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Hirdetmény.
A népfelkelő tiszti kijelölésre követelt
feltételek, valamint az évenként junius hó
7-ikétől kezdve 3 li ti időtartammal felállí
tandó népfelkelő tisztképző tanfolyamokba
való felvétel tárgyában liozott határozmányokat tartalmazó — f. évi május lió 11-én
2387. sz. a. kelt in. kir. honvédelmi minisz
teri hirdetmény, az érdekelt népfelkelesi
kötelezettekkel leendő megismertetés czéljából a r.-kapitányi hivatalnak megküldetvén,
ezen körülmény tudomásvétel végett köz
hírré tétetik.
Léván, 1888. évi junius hó 13.
Kónya József,
r.-kapitány.

A gőzeke.
A miről apáink negyvennvolez
előtt még az e'ső vasút Budapest és
Vácz között való megnyitásit alkalmá
val is alig mertek álmodozni, hogy a
gőz fogja földjeinket szántani: ma már
előttünk valósággá vált.
A gőzkocsi hasítja útjainkat; a
gőzeke szántja földjeinket.
Amaz a múlt évben a szab, osz
trák-magyar államvaspálya - társaság
által építtetvén ki. léptettetett életbe :
ez Leidenfrost László hírneves
gazdánk által hozatott be, és felfor
gatja. feifordiija vele földjeinket, mint
egy Prometheus ellesvén a földben
rejlő életszikrát, gabona alakjában
táplálékunkra fölhozza s értékesíti.
A gépapparátus e folyó évi junius
5-én vonult ki a szántásra az úgyne
vezett „Szecsei-berek" pusztára, mely
városunk nyugati részén a lévai Sehoeller-féle uradalom egyik becses bir
tokrészét képezi. .Mondanunk is feles
leges. hogy a közönség nagv érdeklő
dése mellett történt a kivonulás.
Hogyne, hisz az országban —

Fürdőiévé I.
Budapest, 1888. junius 12.

vasárnap reggel.

különösen felföldünket illetve e nem
ben az első gépek közé tartozik, sőt
egészen egyedüli; mely hivatva van
— a kínzással egybekötött marhaerő
helyett a szántásban a gőzerőt o-vakorlatilag megoldani s az emberiség
hasznára érvényesíteni; persze csak
addig, mig egy más, könny ebben
megszerezhető s dominálható erő által
ki nem szorittatik.
A foldmivelesi rendszer, mióta a
gőz uralomra vergődött, nagy átalaku
lási stádiumba jutott. A régi primitiv fa
eszközök és gazdasági szerek helvett min
denütt a gőzerőhöz alkalmazható szerek
és eszközök, nagyobb részben vasbeliek,
honosodtak meg; ez magával hozta a
művelés azon rendszerét, melvet váltó
gazdaságnak kereszteltek el s melvet
most mindenki követni s gyakorlatba
hozni törekszik.
Csakhogy ezen váltógazdasági
remiszernek azon bibéje van. hogy
nagy tőkét követel; ez pedig a mi
gazdaságainkban, töldmívelésünkben a
legkevesebb, a miliői származik azon
a tapasztalás által igazolt sajnos ered
mény, hogy gazdaságaink pusztulás
nak indulnak, a föld a régi birtokosok
kezéből átvándorol az uj földesurak
kezebe; de azon átvándorlással együtt
szenved a föld, mert irgalmatlanul zsarohatik minden oldalról s mindinkább
felhangzik a panasz, hogy a föld ősi
termőereje vesz s előidézi, fejleszti s
ápolja az uralkodó gazdasági válságot.
Így a gőzerő átváltoztatja ugyan
régi foldmivelesi háromnvomásu gaz
dasági rendszerünket s átalakítja ugyan,
•fo vájjon a köznek előnyére vagy
hátrányára? még mindig kérdésessé
válik.
S habár nem szoros korollariuma
a gőzerő alkalmazásának a váltórend
szer, mert hiszen a gőzerő mellett ép
úgy alkalmazható a háromnvomásu.
mint a váltógazdasági rendszer, mivel

Léva város r.-kapitányi hivatalától.

T Á R C Z A.

