
A „G y ö n g y s > r o k“, „II a z a szeretet k ö n v v eu
pedig 20 példány I írt 20 kr. 50 példány 10 frt,
100 példány 1’4 irt 50 kr. Egyes | éldány 25 kr. LegI nagyobb jutalom a „T Ö r t é n e 1 m i a r c z k é p’ csarnok
*
4 pompás diszmii 231 arczképp^l és élet
rajzzal ; leszállított ára 3 frt 60 kr. Nem lehet eléggé
ajánlani, hogy az. iskolai vizsgákon mennél több jó
könyvet osszanak szét. Ez a legnemesebb j.italom a
, szorgalmas gyermekeknek, s a mellett a jó könyv
I otthoni! a szülök körében is megteszi hatását. Egj-egy
alkalmas jutalomkönyv kamatozó kincsesé lesz a ház
nál. Mind nneinii megrendelés egyenesen Dolináéhoz
I (Budapest, kecskeméti-u. 13. sz.) intézendők.
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— az „Oroszlán44 vendéglőben máj. 13—19-ig. —
Lcstyák Nándor, törvszéki bíró, Ipolyság. —
Kronstein Sándor, keresk., Bécs. — Anfricht S., utazó,
Bpest. — Csizmái
*
Márton, lelkész, Szt,.-Benedek. —
. Stenley V., bűvész, Budapest. — Zongor J., szolgabiró,
1 Verebélv. — Tánczos Gyula, lelkész, N.-Peszek. —
I Dessaucr Miksa, kereskedő, Bdpest. — Braehfehl
Nándor, utazó, Bpest. •— Juhász Pál lelkész, N.-Kalló.
— Rozlai Béla, hivatalnok, Ar.-Maróth. — Márkus
falvi Márkus Imre, Selnieczbánya. — Somfai Károly,
érd. akad, hallgató, Selniecz. — Dióssy Dezső, érd.
akad, hallgató. Selmecz. — Eisert István, kir. ügyész,
A.-Maróth. — Schlarer János, vizsgáló, Bpest.

A magyar gazdák jégbiztositási szö
vetsége, mely keletkezésekor a gazdakö
zönség meleg rokonszenvével, s a külföldi
biztositó társaságok féltékenységével, zajos
gáncsolódásával egyképen találkozott, im
már egy gyakorlati munkásságban letelt
évre tekint vissza.
A sors, mintha uj intézményünk élet
képességét mielőbb a legnagyobb próbára
kivárna volna tenni, épen az elmúlt évben
— Elvi határozatok iparügyekben. A
— példátlanul számos jégveréssel látogatta
földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi mi meg vetéseinket. A kártérítések egész özöne
i.
nisztérium legutóbb felmerült konkrét ese — melyet jégszövetségünk mindjárt az első
tekben kimondotta, hogy; 1. A vármegyei esztendőben károsult szövetségi tagoknak
számvevő útiköltségei, melyek a szolgabi- nyújtott — nem engedte meg, hogy az első
rói székhelyeken levő ipái lajstromok meg év üzleteredménye nyereség legyen. De szö
des Stoffes, von dem mán kantén will, und dia
tekintése folytán felmerülnek, nem az ipar vetségünk — a kivételes rossz esztendő
etwaige Vcrfalschiing tritt sofőrt zii Tagé: Echte,
í'ein getárbte Seide kráuselt sofőrt ziisaininen, veralapból terítendők meg. 2. Az ipartes minden csapásai között szilárdan, becsület
lóscht hald und hinteilásst ivenig Asche von ganz
tület
saját
tagjait és
ezek
segé tel, állta meg helyét. Életrevalóságának
hellbrauniicher Farb . — VervalschteSeide (die leiclit
Gróf
íankovich
László
deit hivatalos ügyben
megidézheti. Az
speckig \vi; d und bricht) brennt hangsam fórt, mi
oly
fényes
bizonyítéka
ez,
melylyel
szem

elnök,
iparhatóság a megidézel. < pénzbírság ki
mentlich
nimen die „Schusfiiden44 weiter fvvenn
valóságos belső titkos tanácsos, a Somogy megyei gaz
nagyra
nő
a
bizalom
és
elnémul
ben
sehr mit F - bstotf ers •livvcrtj, mid hinterlast eine
rovása mellett is kötelezh i a megjelenésre.
dasági
egylet
elnöke.
a gáncs.
dunkelbrai le Asche, «lie sicli im Gegensatz zűr
— Végre: 3. hogy az ipari tanoncz-iskolák,
Melczer Gyula
echten Sei e, nicht kráuselt, sondern krüinmt. Zcr
A
szövetség
—
mely
a
zsenge
korá