Megjelen.: hetenként egyszer,

gyereket. A hídon egészen megszorul a
, nép, a mint egymást tuszkolva előre igyek< szik. A park széles utain az ismerősök megint
összevergődnek, de mintha csak valami tit
kos hatalom űzné őket, sietve távoznak tova
— hogy a nagy gyógyudvar asztalai meL
lett valahogyan még helyet találjanak.
A katonai zenekar számira fönntar
tott pavillon is megélénkül. A karmester
kezébe veszi dirigáló pálezikáját, a katonák
szájukra illesztik öblös trombitájuk fúvóját,
a kis pá'czika egyet suhog a levegőben,
mire aztán a „Rákóczy" induló akkordjai
alatt reszkenti kezd a levegő, a föld, a
1 — szív.

Az tij gondnok által megifjitott Csá
szárfürdő parkjának egyik lombos fája alól,
hiis árnyék alá vonulva, tekintek át a vén
Budapestre és szemlélem, hogy az örökös
munka kigőzölgése, s a kenyér után való
hajsza porondjának fölkavart homokja, mi
lyen színtelen szürke fátyollal takarja kö
rül a hőségtől megritkult légkörét a fővá
rosnak. Magas oszlopképpen emelkedik föl
a tiszta ég azúrjáig a porköd, s a beteg
athmospherából menekül az ember, de me
nekülnek a levegőnek szárnyas lakói is.
A langyossá vált szőke Duna gvöngve:
a Margitsziget erdője bűvös hujlongással
tereti át illatos áramját és nagyot lélekzein, hogy a szűz levegőt a maga hódító
tisztaságában élvezhesse láradt tüdőm, —
aztán leveszem a kalapomat, lmgy mezte
len homlokomat oda tarthassam a suttogó i
áram édes, üdítő csókjának.
I
A „Fecske" kürtője nagyot búg, a
vizhullámok egymásba kapaszkodnak, s
perez alatt recsegve vergődik ide-oda a
kikötő hajóhidja, melyen csakhamar nagyot
koppan a kötélfogó fonal orsója, amit a
hajósok ügves fogással birtokukba kerítve,
gyors munka után megkötik a morgó viziparipát; aztán éles hangon kiáltja egyik :
„Császárfürdö, tessék kiszáliani
A pöfékelő „Fecske" csak úgy önti
ki magából a sok embert, asszjnyt, leányt,

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba:

I

Takarék- és Hitelintézeti épület
A LAP KIADÓJA:

ez utóbbinak több igénye van. nagyobb
tőkét követel s hogy ez fedeztethessék,
többet kell produkálnia, több hasznot
felmutatnia, mi ez idő szerint mindig
a föld termőerejének rovására esik,
mert a hasznunkra kiszedett termő
részt nem tudjuk kellőleg pótolni.
Gazdasági, illetve foldmivelesi rend
szerünknek ezen átalakulási stádiumá
ban a gőzgépek alkalmazása mindinkább
szélesebb tért foglal el. A szükség szüli
őket. Nagyok az emberi szükségletek,
igények, követelmények: ezeknek kielégitése csak a rendelkezésünkre álló
minden erő felhasználásával fedezhető.
Ez hozta létre a gőzekét is.
A vidékünkre, illetve a lévai ura
dalom gazdaságaiba való behozatalát
örömmel szemléljük, mert ez által a
föld növelésénél megtakarított marha
erőnek felhasználását véljük a föld
termőképességének fokozására fordíthatni. Ebből aztán kétségtelenül foly
az. hogy ha a föld termőképessége —
a rabló gazdaság mellőzésével — fokoztatik; s művelése egyenletesen a
gőzerő által minden idő s viszonyok
között eszközöltetik, az igazi s állandó
anyaföldje lesz az emberiségnek s biztos előmozdítója jólétének.

A nyelv eredete.
*)
— Irta: Cserei József. —

Az ősnyelv gyökei épen agy szármáztak abban a régi korban, s ezt a logika
I szabályai szerint következtetjük, mint a
hogy most is az egyes embernek szókész
lete bővül ismeretkörének tágultával. Ha
azt kérdené valaki, hogy hová lett az a
sokszor emlegetett ősnyel, a beszédnek ez
a protoplasmája? azt kérdeném tőle, hová
lesznek a folyóvíz eseppjei, ha az óezeáuba
1
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*) Ismerve Ingunk t. olvasóinak nenn s ízlését
s a komolyabb irányú közleménye
,
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iránt is lannsi'ott
előszeretetét, örömmel közöljük <• „Népszerű fciolvasást/ melyet jeles munkatársunk legközelebb Trencsén
város müveit közönsége előtt, a „Trencsénmegyei ter
mészettudományi egylet
*
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kérjük utasítani.