alelnök,
valamint a kereskedőtanulók iskolái felett
driiekt n* i d:e Asche dér echten seide, so
ban
roázudult
—
rendkívüli
kedvezőtlen
Borsodmegye alispá ja es Borsodinegvei gazdasági egy
verstáubt. le, die <i r vervalschten nicht. Das Seifelügyeletet gyakorló ipari kólái bizottságok
viszonyokból megedzve került ki, nagy és
let elnöke.
denfabrik-Depot von G. Henneberg (k. k. Hoflief.)
három évi időtartamra vá’asztassanak meg, biztos jövő előtt áll. E jövőbe vetett bizo
Herczeg Thurn-Taxis Egon,
Zürich, ve sendet gern Mustéi
*
von seinem echten
azután újra alakítandó az, de ugyanazon egyé dalmának adott ép oly észszerű, mint, bá
ólelnök.
Seidenstoftén au Jederniann, und liefert einzelne
nek is megválaszthatok.
Kőben und ganze Stiicke zollfrei in’s Haus.
tor kifejezést az első magyar általános
— Egyházi zene. Mint értesülünk, e
KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.
biztositó társaság, midőn túlhaladva a szö
hó 27-én, Szent háromság vasárnapján, a vetség megalakításakor elfoglalt álláspont
II.
I.
kegyesrendiek templomában a műkedvelők ján, hivatalos tudomásunkra juttatta: hogy
Felhívás.
A Kolibal-téle kert Léván azon
által Kempter egyik zenés miséje s be
jégszövetség tagjai által a törzsbevallá
A „lévai nöegyiel" f. hó 18-án tar
tétül „Krisztus 7 szava" és „Supplices i asokban
lekötött készfizető kezességi össze tott választmányi ülése határozmány óiból nal haszonbérbe kiadó. Bővebb felvilá
te rogamus“ fog előadatni.
gekről egyszersmindenkorra lemond, a le- folyólag ez utón hiyja fel a megyebeli ne- gosítással szolgál a tulajdonos. Kolibal
— Közmérlegek felállítása. A mező
József vendéglös.
.
gazdasági terményeket ma már, eltérve a kötött összegek befizetésének kötelezettsége mesenérző lelkészek, tanítók és körjegy
III.
alól
a
tagokat
bármily
esetre
való
tekinzők
figyelmét,
hogy
amennyiben
a
nevezett
régi szokástól, mindenütt súly szerint mé
rik. A belügyminiszter, minden oldalról 1 tettel is felmenti, és a szövetségbe ezután egyesület által fentartott s gondozott ,.Stevédeni akarván az adó-vevő közönség ér belépő gazdáktól semmiféle kezességi ösz- fánia-árvaház“-ban kilépések folytán több
hely üresedésbe jött : e körülményre a
Kiköltözés folytán egy fi lóerejit
dekét, körrendeleti felszólítást intézett a szeg lekötését nem követeli.
Elvállalja ezzel az első magyar általá községükben levő s ilynemű pártfogásra
hatóságokhoz, hogy a városokban és közsé
gözcséplögép.
ekék, boronák, szeke
társaság
szövetségünkért
a szorult apátián és anyátlan árvák eltartóit
•
o
o
gekben közmérlegeket állítsanak fel, a me nos biztositó
rek.
kC-CSik
s
egyéb
gazdasági fölsze
lyeken a termények valódi súlyát meg legteljesebb anyagi felelősséget A társaság, figyelmeztetni szíveskedjenek. A 12. élet relvények és gépek, esetleg marha és
|
melynek
minden
kétségen
felül
álló
anyagi
évét még be nem töltött árva felvételi
lehessen alapítani.
Kard, mint örökség. Thuránszky I és erkölcsi megbízhatóságát külön hangsu- folyamodványa mellé keresztlevél, teljes juhok isRoszkoson ésZlatnón (AranvosNándor körjegyző Bars-megyében, Komá i lyozni felesleges, korlátlan szavatosságot vagvontalanságot tanúsító községi bizony Maróth mellett önkéntes árveres ut
romból egy ócska kardot kapott, egyedüli vállal káraink pontos és teljes kifizetéséért. lat s amennyire lehet a lelkészi hivatal ján f. évi május lió 30-án délelőtt 9
apai és nagyapai öröksége fejében. Midőn ott 11a káraink megtérítésére díjbevételünk által kiállított olynemü okmány kívántatik, lírakor cladatni fognak; eladások idő
hon a kardot kitisztittatta, derült ki, hogy elégséges nem lenne, a társaság a mu mely az árva eddigi neveltetési s esetleg közben is eszközöltetnek.
a hüvelye és markolatja — állítólag — tatkozó veszteséget saját vagyonából fe tanittatási viszonyairól tanúskodva,mintegy a
lloszkos, 1888. évi május 19-én.
tiszta arany. A kardot — mint mondják — dezi, s ezzel szemben, csupán a jövő évek fin —- vagy leánygyermek lelki belvilágáról
Mária Terézia királyné ajándékozta volna ben esetleg-mutatkozó nyereségeinkből ve adjon felvilágosítást. A kérvények alolirt
Dvorzsák és Peck.
egyleti alelnök nevére junius 15 ig külden
haszonbérlők.
Thuránszky nagyapjának, ki az első magyar het magának kárpótlást.
Ez újabb, jelentőségteljes nagy elő dők be.
testőrség tagja volt. Ennek apja pedig —
Léván, 1888. május 19.
az utódok állítása szerint — nevelője volt nyön kiviil, mindazon előnyök is épségben
maradnak, melyeket a szövetségi tagok
A lévai nőegylet választmánya nevében
Lipót főherczeg, utóbb királynak.
már eddig is élveztek.
Léváról
I ndul
Érk,
Lévára
Szakmáry Endrené
— Gyermekkiállitás lesz a fővárosban
Ilyen a 20%-os díjengedmény, mely
alelnök.
Gr.-Szőllősre
Gr.-Szőllősről
12.15
a jövő nyáron; a napokban határozta azt
II.
Csank-. V arsányra
2.- Csalik-, Varsányról
12.12
el a kisdednevelési kiállítás előkészitő bi a jégszövetségi tagság egész tartaniára visszaÓ-Barsra
Ó-Barsról
2.
12.25
Meghívó.
zottsága, mely nem rég tartotta ülését a vonhatlanul megadatik. Alig szükséges fiVámosladnnyra
2 Vániosladányról
12 45
|
gyelmeztetnünk
a
t.
gazdaközönséget,
hogy
tanitókat képző intézet helyiségeiben. Az
A lévai ni. kir. honvéd- és polgári
Garamujfalura
Gr.-Újfaluról
12.50
;
e
12
évre
szóló
díjengedmény
sokkalta
Sehnec/bányára
12.45
<-•Selmec/.bányáról
egészséges gyermekek verseny-kiállítása új
lövészegylet f. hó 21-én: l’ünkösd hétfőn,
Csatára
6.40 Csatáról
1.30
ság nálunk, valószínűleg lesz igen sok ki értékesebb reá nézve, mint a részvénytár- délután 3 órakor, a lőtéren, dijlövészettel
3.40
9 03
w
w
i
saságok
egy-egy
évre
szóló
dijleszállitásai,
egybekapcsolt
megnyitó-ünnepélyét
tartja,
állítója s egyik fő vonzóereje lesz a kis
Kiskereskényre
8.30 Kiskereskénvről
8.—
melyeket bármikor ttjabb dijfelemelések — melyre az egylet tagjait igen tisztelt
dednevelési kiállításnak.
i -1— A vast agabb betűvel jelzett szám az esti 6 órától
;
követhetnek.
családjaikkal együtt, s a lövészet iránt
— Görögország az egyetlen szőlőmireggeli 5.59 percig tartó időszakot jelenti.
Ilyen maradandó előny a kárbecslé érdeklődőket szívélyesen meghívja
velő állam Európában, a mely eddig még
Kocsiposta küldemények csak egvs /.cr tofillokszera mentes. Védekezik is teljes sek ama szigorúan igazságos rendszere, meLéván 1888. május 19-én
át 3 óra 40 perczkor.
vábbittatnak Csatái
i
lyet
a
szövetség
a
bizalmi
férfiak
intézméerélylyel a vész behurczolása ellen ugyanya lövész jylet választmánya.
nyira, hogy a külföldről mindennemű növény ! nyeinek életbeléptetésével alkotott meg. E
1 kárbecslési rendszer, máraz első évben is
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
behozatala szigorúan tiltva van.
Lévai piaczi-árak.
— Rövidhírek. — Uj helyiér kitűnő szolgálatokat tett a károsultaknak,
Rovatvezető: Kónya József, városkxoitány.
Dolinay Gyulánál az iskolai vizsgákra pompás
dekű vasút épitése van tervben Esztergom I a szövetségnek és az igazságnak egyaránt. Jutalomkönyv jelent meg. Ezek közt legfontosabb a
Búza: m.-mázsánként fi frt 30 kr, fi frt
De nem folytatjuk a számos anyagi „SzÍV“, irta Edmondo de Amicis, forditptta dr. Radó
tól Füzitöig s a pálya negyven kilométer
70 kr. Kétszeres 5 frt 10 kr, 5 frt 30 kr.
előny
felsorolását,
hárem
végezetül
komoly
Antal. Páratlan szép ifjúsági olvasmány. Többet ér az
hosszú lenne; az érdekeltség junius else
izgató Robinson kalandoknál. E kedves miiben egy
jén tart gyűlést. — A ,,IÓ SZÍV1’ bazár Buda figyelmébe ajánljuk a t. gazdaközönségnek tanuló naplójegyzetei vannak közölve az iskolai év Rozs 5 frt. 20 kr. 5 frt 40 kr. Arpa 5 frt
még
azt
a
megbecsülhetetlen
erkölcsi
előnyt
GO kr, 6 frt — kr. Zab 5 frt. 30 kr, 5 frt.
pesten négy nap alatt összesen 37,000 frt
majd minden napjáról megható, szívhez szóló szép
jövedelmet hajtott, mely szép összeg a is, mely szövetkezésünk tényében és szö- történetek alakjában. E mii olasz eredetiben alig más 50 kr. Kukorieza 5 frt. 80 kr, fi frt — kr. Bab
fél év alatt hetven kiadást ért. Rendkívül alkalmas
csekély kiadás levonásával az árvízkárosul ; vétségünk virágzásában rejlik
8 frt 70 kr, 9 frt. — kr. Lencse 8 frt 50
arra, hogy iskolai vizsgákon jutalomkönyv gyanánt
Szövetkezésünk
pozitív
jele
annak,
tak javára fog esni. — Nyitrán e napok
osztassák szét. E czélból leszámított ára : 20 példány
8 frt 90 kr. Köles 4 frt. 50 kr. 5 frt — kr.
I
110
gy
az
egyes
kisebb
erők
felismerik
már
ban tették le ünr epélyesen a Roskoványi
10 frt, 50 példány 24 frt, 100 példány 45 frt. Egyes
e
hazában
is
az
egyesülés
szükségét,
mert
példány
55
kr.
Dolinaynál
kaphatók
még
más
érdekes,
♦) E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelőssé
Ágoston püspök állal alapított szegényház
alapkövét. — Az ország'iy lés valószínűleg belátják, hogy együttesen hatékony ténye kisebb gyermekeknek való rendkívül olcsó, sokat mu- get a Szerk.
júliusig együtt marad, me.- a jövő hóban
összeülő delegácziók határozatai között I
olyanok is lesznek, melyeket a képviselő
háznak azonnal tárgyalni kell. — Jótékony
bazár lesz junius 3-án S meczbányá i; a
Léva-Csata Esztergom-Nána
Esztergom-Nána Csata-Léva
Csata-lpolyság
fele jövedelem az árvízkárosultaknak van
Vegyesvonat
Vegyesvonat
szánva, fele pedig a kath. nőegyletnek. —
Vegyesvonat
Állomás
Állomás
Állomás
ii. in.
A pécsi hcivídcsapatok közt a nyakszirtII.
111.
I.
III.
merevség veszedelmes járványa tört ki; *
7_
Budapestről ,
ind.
honvédek közül már többen fekszenek a
4.8.— 1 1.2,J
Léváról .... ind.
Csata .... . ind. 11.03 718
Becsből
.
,
.
19.
Zalaba
. . . .
n
„
9.
11.21 6 32
kórházban. — A pápa az arany rózsát az
7.26 4.25
Alsó-Várad . . .
ji
11.43 606
•
i
Esztcrgom-Nána
érk.
9.19 4.17 ípolv-Pásztó.
idén a brazíliai trónörökösnének fogja adni
7.57 4.54
Nagy-Salló
Bél
, . . ,
11.56 7i8
ind.
9.50 4.45 Szakállos
azért, mert nagy buzgalmat fejtett ki a
«
T)
12.14 7 39
•
T
<8.27 5.23
Zeliz
....
Köhid-Gyarmat
brazíliai rabszolgaság eltörlése érdekében.
10.11
Visk
....
12.33 8.n
5.12
•
n
érk.
9.
—
5.56
Csata
.......................
Ipolyság
.
érk.
— Az uj ismétlő fegyverek első szállít
> — 8.30
Kéménd
10.29 5.32
n
9.2 4 6.28 Bény .
mánya már megérkezett a steyri fegyver
„
....................... ind.
10.43 5.53
Ipolyság Csata
gyárból Budapestre.
Bény ...
9.41 6.51 Csata . . .
érk. 10.57 6.09

Nyíl ttér. aj

Verfalschteschwarze Seide.

Hirdetmény.

A GARAM-IPOLYVÖLGYI VASÚT ME1TEI REJTSJE.

apkósáwok.
— Rovatvezető Zuhan jr. —

Miért szereti? — Édes apám, elveszem
» Kesernyések Juliskáját. — Oszt mért venuéd el?

/I

rastagabb betürel jelzett szum, az

esti ő órától reggel 5,59 ptrezig tartó
idaszakot jelenti.

.

.

.

Kőhid-Gvarmat .

.

Kéinénd

.

Esztergom Nana .
Budapestre ....

Becsbe

....

n

9.55 7.07

Csata

w

10.12 7.18

Zeliz

érk.

10.32 7.50
| 1. .0

Nagy-Sallú -

érk.

•

9.2 5
l 5.55
.0.14 5.53

.

.

.

11.15 6.45

n

11.49 7.20

Alsó-Várad

.

X

.

.

érk.

Léva

,

Ipolyság , . .
\ isk ....
Szakállos
. .
.
. .
12.24 7.57 Bél
12.48 8.22 Ipoly-Pái-ztó . .
Zalaba
1-12 8.46 Csata
. , .

ind.

.

•

.

7.20
7.48
8.11
8.26
8.44
r
9.02
érk. í 9.18

ind.

4.10
4.40
5.G6
5.22
5.42

6.10
6.18

21. szám.

HIRDETÉSEK.

Május 20.
ni.

336/1888. tlkvi sz.
III.

Árverési hirdetményi kivonat.

Árverési hirdetményi kivonat.

A lévai kir. j bíróság, mint telekkönyvi hatóság
közhírré teszi, hogy Froiiud Áron végrehajt it<ínak, Sza
bó György végrehajtást s.envedö elleni 89 frt 75 kr.
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyébe i
Szabó Györgynek a in.-kis sáliéi 54. sz. tjkvbeli A -|"
1 sorszám alatt foglalt fekvöségbeni és az ez n épült
26. összeirási számú házban való ’ c rész illet mén vére
284 frt 33 kr, továbbá ugy a végrehajtást szenvedett
Szabii György ugy a társtulajdonos Szabó János,
Szabó Ilona férj. Somogyi Lászlóim; és Szabó Lajos
nak az ugyanazon ivbeli A | 2 sorszám alatti egész
fekvöségükre 80 frt, — az A
3 sorszám alatt fog
lalt egész fekvöségükre 55 frt, — továbbá Szabó
Györgynek az A
6. sorszám alatti fekvőségbeni 1
rész illetményére 103 frt 33 kr, — végül a m.-k.-sál
iéi 273 sz. tjkvbeli A -|- 1 sorszám alatti fekvöségére
az árverést 387 írtban ezennel megállapított kikiáltási
árban elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok

A verebélyi kir járásbíróság mint tlkvi
hatóság közhírré teszi, hogy Lévák Sándor,
gyekenesi lakos végrehajtatónak Sárik Ist
ván végrehajtást szenvedő elleni 41 frt. tő
kekövetelés és járulékai iránti végrehajtási
ügyében a verebélyi kir. járásbíróság terü
letén lévő s az alsó-győrödi 27. sz. tjkvben
A I. 2‘—8 rszk. alatt foglalt birtoktestnek a
végrehajtást szenvedő Sárik Istvánt ’/a rész
ben illető közös tulajdoni jutalékára az árve
rést 806 írtban ezennel megállapított kikiáltási
árban elrendelte, és hogy a fennebb megje
lölt ingatlanság az 1888. évi május hó 25-ik
napján d. e. 9 órakor Alsó-Györöd község
házánál megtartandó nyilvános árverésen
a megállapított kikiáltási áron alul is eladat
ni fognak.
Azárverezni szándékozók tartoznak az
ingatlanok becsárának lü '/o át vagyis 81) frt
60 krt készpénzben vagy az 1881. LX. t. ez.42.
j-ban jelzett árfolyammal számított és az 1881.
évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt
igazságiigymiszteri rendelet 8. §-ban kije
lölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez.
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bí
róságnál előleges elhelyezéséről kiállított,
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
Verebélyena kir.jbíróság, mint tlkvi ha
tóságnál. 1888. évi, febr. hó 7-én.

az 1838. évi jun. ho 8 ikn^pján délelőtti 10 órakor M. K -

Salló községben a biró házánál megtartandó nyilvános ár
verésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni
fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becs
áfának 10%-át vagyis a m.-k.-stlói 5 I. s . tjkvbeli A f1 sorszámalatti fekvöség */ 6 részére 2s frt 43 krt az
\ | 2 sorszám alatti fekvösegre 8 irtot, — az A
3.
sorszám alatti fekvöségre 5 frt 5 > krt, — az A
6 sor
szám alatti fekvöség
részére 10 frt 33 krt és a
mező kis sáliéi 273 sz. tjkvbeli A -j- 1 sorszám alatti
fekvöségre 38 frt 70 krt. készpénzben vagy az 1881.
LX. t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és
az 1881. évi november hó 1. 3333. sz. a. keit igazságiigy ministeri remidet 8. §-ában kijelölt óvadékképes
értékpapírban a kiküldött, kezéhez letenni, avagy az 1881.
LX. t. ez 70 §-a értelmében a báuatpi'nznek a bíróság
nál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni.
Léván, 1888. évi jan. hó 23. napján.
A lévai kir. jbíróság, mint tlkvi hatóság.

Dillesz

Gyenes József,

kir. alj biró.

kir. jbiró.

Hirdetmény.

Hirdetmény.
Léva uradalmi főbérnökség részéröl ezennel közhírré tétetik, miszerint
alábbi uradalmi korcsmák, korcsmáltatási jogok, malmok és házak jövő újév
től kezdve továbbra kibérlendők lévén, ezen ujonnani kibérlésre vonatkozó s a
lévai uradalom központi irodájában Léván f, évi aug. hó 23. napján reggel 9
Órakor megtartandó nyilvános árverésre a t. ez. vállalkozók ezennel meghivatnak.

Kibérlendő tárgyak :
1. Léván az összes uradalmi korcsmák, korcsmajogok és a kóser bormérésjog.
2. Léván, kiskoresma épületben levő külön lakás és bolt, a Bolemángyógytár
átellenében
féle
3. Léván, a nagy-piaczon levő uradalmi boltépület.
4.
„
a Sótimalom.
5. Báth, vendéglő és kis korcsma.
6. Nagyod, korcsmajog.
7. Kelecsény. korcsma.
8.
„
malom.
9. Podluzsány, korcsmajog.
10. Keszi,
„
11. Alsó-Fegyvernek, korcsma
12. Ó-Bars,
„
13. Mohi,
„
14. Lök,
„
15. Elesfalu.
„
16. Alsó-Prandorf,
„
17. Felső
„
„
18. $olmos,
19. Óvár,
„
20. Alsó-Györöd,
*
Léván, május 15-én, 1888.