NYITRAI ÉS TÁRSA.

vegyülnek ? Mint önálló nyelv többé nem
létezik, elegyült a modern nyelvek közé
és hozzá még nem is az első kézen keresz
tül. Fájdalom, ezen protoplasmákra még
nagyitó üvegen keresztül sem lehet ráis
merni. Úgy sejtjük, hogy azok a gyökök
lesznek az ősi nyelvnek maradványai, me
lyek a világ valamennyi nyelveinek össze
hasonlítása titán alakra és jelentésre meg
egyeznek. Ezt a munkát a tudósok már
meg is kezdették. Nem elégszenek meg
ugyanis, hogy az egyes nyelvfajok körén
belül előfordu ó nyelveket hasonlítsák össze,
például a szémi nyelvcsaládban a zsidó,
cliald, szyr és plioeuiciai nyelveket, vagy
például a turáni családban a magyar, török,
finn, vogul, osztrák stb. nyelveket, hanem
magúknak a különféle nyelvfajoknak nyel
veit is egybevetik, és épen ez az egységre
törekvés bizonyít a mellett, hogy az em
beriség egy pártól származott, kezdetben
bizonyosan egy közös nyelve lehetett, mely
ből a nyelvfajok, nyelvek és szójárások
fejlődtek.

Alig hinnék, hogy az emberiség ösnyclve egytagú gyökökből állott, ha nem
■ maradt volna ránk egy ilyen primitiv fej
! lettségi fokon csodalatosán egész napjainkig
eljutott egytagú vagy máskép elszigetelő
i nyelv, a chinai. A mennyei birodalom nyelve
a gyökfoknál nem fejlődött tovább, holott
például az ural-altáji a ragozás, a szémi pe
dig és az indogermán a ragozáson keresztül
a hajlitás fokáig emelkedett. A chinai nyelv
'
puszta gyökökből, egytagú szókból áll,
'
mint a dadogni kezdő gyermek beszéde;
I
a ragozás és hajlitás alkalmával ezen gyö
köket coiubinálják egymással. Nyelvüknek
ezen tökéletlensége lekötve tartja a fogal
mak fejlődését és a szellemi látókör terje
dését is, mert ha nincs olyan gyermek fo
l
kon álló nyelvük és Írásuk, ősrégi művelt
j
ségüknél fogva a chinaiak lennének ko
;
runkban a tudomány és műveltség első
i
Náluk egy gyökszó jelenthet főne
*1 nepe.
vet, melléknevet, de lehet ige, sőt hatá
rozó is a szerint, a mint más más helyre