A lévai fürdő és uszoda 1888. évre f. május 19-én megnyittatván,
alábbi föltételek s az eddigi árszabályok szerint a közönség használatára készén áll:
t—1 "ü. r cl ó_ ét r s z a b él 1 y 1 fürdés ruhával együtt felnőtteknek..................... ... 20 kr,
1 fürdés gyermekeknek................................................ ... 10
1 bérletjegy az egész idény fürdésre felnőtteknek . . 6 frt — 77
1
„
„
„
„
„
gyermekeknek • Q 77--1
,,
usznitanitás és egész idénybeli fürdéséirt 10 .. — TI
Ezen 10 írton felül fizetendő még az úszómesternek fölvételkor 1 frt
és szabaduszáskor külön 1 frt. — 1476/885. sz. látta Kónya József, s. k. r.-icapitány.

a. Léva uracL főbérnökség.

NYOMATOTT NYITRAI ÉS TÁRSÁ-nál LÉVÁN. 1888.

Körös város hozzájárulásával f. é. májrshó évben megjelent lapokhoz hasonlítva a nö
19., 50. és 21-én egy nagyobb szabású gaz vekvés 89Ó csupán 1 év alatt; az utolsó
dasági kiállítást fog Nagy-Körösön rendezni. 1Ü év növekvése pedig 7132. Eme szamok
E kiállítás gazdasági mozgalmaink ból tehát kitűnik, hogy a létező lapok az
terén egy uj rendszer inaugurálását jelenti. utóbbi Hl évben csaknem megkétszereződ
Eddig ugyanis a gazdasági mozgalmak szét tek. \ mull év növekvése kellőleg bizo
szórtan, különböző helyeken és időkben nyítja, hogy a lapok megalapítása és létre
tartattak, a mi úgy a gazda közönség rész jötte, nem hogy apadóban volna, hanem
vételét nehezité meg, mint a kiállítókat is fokozatos növekvésben van.
A fődolog azonban, mit nem szabad
elkedvetlenité, mert sokszor ismétlődve s
emellett kis körben mozogva, tömérdek szem elől tévesztenünk az, hogy eme lapok
költségeket hárított reájuk anélkül, hogy a legnagyobb része, mondhatnánk hét nyolkeresett gyakorlati eredményeket csak né czada/szilárd alapon nyugszik; azaz üzle
mileg feltalálhatták volna. A nagy-körösi tileg és anyagilag is virágzik. A lapok
kiállítás egy üdvös kezdeményezést képez Amerikában nem tengődnek, mint nálunk
odahaza, mert a hány lap alapittatik, az
e téren.
Ezen gazdasági mozgalom ugyanis fel i először hiányt pótol, tehat okvetlenül te
öleli az összes ez iránybani tevékenységet re van és szükség kifolyásaként jön létre,
s egyesíteni fogja a következő mozzana ! másodszor pedig, mint üzleti vállalat lesz
tekintve és ép oly business-t képez, mint
tokat :
1. Országos — részben helyi jelleggel akár egy röfös kereskedés vagy pedig pá
fog ott lókiállitás, katonai lóvásár és ló linkafőzés és eme tekintet okvetetlenili
azt feltételezi, hogy a lap első sorban fizető
verseny tartatni.
2. A nagyinéit, földművelés-, ipar- és vállalat legvett. De még bámulatosabb szin
kereskedelmi miniszter engedélye folytán ben fog feltűnni a dolog, ha tekintetbe
ott fog megtartatni a nemzetközi jelleggel vesszük, hogy e tömérdek lap daczára is
az olvasó köre egy-egy lapnak, mily ma
biró Vll-ik tenyészállatvásár.
3. Rendszeresített gép- és eszköz ki gas számokat ér el Forgalomra nézve első
helyen áll a „New-York-\Vorld“, mely még
állítás.
4. Gazdasági általános termény ki ez előtt öt évvel, alig hogy némi állással
birt a többi nagy lapokkal szemben.
állítás.
A lap jelenlegi vezetője, úgy szellemi,
5. Kertészeti, szöllöszeti és borá
mint anyagi tekintetben, egy honfitársunk
szati kiállítás.
6. Az orsz. gazd. egyesület gép ver Pulitzer József. Igaz, hogy alig lehet öt
ma már magyar embernek nevezni, miután
senye s végre itt fog megtartatni
7. a társult egyesület gazdainak nagy csaknem 25 év óta tartózkodik Amerikában
és annyira beletalálta magát az itteni hely
gyűlése is.
Egyesítve lesz tehát minden mozzanat, zet és viszonyokba, hogy ma ő tényleg
ami a látogató gazdaközönségre érdekkel amerikai és nem pedig magyar. De mind
bírhat. Gondoskodva lett, hogy e kiállítás ezek daczára, születésénél fogva magyar
pünkösdkor, azaz oly időben tartassák, lóvén, magyar e edetét meg nem tagad
amidőn a gazdasági munkák kevésbé hát hatja, sőt ha ezt tagadni akarná is, ez leráltatják a gazdák részvételét, nemkülönben í hetetlenség volna, mert ellenségei, jobban
oly városban, mely a legér rkesebbje al mondva irigy ei oly számosak, kik nagy
földi városainknak s a közelfekvő Kecske- |j sikere miatt a journalismtis terén ellenségei,
méttel eg' itt az ország legnagyobb részére ' hogy folyton miut a „Hungárián" lesz einnézve — nemcsak kulturális, de nép életi |I Ütve és a vele nem sympatliizáló lapok
tekintetben is vonzó tanulmányozási objec- 1I más nevet reá nem is alkalmaznak, mint a
turaául kínálkozik. Ezeken kivü
*
gondosko „magyar szerkesztő". Legyen ez azonban
dott a kiállítási bizottság, hogy a kiállító, bármiként, nem tagadható, hogy a magyar
valamint a látogató kö..< íség az összes ha Pulitzer bámulatba ejté egész Amerikát
zai vasutakon tetemes árkedvezményben ré lapjának emelésével és az ma, az összes
szesüljön.
amerikai lapok felett áll — forgalomra nézve.
Megvan tehát minden factor arra, hogy
A lap átlagos reggeli kiadása 1887egy valóban gyakorlati értékű országos ben 212,750 példány volt, az esti kiadás
mozgalom minden irányban kielégítő legyen, száma is meghaladta a 125000-t. A vasár
miért is a közönség figyelmét e kiállításra napi kiadás átlagos száma 1887-ben 252,867
különösen is kell, hogy felhívjam. Lá és a lap forgalma még mindig emelkedés
togatóknak a részletes programmal kész ben van. A második legnagyobb lapja Ame
ségnél szolgál a nagy-körösi kiállítási bi- rikának a Chicago News, mely szintén
zottság.
meghaladja a 150,000 forgalmat; ezt kö
veti a „Philadelphia Record" egy 1 cenBudapest, 1888.
A kiállítás rendező bizottság nevében : ; tes esti lap 125,000 forgalommal. A New
York Héráid 100,000 példánnyal és még
Gróf Károlyi Sándor
számos vidéki lapok szintén 100 ezer és
elnök.
több példányban jelennek meg.
Amerika a hirlap hazája, nincs az a
kis helység, melynek ne volna meg a
Magyar hírlapíró uralma Amerikában. maga heti lapja vagy közlönye, sőt legtöbb
esetben, miután az amerikai nagy politikus
Az Egyesült Államok és Canadaban és politikában pártállást foglal el, két lap
megjelenő összes napi, heti szaklapok és pal is rendelkezik a helység, hogy mindkét
/folyóiratok száma — mint az „Amerikai fél politikailag kellőleg képviselve legyen.
Nemzetőr11 írja — 16,310-et tesz ki. A múlt Az amerikai lapjából meríti az eseménye
mikor aztán hozzáfogtak a reggelihez, végre
megszólalt a fitt:
— Azt ne vedd neki rossz néven, apám,
hogy mulatni szeret. Azért áldott jó te
remtés.
— Hm, azt én nem tagadom.
— Nagyon gondolkozó arezot vágsz,
talán valami kifogásod van ellene ?
— Isten mentsen! hanem azért még
sem veheted feleségül.
— Nem vehetem ? ! — De hát miért ?
— Talán nem elég tisztességes családból
való ? — Szólj, te ismered őket.
— Jól ismertem apját is, jól ismertem
anyját is, származása ellen nem lehet kifo
gásom, mert apja Nagy Péter czár volt,
anyja pedig Katalin czárnö.
Alexei rémülten ugrott fel e szavakra
és most ő bámult apjára olyan merev meg
üvegesedett szemekkel, mint az tegnap a
leányra.
— Atyám, atyám ! mit mondtál te
most ?
— Azt fiam, hogy a te kedvesed
Erzsébet czarewna.
Az apa néhányszor föl s alá sétált szo
bájában, azután megállt fia előtt.
— Most ide hallgass, a fejemet ke
zedbe teszem, úgy vigyázz reá. Amiért
engem ma ide hivattak, az nem kevesebb,
mint a gyermek czár és kormányának meg
buktatása és Erzsébet czarewna trónra
6inelése. Nekem, mint régi gárdaparancs
noknak részt kell vennem. A dolog ma éj
félig végbemegy, s ha sikerül, holnap reggel
Erzsébet lesz az orosz birodalom uralkodó
nője. Egy korona fog titeket elválasztani
egymástól, ez a korona nem fog ugyan oly
elérhetetlen magasban ragyogni, hogy miatta
föl ne juthatnál a czárnö szivéhez, mert e