— Micsoda, egy chicagói nö, aki I azok az egészségest is beteggé teszik test
orvos és ide jön magát gyógyítani a ben, no még tárczában.
Császárfürdőbe ! Igazán nagyon okos és
Beszeltünk még hosszassan a maérdekes asszonyság lehet. Ejnye, de szeret
i gyár forrásvizek gyógy hatásának előnyeiről,
nék vele megismerkedni 1
mialatt arról győződtem meg, hogy ez a
— Hja kérem, sokkal távolabb vidék külföldi orvosasszonysag jobban ismeri a
ről is fölkeresik a mi gyógyfürdőnket — mi fürdőhelyeinket, mint talán sok ma
mondja a fürdő egyik hivatalnoka. A kül gyar orvos.
földiek azok valóban méltányolni tudják
— Meddig mél'.óztatik nagysádnak
azt a gyógyliatast, melyet egyedül ennek a itt maradni ?
fürdőnek a forrása képes csak előidézni.
—- Oh itt föltöm az egész nyarat.
Magyarország különféle vidékéről is van I Azt tapasztalom, hogy itt nemcsak fürdeni,
nagyon sok vendégünk. Az okos külföldiek de kellemesen szórakozni is lehet. A für
nem a divatos vizet, de az egészséges s dőben már több magyar családdal ismer
gvógv hat ássál biró f orrásokat keresik. Kii- kedtem meg, s mondhatom, nagyon szívé
Egész ismeretlen alakokkal telik meg lőttben erről önnek bő magvarázatokkal lyesnek s barátságosnak találtam őket. Az
.
I
a fürdő hoteljének erkélye. Komor, agg szolgál majd Brodlin asszony, aki nagy j tán végtelenül szeretem a magyar zenét.
férti a k angol szakállal, sápadt asszonyok előszeretettel beszél a különféle vizek ' A parkbeli kioszkban órahosszákig is el-clel nem titkolható külföldi typussaí, magyar gyógyhatásairól.
liallgatom, amint a czigányok húzzák. Azo
urak, s úrnők, fiatal, piros, pozsgás eleven
Az orvos asszony szívélyesen nyújtotta kon az ütemeken nagyon jól lehet tánkisasszonyokkal, franczia bonnok apró cse felém a kezét, mikor megismerkedtünk.
czolni, ugy-e i
metékkel. Ezek a fürdő állandó vendégei. Emésztési bajokról panaszkodott. A Csá— Megakarná próbálni nagysád ? A
Nagyon kiváncsi voltam a vendégek szárfüidőt neki egy volt tanárja ajánlotta.
fürdőgondnokság
minden évben többször is
kilétére és a szeretetreméltó gondnok ur Alig pár napja időzik a kellemes magyar
szokott
társas
összejöveteleket
és tánczengedőimével beletekinthettem a vendég fürdőben s eklatáns javulást érez. Csodál- I
mulatságokat
rendezni.
Engedje
meg,
hogy
könyvbe. Még alig kezdődött meg a saison, kozik, hogy a fürdő vendégek közt arány- 1
alkalmilag
én
lehessek
első
mestere,
akitől
a
s igazán öröm töltötte el keblemet, mikor lag kevés a magyar, pedig jobb volna, ha i
csárdást
megtanulja.
olvastam: Köller Wladimir báró (Porosz ide jönnéaok, mint a külföldre, almi egyéb
— Itt a kozom. A viszontlátásig.
Szilézia), Dr. Heytlmm Airai tanácsos ezéit úgy sem érhetnek el, mint hogy tö
(Prága), Rótli Ferencz (Szénijévé), Schöner- meges megjelenésükkel az árakat dráA katonabanda már rég elhagyta
luark Gizella bárónő és családja (Velencze),
a helyét, a vendégek pihenőre tértek.
Auffenberg Sándor, ezredes, nejével és 3
A éghetetlen dicsérettel emlékezik meg
En még sokáig ott állottam a park
gyermekével (Freiburg), Oberson Sándor a fürdőgondnokság előzékenységéről, de ban egyedül. Azon gondolkoztam, vájjon
(Eszék), Zöchsinger Eleonóra (München), magáról az olcsó jó magyar konyháról, ha a Császárfürdő forrásaival és vizeivel
Harvey Brigs neje (Chicago), Brodlin II. a melyet a világ egy kü földi fürdőjében Csehországban volna, több magyar ember
orvosnő (Chicago).
•cm talál fül az ember: sőt ellenkezőleg fürödne-e meg betuie, s ha csakugyan job-