ket, az eszméket; gondolkozás módját ez
befolyásolja, ez adja meg irányát a politi
kában, ez határozza meg elveit; gondolkoz
nia felesleges, elvégzi azt helyette szer
kesztője, kinek állításait elfogadja és en
nek nyomdokait követi.
*
Joggal
lehet. mondani az amerikai saj
tóra, hogy ez a nép nevelője; oly biztos,
mint kétszer kettő négy, hogy az, a mit
egy városban a komoly lap követel, rövid
idő múlva kell, hogy megvalósuljon, mert
a sajtó, kívánalmai és nézeteinek kikürtö
lésével csinál a a közvéleményt és ez előtt
meghajlik előbb vagy utóbb gazdag és
hatalmas egyaránt.
Nem lesz érdektelen az Egyesült Ál
lamok hirlap viszonyai felett való elmcfüttatásban egy pillantást vetni még a nem
zetiségi osztályzására az Amerikában meg
jelenő lapoknak. — Az angol és német
nyelven megjelenő lapokat nem számítva,
miután azok képezik a létező lapok zömét,
csupán a más idegen nyelveket soroljuk
fel: Franczia nyelven megjelenik napi és
hetilap az Egyesült Államok és Canadában:
96; scandinaviai: 58; spanyol: 34; cseh:
16; hollandi: 12; lengyel : 7 ; dán : 4; finn:
8; olasz: 4; héber: 3; portugál: 2;chinai 2
és egy-egy orosz, schwe'tzi, ir, tót, cherokee
(indián faj) és a gonddal szerkesztett Ame
rikai Nemzetőr" az egyedüli magyar lap..
Ebből látható, hogy az Egyesült Ál
lamokban hányféle népfaj van képviselve
és igen jellemző az itteni viszonyokra,
hogy mindezen népek saját közegeikkel
rendelkeznek és ennek daczára hazafias
amerikaiak.

o

Különfélék.
-— Gyászhlr. Báró Bakonyi György
e hó 14-ikén élete 45-ik évében Zsemberen
meghalt. Halála — mely igen széles kői
ben keltett őszinte részvétet — nem jött
váratlanul, mert már éveken át súlyos be
teg volt. Benne kihalt a Bakonyi-család
férfiága. Temetése a vidék nagy részvéte
mellett e hó 17-én volt Borfőn, hol tete
meit a családi sírboltba helyezték. — Ál
dás és béke porain ! — A gyászoló rokon
ság a következő gyászjelentést adta ki:
„Báró Bakonyi Ilona, özv. Pongrácz Miklósné ; — báró Bakonyi Mária, férj. Majlátli Lászlóim; Majláth László, Pongrácz
Béla, Irén és .Margit, mély- fájdalommal je
lentik szeretett fivérük, sógora és nagy
bátyjuk: Bá’ó Bakonyi György urnák, éve
kig tartó szenvedés után, élete 45-ik évé
ben, f. hó 17-ikén, Zsemberen, történt gyá
szos elhunytét. A boldogult eltakarittatása
Borfőn, f. hó 14-ikén 10 órakor d e. fog
véghez menni. Az engesztelő szent mise
áldozat Zsemberen e hó 19-ikén 10 órakor
reggel fog megtartatni. Áldás emlékére!"
— Wiedermann Károly, pozsony-tankerületi főigazgató e hó 13-án érkezett Lé
vára, a főgimnázium megvizsgálására. A je
les tanférfiu e hó 17-ikéig maradt körünk
ben, a mikor a tapasztaltakkal teljesen
megelégedve távozott el.

— A lévai m. kir. honvéd és polgári
lövészegylet e hó 13-án tartotta évi ren
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des közgyűlését, melyen előterjesztetett a
választmány évi jelentése, helyben hagyat
tak az egyleti számadások s az egylet
igazgatósága következőleg alakíttatott meg:
Igazgató: Petényi Sándor honvédezredes,
aligazgató: Leidenfrost László, fölövészmester: Szabó Lajos, lövészmester: Thuránszky Rezső, pénztárnok : Mercader Alajos,
titkár: Dr. Halasy Kálmán, gondnok: Becsey Antal. — Választmányi tagok: Rónay
Gusztáv, Horváth Mihály, Sarmir János,
Szilaveczky, Sándor, Pólya Károly, Dr.
Mogány Ármin, — Belesák László, Dr:
Braeh Ferencz, Czirok János, Holló Sán
dor, Huberth Vilmos, Mácsay Lukács. —
A számvizsgáló bizottság tagjai: Lakner
László, Medveezky Sándor, Torma Lajos.
— Az igazgatóság első ténykedésével biz
tosítani akarja azon czél megvalósítását,
mely napjainkban a lövészegyletek társa
dalmi feladatát képezi, azért a dijiövészettel egybekapcsolt megnyitó-ünnepélyt e hó
21-ére: Pünkösd hétfőre tűzte ki, mely al
kalommal úgy az egylet tagjai, mint azok
t. családjai, a hölgyközönség s a lövészet
iránt érdeklődök szívesen lesznek üdvözölve,
a lövölde zöld lombos helyiségében. — A
hölgyek részére külön ezéltáblákkal szin
tén dijlövészet lesz berendezve. —- Frissitök a közönség rendelkezésére lesznek. —
Az ünnepély- kezdetét taraczklövcsek jel
zik, s a délután és est folyamán Lakatos
zenekara fog játszani. — Csak kedvezőt
len idő esetén halasztatnék az ünnepély
27-ére, a jövő vasárnapra.
— Helyreigazítás. — Lapunk mu't
számában közölt „A selymészet fejlődése"
cziinü czikkünkuek a 2-ik oldal Il ik ha
sáb 23-ik sora, igy szól: „Az országos sely< ínteny észtési felügyelőség 1887. évi je
lentése szerint az intézet felállítása előtt
alig 1(10 család foglalkozott selyinészette 1“
— (mely szöveg után még ez olvasandó!)
— „1887-b e u azonban m á r 28.145 csatad foglalkozott selyemtenyésztéssel," kik stb.
— A fagyos szentek kritikus napjai
nak elmúltával sok vidék gazdáinak re
ménysége kezd ismét éledni. A hol csak
csípős dér s kisebb fagykár vö t, bizakod
nak, hogy a melegedésnek indult időjárás
majd pótolja a veszteséget. Egyes vidéken
azonban szomorú kép tárul a múlt napok
nyomában. Kivált a kony hakertek és gyü
mölcsösök pusztulásáról panaszkodnak. Ná
lunk minden nagyobb kár nélkül folytak
le a fagyos szentek napjai. Múlt kedden
virradóra volt ugyan dér, de az csupán
itt-ott csipte meg a szőlőt, gyümölcsöt,
kukoriczat és babot. I'etemesebb kár nem
esett semmiben.
— Érettségi vizsgálatok. A pozsonyi
tankerületben a pozsonyi, trencséni, nagy
szombati, nyitrai és lévai főgimnáziumo
kon az Írásbeli érettségi vizsgálatok egyi
dejűleg f. é. május 22 én veszik kezdetüket.
A szóbeli vizsgálatok junius hó folyamán
lesznek megtartva. A szóbeli vizsgálatokon
M i e d e r m a n n Károly kir. tanácsos, tan
kerületi főigazgató elnököl, mint kormány
biztos.
— Életrevaló mozgalom indult meg
Lévan egy, a temetők környékén készítendő
kot érdekében, melynek szükségességét