vagy katonailag ki nem képezett egyének,
a kik hadkötelezettségüknek is eleget tét
tok s sorozás alá már nem kerülnek s
kiváló feddhetlen jellem, hazafias érzület és
magatartás folytán köztiszteletben része
sülnek, népfölkelő tiszti tanfolyamra jelent
kezhetnek.
A kik a tanfolyam elvégzése után öt
év alatt kétszer a honvédség őszi fegyver
gyakorlatain önként és saját költségükön
részt vesznek, a lovasságbeliek pedig ezen
felül egy Ízben, április 14— 30-ika közt
tiszthelyettesi szolgálatot teljesítenek, a
hadnagyi kinevezésnél elsőbbségben része
sülnek.
A volt tisztek és altisztek, kik nép
felkelő tisztekül ajánlati lapokkal ellátva és
kijelölve nincsenek, a kijelölésre vonatkozó
kérelmüket minden év október hó 1-ig sze
mélyesen nyújthatják be az illetékes nép
fölkelési járásparancsnoksághoz.
A katonailag ki nem képzett jelent
kezők számara a szükséghez képest egy
vagy több tanfolyam fog nyittatni, és pedig
minden évben június hó 17-én. A folya
modványokat mindig május hó 1-ig azon
népfölkelő járásparancsnoksághoz kell be
terjeszteni, melynek területén az illetők
tartózkodnak. A kiket a tanfolyamok hall
gatására kijelölnek, erről junius 14-ig kap
ják meg az értesítést.
A pályázók Írásbeli fo'yamodványaikban a következő adatokat tartoznak elő
terjeszteni : 1. a jelentkező nőve ; 2. szüle
tési éve: 3. állandó tartózkodási és illetőségi
helye; 4. a végzett iskolák : 5. polgári állái.i
vagy kereseti foglalkozása;6. nyelvismeretei; 7.
a jelentkezés gyalogsághoz vagy lovassághoz
történik e ; 8. a népfelkelő tisziképzö-tanfolyamot melyik honvéd gyalog-féldandár,
illetve honvéd huszárezred állomás helyén
kívánja hallgatni ; 9. valamely népfelkelő
csapathoz való beosztása vagy külön alkal
maztatásra vonatkozó esetleges kérelem.
\ olt katonák részéről e mellett még
felemítendő: 10. a felavatás éve; 11. a
legutóbb viselt rangfokozat; 12. a fegyver
nem, melynél a jelentkező a közös hadse
regben vagy honvédségnél szolgált ; 13.
kilépésének (végelbocsátásának) éve; 14.
Népfölkelési tisztek.
vájjon részt vett-e és mily hadjáratban?;
A népfelkelő tiszti kijelölésre önként 15. volt altisztek részéről, hogy a szolgálati
jelenikc/.ő állampolgárokkal követendő el nyelven való vezénylés czéljaból a G napi
járást 1‘ejerváry bál ó honvédelmi miniszter szolgálatot melyik honvéd zászlóaljnál tel
a napokban kelt rendeletével újra szabá- jesítették ; 1G. volt tisztek és altisztek ré
lyozta. E szerint népfelkelő tiszti kijelölésre széről a jelentkezés alkalmával „a kiiépti
igényt nyerhetnek :
bizonyítvány", illetve a végelbocsátó okmány
1. V olt tisztek és altisztek, eredetiben, vagy hitelesített másolatban be
kik védkötelezcttségiiknek teljesítése után adandó, mely annak idején vissza fog
kényszerítő indok nélkül leköszöntek s a adatni.
népfelkeléshez, melynek már alávetve nin
A tanfolyamok a szükséghez képest a
csenek, önként jelentkezve, előbb viselt gyalogság számára a honvéd gyalog-féldantiszti rangfokozatukba, a volt altisztek pedig dárok, a népfelkelő lovassághoz pályázók szá
hadnagyokká előjegyeztetni óhajtanak.
mára pedig a honvéd huszárezred-parancs
Továbbá olyan volt tisztek és altisz nokságok állomás helyein fognak létesittek, kik még a népfölkelés kötelezettségé tetni.
ben állanak, valamint azok a volt altisztek,
Egy tanfolyam felállításához legalább
kik valamely honvédzászlóaljnál az őszi is 10 jelentkező szükséges. A tanfolyam
fegyvergyakorlaton saját költségükön 6 napi mindig három hétig tart s az elméleti és
szolgálatot teljesítenek s vezénylési képes- gyakorlati oktatásra naponkint 7 óra van
ségüket beigazolják.
kitűzve. A jelentkezés mindig junius l(í-án
2. E g y é b állampolgárok közül történik az illető gyalog-féldandár, illetve a
azok a rangfokozat nélküli volt katonák, huszárezred-parancsnokságnál.