nő szeret téged ; de én nem akarom, hogy ha a konservativ férj hirtelen fel nem vila- tombolni, mulatni akarna. Hja küszöbön a
a czárnö kegyencze légy. Nekem vannak i gositja az asszonyokat, hogy csak az egyik varos „hamvazó“-ja, amikor majd mindenki
bizonyos ó-világi fogalmaim a becsületről, I „Jó szív" kultuszának van jogosultsága eb pusztára, falura fürdőre utazik.
amire ugyan azóta, hogy a czárnők ke- ben az életben.
A balparti színházak már nagyon is
gyenczeket tartanak, a mai időben nőm
A „Jó szív" most a divat. S ez a fő kezdik érezni a meleg levegőt s bizonyos
sokat adnak s a fényes kegy eltakarja a városnak most igazán mozgalmas napokat unalmasság fogja el a színészeket is és ha
gyalázatot, de én mégis jobb szeretném, ha szerzett. A haute saison beköszöntött, s a éppen mulatni akarnak, maguk is szívesen
te most ezer mértföldnyire volnál innen s magas arisztokraczia állandó találkát adott fölkeresik a budai arénát, ahol Krecsánvi
az én családom tiszta ősrégi jó neve mo- most magának a dunaparti Párisban: Bu színtársulata aratja most a diadalt. Még bi
esoktalantil szállana utódainkra. Szegény, dapesten. Az Andrássy-uton a szebbnél- zony divatba fogja hozni a budai társaság
kurta nemesek vagyunk, de jobb szegény szebb fogatok végtelen korzója nyílt meg. a nagy faalkotmányt. Úgy látszik van hozzá
nek lenni, elvonultan a szegény, kis birtok A fogatokban az ország legszebb asszonyai hatalma és ereje is.
ban gazdálkodni, mint az udvari kegy fényes és leányai, keblükben aranyos, ezukros „Jó
De hogy az igazi divatról is szóljak,
magaslatán ragyogni, azzal az undorító gon szív".
az
érdeklődök
tán már tudják, hogy a nyári
dolattal, hogyha meguntak bennünket, el
Ez most a divat.
divat
alapszíne
az idén is fehér lesz. IIoszdobnak, mint a kifacsart czitromot, melyet
Keresztelőjének ünnepére kivonult az
szu
lefelé
futó
tarka
csikók, vagy egy szín
aztán félrerug mindenki, a kinek útjába egész főváros a városligeti iparcsarnokba,
nel
karrirozott
fehér
lodenből
készülnek a
akad.
hogy a szeretetreméltó keresztanyának a
legszebb
ruhák.
Feltűnik
egy-egy
tiszta pi
— Mit tegyek apám ?
„Jó szív" számára kedves ajándékot vigyen.
ros
szin
ruha
is,
egy
egészen
sima,
ineggy— Visszautazol rögtön Moszkvába s
De nem csak az emberek, hanem a szinü szövet, hozzá ugyanoly szfliü fátyol
folytatod a tanulást, mintha semmi sem tör
büszke paripák is nagyban versenyeznek a szövetből készült napernyő, aztán egészen
tént volna.
jótékonyságban.
Mert bizony az a favorit, világoskék öltöny, egy tiszta buzavirágszin.
(Folyt, kíív.)
amelyik egy-egy futamnál elsőnek érkezik, A ruhák alakja a legegyszerűbb. Magas de
kedves meglepetésben és sok esetben édes rék, elől mellényalakban, hátulján szalag
jótékonyságban
részesíti a totalisateur-te- csokorral.
Tavaszi divat.
vöket.
A napernyők divatja most nyílt ki.
Még a legrosszabb szivek is megdöb
A főváros társasága elegáns találko Többnyire koczkás-selyem. Közép-hosszú
bentek, mikor a drót meghozta hírül, hogy
K é g 1 Pista, a hiros sportsman agyonlőtte zóhelyül a héten a gyepet tűzte ki. A jo nyéllel, faragott fogantyúval. Színe azonban
magát, hát még a „.5 sz>v« hölgyeinek do gászbálok régi parthiebeli jó hírnevét úgy’ j mégis legtöbbnyire a ruháéhoz hasonló.
bogó szive, akiknek a fess athleta egytől- látszik magának annektálja a versenytér
A kalapokon nagy bodrozott créme,
egyig jó ismerőse volt. Oh hogy egy jó turfja és tribuneje, mert az uj szépségeket, vagy rózsaszínű tollak lengenek. A müvia társaság bimbóit, az elegáns „bakfischek“-et
szív mire nem képes! Kéglt is ez kergette
rágdiszités most kezd erős tért hódítani s
a halálba — s nem adósság, mint a fővá egytöl-egyig kihozzák a mamák — a ver divatja talán állandó lesz a nyáron. A fér
rosi lapok írták — egy jó szív, mely na senyre.
fiak erősen kivágott kabátkát hordanak a
gyon is jó volt ö hozzá, anélkül, hogy
Gavallért, akiben szív és vér van, meg kihajtáson selyem tükörrel.
eliez joga lett volna. Egy lefoglalt szív, jó indulat, hát azt most kétféle osztalék is
*
Farka
Róza.
melynek már joga nincs egy mást szeretni, érdekli a totalisateuré meg a tribüné.
a jó szív — a modern jóság kultuszába
Mindenfelé élénk mozgalom uralkodik.
esett. Es talán Kégl Pista ma is él még, Olyan a város „képe", mintha erővel is
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A másik nézet Heraklcitos és Epikuros bölcsészeké, kik amellett kardoskodtak,
hogy a nyelv „physei", vagyis a természet
től keletkezett, tehát az ember természeti
kényszerűség következtében beszél. Ez a
helyesebb és a tudomány mai álláspontjá
nak inkább megfelelő nézet. De azt mar
hiába feszegették Epikurosék, hogy a szó
hang és a fogalom között minő összefüggés
létezik. Ezt példával világítom meg, mert
nehéz megérteni. A nyelvnek a természet
től származását hirdető ezen tudósok ugyanis
arra a mellék útra tévedtek, mintha például
napjainkban valaki azt feszegetné, hogy
miért fejezték ki őseink a kenyeret épen
kenyér szóval, nem nevezhették volna épen
olyan joggal fának a kenyeret és viszont ?
Vagyis Epikurosék, mint mondám, a foga
lom és szó közötti összefüggés titkát ku
tatták és akarták megfejteni, épen azt a
részét az általános nyelvtudománynak, me
lyet emberi erőnek megoldani eddig még
nem adatott.
Ha egyébre nem lett volna is jo a
főnnebbieket megemlítenem, legalább azt lat
juk beiöle, hogy az ó görögök minden nagy
eszmét megmozgattak a tudomány világá
ban. A tudományok gyökerei egé.z az ógö
rög műveltségig hatolnak le. A legújabb
időben egy híres és nagy szolgalatokat tett
német tudós kutatta ezt a kérdést Berlin
ben, Steintbal, szakmájára nyelvpsychologus.
Mert napjainkban annyira haladott mar az
általános nyelvtudomány kérdése, hogy egész
a nyelvpsychologiáig emelkedett. Ez a kér
dés is kizárólag a müveit embert érdekli.
A tanulatlan nép, mint említőin, annyira
materiális, hogy nála a fogalom és a tárgy
összeesik, a kettő között nem tud kiilömbséget tenni önmagától. Ha kenyeret mond,
jegyzi meg Thewrewk Emil jeles tudósunk,
nem a szót érti alatta, hanem magát a tár
gyat, melyet kifejez.
A harmadik nézet a nyelv eredeté
nek kérdésénél a múlt század második fe
lében keletkezett, a német Süssmilch éter
volt a szerzője 1766-ban. Ö a kinyilatkoztatási alapon áll, s eszerint a nyelvet az
embernek Isten adta volna készen, minden
fáradság nélkül épen úgy, mint a látás
vagy a hallás érzékét, tehat az ember be
szél akarata ellenére Ezen kérdés fejtege
tésére még visszatérünk, most vegyük
rendben.
A mit az ó görögök a nyelv eredetét
illetőleg kikutattak, az mind benne van
Platónnak a nagy görög bölcsnek egy ránk
maradt müvében a Kratylosban. A Kratylos a legrégibb nyelvészeti munka. Már
hogy jöhet, várja, aztán megírta neki pon
tosan, hogy hol keresse őt a székvárosban.
Alexei most azon kezdett el töpren
geni, hogy mikép adja atyjának tudtára
ezt a dolgot. Mert annyi világos volt
előtte, hogy első dolog az öreget megnyerni,
azután következik a leánykérés, ami ünne
pélyes czeremóniával szokott végbemenni.
Töprengéseiből belépő atyja azzal a
váratlan hírrel riasztotta fel, hogy Szent
pétervárra fognak utazni. Egy öreg gár
dista barátja hívta meg, azzal lesz valami
dolga, maga sem tudja, hogy mi.
Alexei szivéről nehéz kő esett le, a
fődolog hát meg van, elmennek együtt
Szent-Péiervárra. Majd aztán útközben,
vagy ott a fővárosban elmondja a többit is
apjának.
Biz ők megérkeztek a fővárosba, atyja
el is ment öreg barátját felkeresni és Alexei
me<i
semmit sem mondott el.
o
Végre elhatározta törik-szakad, nyi
latkozni fog.
Az öreg ur nagysokára tért vissza s
akkor még olyan ránezos volt a homloka,
hogy a fiú semmi kedvet sem érzett a vál
lalathoz. De hát mégis csak meg kell lenni,
mert ma deczember 4 ke van s Lizka e
napra várja őt.
— Apám!
— No, mi a bajod? mit kerülgetsz,
mint a farkas a birkaaklot ? Sok a gondom,
hamar ki vele! Min töröd a fejedet?
_ Valamit szeretnék veled közleni,
de nem tudom te lősz-e engem agyon azért,
vagy én lövöm magamat főbe, azért bajos
elkezdeni.
_ Psakrew! micsoda bolondokat beszólsz te nekem ? Mit akarsz?
— Megakarok házasodni.

Platón is belátta, hogy a nyelv nem keletkezhetett „thesei" vagyis megegyezés szerSiit. Elismerem, nincs benne lehetetlenség,
liogv va'amely nvelv megegyezés, összebe
szélés utján ne j illessen létre ; igy kelet
kezett convenientia szerint az újabb idő
ben a hires világnyelv, a volapük, meg a
'pasilingua, de értől később, a maga helyén
szólok.

Való az, I ogy Platónnak, a nagy ide
alistának finom érzéke volt nyelvi tekintet
ben is, azért a „physei" elmélet mellett
foglal állást ; Platón is azt állítja, hogy
a nyelv természetes utón keletkezett. Mert
tegyük fel azt az eshetőséget, hogy ha a
nyelv megegyezés utján jött volna létre,
akkor az csak olyan naiv módon történhe
tik, hogy az emberek összejöttek és nevet
adtak minden fogalomnak, a mely elméjük
ben volt. Igen, de hogy tehették ezt, mi
kor még beszélni nem tudtak? Hiszen az
egymás megérthetésére már nyelvnek kel- I
lett volna ilyen esetben létezni. Önmagát |
czáfolja meg a „thesei" elmélet és minden I
oda mutat, hogy a nyelv a természet utján ,
fejlődött ki csak úgy, mint a hogy hajdan •
a személyekből a család, a családból a törzs,
a törzsből a község, az állam fejlődött:
épen igy származott idő folytán a hangból
a szó gyökere, a szó gyökeréből képzők
és ra6ok hozzáadásával a szó, mondat, kör
mondat és az ejtesz beszéd. Ebből látható,
hogy az állami élet keletkezése, meg a be- |
szód kifejlődése egy és ugyanazon termé
szetes processust követték, csak hogy más
más téren.
Nem tagadom, hogy a mostani müveit
világban nem keletkeznek szók convenientia utján; ez épen természete a nyelv fej
lésének Gondoljuk csak vissza, milyen nagy
munkát végeztek ezen század elején irodal
munkban a Kazinezyék, hogy a hazai nyel
vet uj szók alkotásával a felmerült fogal
mak és fordulatok kifejezésére alkalma sá
tegyék. Epén olyan munkát végeztek, mint
a kertész végezne, a kinek azt mondanák,
hogy ezt az erdőt alakítsa át sétatérré. Bi
zonyosan fákat vágna ki, másokat ültetne,
itt-ott nyesne, szépítene, szóval az ö mű
vészi szelleméhez, felfogásához alkalmassá
idomítaná azt, a mit a természet alkotott.
Ilyen tervszerűen működtek hazánkban a
nyelvújítók is. De a legújabb korban szin
tén nem keletkezik e minden untalan egyegy uj szó, például a chemiában ? A tudós
nevet ad a fölfedezett elemnek vagy ele
mek összetételének, és a tudósok egész se
rege, az iskolák mind elfogadják, maguké
nak ismerik az újszülöttet. Ezt nevezzük
mi convenientia, megegyezés utján keletke
zett szónak. Ilyen módon, megengedem, az
— - Micsoda?!
—- Már csak fújd ki a mérgedet, hadd
essem át rajta, aztán gyerünk a leányhoz.
— Hát micsoda bolondság ez ? Mikor
voltál te Szent-Péterváron?
— Moszkvában ösmerkedtiink meg.
— Ki az a leány? most midjárt el
mondasz mindent.
Alexei engedelmeskedett, elmondott
mindent őszintén, körülményesen mentői
tovább beszólt, aunálinkább elfogta a cso
dálkozás.
— De hiszen te fiam valóságos kö
tözni való bolond vagy! hónapok óta sze
relmi viszonyban élsz egy nővel, a kiről
azt sem tudod, hogy kicsoda. Aztán azok
a körülmények, amiket te nekem elmond
tál, igen gyanús sziliben tüntetik fel a te
menyasszonyodat. Gyalázatot ne hozz az én
| fejemre, fitt! ha valami kalandornő, nem
fogod elvenni. Vannak ilyenek elegen
Moszkvában, nem csoda, az udvartól vesz
nek példát; most általában kalandoroké
Oroszország. No jó. Nem lőlek agyon, el
megyek veled a lányhoz, azután majd meg
látom, mi fán termett az a csodamadár.
A fin örült, hogy ilyen könnyen át
esett a dolgon, gondolta magában csak te
gyere velem oda, kerülj szemei elé, majd
megbüvöl téged is öregem úgy, hogy ma
gad is beleszeretsz.
Elmentek együtt a kitűzött helyre.
Egészen uj egyszerű földszinti ház volt,
a hova betértek. Nem kellett sokáig ke
resni a moszkvai kertészleány lakosztályát,
mert kívül a folyosón sétálgatott az öreg
apó, mintha épen rájuk várt volna. Csak
hogy most Alexei végtelen csodálkozására
gárdista ruhát viselt. Alexei apját még na
gyobb bámulat fogta el, mert abban a gár

ős korban is származhattak és származtak is
egyes szók, de nem egész nyelv.
Aristoteles, a nagy realista, csodálatos
módon homlokegyenest ellenkezett Platón
nál a nyelv keletkezésének kérdésében is,
azért a convenientia pártjára látszik állaui,
mikor azt mondja, hogy a nyc'v az ember
találmánya. Aristotelest azonban m gczáfolta az utókor, mely Epikuros és Platón
nézetéhez áll legközelebb. A modern tudó
sok ugyanis Bordértől kezdve napjainkig
a „physei" elvet, vagyis a nyelvnek a ter
mészettől való szármáz ásót hirdetik.
(Folyt, köv.)

Ébredjünk!

A közvélemény a közszükségek
ből fejlődvén ki. az idő inutató-ujja
rejlik benne, melynek a hatalom is hó
dolni tartozik.
A közvélemény vezetésében a ve
zéri hivatal nem öna-jánlkozástól vagy
kegyelmes kinevezéstől, hanem válasz
tástól függ; itt tehát hasztalan akarna
valaki vezérleni, kitől a közvélemény
nem akar vezéreltetni; sőt ha valakit
vezérének megválaszt a közvélemény,
mihelyt a választott érezni kezdi, hogy
vezéri kötelességének eleget nem tehet,
mondjon le vezéri szerepéről, mert kü
lönben letétetik.
De minek is Írjak nagy bevezetést;
a tények meztelensége a leghóditéibb
ékes-szódás. Én adatokat, én tényeket
sorolandók el híven, igazán, leplezetle
nül. Gondolatim- és tapasztalataimat a
mérséklet kötelén ugyan, de azért fér
fias határozottsággal indítom útnak,
hogy a valót megismerje mindenki, a
kihez tartozik.
Barsmegve jegyzői kara halott,
halott szellemileg, halott társadalmilag.
Miért halott szellemileg? \ .ma köz
:
ponti jegyzői egyesületnek lapja a . Köz
ségi Közlöny", van lapunk, a melyre
oly nagy szükségünk van a „Közigaz
gatás", van három megyei lapunk és
melyikben találkozunk - eltekintve az
öreg Thuránszkvtól. — csak egy köz
ségi. vagy körjegyzőnek szellemi mun
kájával; de kérdem: hányán hordatják
a nekünk annyira szükséges szaklapo
kat? sajnos, de való, az elsőre azt kell
mondanom, hogy senki, a másikra rit
ka az a kartárs, mint a fehér holló.
A második állításom igazolására,
miszerint halottak vagyunk társadal
milag, kérem szíveskedjenek csak egy
kis türelmet áldozni és e jegyzőköny
vet
átolvasni.
,
distában az ő öreg barátját ösmerte fel, a
kivel egész délelőtt együtt töltő az időt.
— Hát te honnan cseppensz ide?
kordé az öregtől.
— Hát csak úgy, mint te.
— Azt nehezen hinném, miután én
leánykérőbe jöttem ide.
i
— En pedig az örömapa és kiadó
násznagy vagyok egy személyben, — feleié
az mosolygva, — igy tehát mégis egy já
ratban vagyunk.
— Hát mióta van neked unokád ? én
arról nem tudok semmit.
— Vén medve vagy, elmaradtál a
világból. No de jertek be, majd bemutatom
a menyasszonyt.
Ezzel bevezette őket egy csinosan búto
rozott szobába, ahol egy szemérmes piruló
leányka várakozott rájuk. Lesütötte szemét,
mint illik tisztességes menyasszonyhoz, mi
kor a vőlegénye apját mutatják be neki.
— Nézd, kedves apám, ez az én ked
ves Liszkám! mondá büszke gyönyörrel
Alexei, ezzel szelíden átölelte a leányt,
aztán odavezető apjához, hogy ölelje meg ő
is; de mennyire megdöbbent, mikor most
apjára tekintett s látta, hogy az öreg ré
mült arczczal, megüvegesedett merev sze
mekkel bámul a leányra. A leány is észre
vette a különös tekintetet, egyszerre elveti
előbbi szemérmes szerepét, vidám kaczajba
tört ki, nyakába ugrott az öreg moszkvai
nemesnek és összevissza csókolta barázdás
arczáját.
— Kedves apó, kellek-e menyasszony
nak ? Lásd Alexei, apád egy kicsit elbámult
azon, hogy ismerősre akadt bennem, anél
kül, hogy előre tudta volna. No de már
most vígan leszünk, megünnepeljük pom
pásan a kézfogást. Igaz, hogy csak hárman

,,Teg'yzckin.yv.

Felvétetett Gr.-Szőllősön, 1888. évi
máj. hó 13-án a barsniegyei község jegyzői, illetve körjegyzői egylet megalakulása,
illetve újbóli szervezése tárgyában tartott
sziikebbköríi értekezletről.
Tekintve, hogy a múlt évi juh hó 26án abarsniegyei jegyzői karnak Ar.-Maróthon
tartott közgyűlése alkalmával felvett jegy
zőkönyv 13. pontja értelmében a körjegy
zői kar a lévai járásba kitűzött közgyűlésre
f. hó 19. napjára összehívandó lett volna,
de a jegyzői kar sajnosán meggyőződött
arról, hogy e tekintetben az. összehívás mind
e mai napig nem történt meg ;*) annál fogva
alulírott körjegyzők elhatározták, hogy mai
napon Garam-Szöllösön egy szőkébb körű
értekezleten az eddigi mulasztások orvos
lását minden kitelhető módon eszközlendik.
Annak következtében alulírottak kö
vetkező ügyet tették megbeszélésük tár
gyává:
Az értekezlet megbotránkozva
értesült arról, hogy Barstnegyében a
községi és körjegyzői karnak, mint egy
leti szövetkezetnek egyáltalán létjoga
nincs, mert igaz ugyan, hogy hallo
más szerint a jegyzői egyletnek alap
szabályai még 1881. évben megalkot
tattak, de azok miniszteri jóváhagyással
ellátva nincsenek, vagy amennyiben vol
nának is, a jegyzői kar közgyűlésében
kihirdetve nem voltak, minek követ
keztében az eddig működött jegyzői
tisztikar lét jogosultnak tekinthető nem
lévén, alulírott értekezlet elhatározta,
hogy Léván a f. évi jun. 11-ére kitű
zött halárnapra Barstnegyében állomá
sozó valamennyi községi és körjegyző
kartársakat d. e. 9 órára az egyletnek
megalakítása és a már Írásba foglalt
alapszabályoknak újbóli átvizsgálása és
netaláui módosítására összehívja.
Ezen jegyzőkönyvnek közlésével
valamennyi kartársat a fent kitűzött
hely és határidőre ezennel tisztelettel
meghiván, megkéretnek, miként a köz
gyűlésre saját érdekükben megjelenni
szíveskedjenek.
Ezzel a jegyzőkönyv bezárat ván, felol
vasva aláíratott."
Most már kérdem, van-e igazam, vagy
nincsen? Es ha van, mit szólnak ehez
azok, a kiknek e téren szerepük volt?!.
Unok pedig kedves kartársaim fontol
ják meg jól a dolgot, mert igy nekünk jö
vőnk nincsen.
Vagy talán kell még kommentár ?
és az állítólagos szövetkezeti elnök mit
szól ehez? Ha nem szól ő semmit, majd
a következő számban szólok én.
Vladar Pál,
szent-benedeki körjegyző.

Meghívó a gazdasági kiállításra,
N.-Körösön.
Az országos magy. gazdasági egye
sület, a Pestmegyei gazd. egyesülettel a
földmivelési minisztérium támogatása s N.♦jBiztos tudomásom van arról, hogy Timránszky
Nándor egyleti jegyző a meghívást meg april 26-án
küldte el az elnökségnek kinyomaüis és szétküldés vé
gett, tehát a mulasztás csak is az elnököt terheli.

leszünk hozzá, de az se baj, jó kedvünk
lesz azért nekünk.
Alexei egy kicsit meg volt ütödve
azon a furcsaságon, hogy apja a lánynak
és öregatyjának régi ösmeröse és az még
sem tudott felőlük semmit, de ő már meg
szokta a különösségeket Lizkája körében s
nem kerkezősködött tovább, miután atyja
egy szóval sem iparkodott megmagyarázni
előbbi különös megdöbbenését.
Hozzáültek a lakomához, Lizkának
holló jó kedve volt, az öreg kertészapó is
sokkal élénkebb volt, mint
egyébkor,
Alexeinek pedig nem sok kellett hozzá,
hogy kitűnő jó kedve kerekedjék. Csak a
fitt apja feszengett nyugtalanul székén ; de
lassanként az általános jó kedv, őt is el
ragadta, kivált miután Lizka és az öreg
gárdista egvremásra töltögették poharát.
Alexei apja igazi tősgyökeres orosz
nemes volt, szerette az italt, győzte is, fia
előbb elázott, mint ő, de azért ő is elázott
éjfélteié.
A tokaji hamis bor, nem olyan őszinte,
mint egyéb közönségesebb borok, nem
csinál rabiátus részegséget, amiben az em
bernek elvesz az esze, — hanem csak úgy
lassan-lassan lopódzik az erekbe. Végtelen
jó kedve van tőle az embernek, egy ideig
olyan boldog világölelö jó kedv, ami nem
veszi el az öntudatot; ez a boldogságos jó
kedv tart egy ideig, aztán leragadnak a
szemek s az ittas elalszik csendesen és
mélyen, másnap nincs semmi baja.
így jártak a leánykérők is, szállásu
kon ébredtek fel s nem tudták, hogy ke
rültek haza és ki vetkeztette le őket.
O sszenéztek, aztán kiki hozzá látott
az öltözködéshez.
Sokáig nem szólták egy szót sem,