nek is akadt ellenlábasa, a ki megirigyelte
dicsőségét, P. Steiner személyében, ki az
úgynevezett pasilinguát szerkesztette össze
a műveltebb európai nyelvekből, sőt újab
ban gomba módra szaporodnak a világ
nyelvek és épen ezzel akadályozzák az
eszme megvalósulását. Elég egy sütetből
egy lepény, elég egyet látnunk, azért ve
gyük eiö csupán a volapüköt. A világ nyelv
jeligéje: „Menadé bál, piiki bál," az az :
Egy emberiségnek egy nyelvet. Tavaly a
hetedik kiadást érte nyelvtana. A volapiik
határozottan műnyelv, észnyelv, itt a szerző
maga határozta meg, hogy pl. ez a fogalom
ember, ezzel fejeztessék ki : mén és igy
ragoztassék a banumban vagyis az egyes
számban mén, mena, mene, meni; a többes
ben a plunumban pedig ekép: niétis, menas,
menes, menis. Teljesen tőle függött, hogy
az alanyesetben semmi ragot se függesszen
a tőhöz, azután a genitivus, dativus és
accusativus sorban kapja a hangzókat és pedig a, e, i hetüket. A logika szabályai sze
rint következtetve állíthatom, hogy ha
Schleyer ablativust és vocativust akart
volna képezni nyelvtanában, akkor o és ti
hangzókat ragasztóit volna a tőhöz, mint
hogy mar csak ez a kettő van hátra, és
■fjy az egész hangzói sor szerepelt volna
az esetek kifejezésénél; a, e, i, o. u. A
volapiik tehát megegyezés, convenientia ut
ján j itt létre, mert habár egy ember müve,
tauu'ói a felállított szabályokba beleegyez
nek, a szókincset elfogadják, A volapük
eszerint teljesen műnyelv, távol a termé
szetiül s úgy viszonyík egy természetes
utón ke'ctkezett nyelvhez, például a ma
gyarhoz, mint a művirág a természetes
virághoz.
(Vége.)

teszem, vagy más hangnyomattal ejtem ki
a szót. A chinai nyelvben az i azt jelenti,
hogy használni, li pedig magyarul „hatalom."
Ha már most ezt a két szót ilyen rendben te
szem össze: i-lí, akkor ez azt fogja jelen
teni, hogy használni hatalom, vagyis hata
lommal. Si annyit jelent, hogy „kő,
**
yt
„gyermek," si-vt egyenlő lesz ezzel: gyér-,
mek kő, az az kavics. Tehát itt ragokról
vagy képzőkről olyan értelemben, mint ná
lunk, szó sem lehet, hanem e tekintetben
a chinai nyelv úgy segít magán, a hogy
épen tud. Atalánosan ismeretes az a mon
dat, mely ha szótagból áll, s ha egymás
mellé téve különféle hangnyomattal ejtem
ki, mint: ha bá bá bá, akkor azt fogja je
lenteni, hogy három asszony nyakon ütötte
a király kegyenczét.
A fejlődés második foka az ifjú —
és ezzel együtt a férfikor időszaka a nyelv
ben. Meglehet, hogy épen abban az időben,
mikor az emberek már családokká, tör
zsekké tömörültek, alakult a szóképzés és
ragozás a nyelvben, de megszűnt a gyökök
alkotása. Gyököket ma már nem alkotunk
a nyelvben, csakis a meglevőket használ
juk fel, módosítjuk. Olyan korban élünk,
mikor már a nyelv, mint az öreg ember,
vagyont többé nem szerez. A nyelv sem
fejleszt uj gyököket, csakis az ős idők
szerzeményen félödik. A ragozás stá
diumában a népek már nyelvileg és igy
társadalmi és állami életükben is fejletteb
bek, fogalmaikat és gondolataiknak leg
finomabb árnyalatait is szeinbetünöleg tud
ják kifejezni. Azért tartja a közmondás,
hogy az embert beszédéről lehet megismerni,
a kinek milyen az ismeretköre, olyan a
beszéde is. Egy orosz favágó nem fog úgy
beszólni, mint az edinburgi egyetem physika
tanára vagy egy drámaíró. A favágó meg
elégszik háromszáz szóval egész életére, a
tudós már háromezerrel sem éri be; Sha
kespeare drámáiban vagy tizenötezer kü
lönféle fogalomra és fogalomárnyalatra ta
lálunk ugyanannyi szót. Ezen jelenségnek
nincs egyéb természetes oka, minthogy az
agy műveltebb, fejlettebb, iskolázottabb.
Azok a népek is, a melyek az ős időben
szerencsésebb éghajlati és talaj viszonyok
közé jutottak, nyelvüket öntudatlanul, a
természet által indíttatva a ragozhatás, sőt
hajítás fokáig müveitek ki. A körülmények
értelmesebbekké nevelték a népet, tökéle
tesebbé a nyelvet, a nyelv túllépett ere
deti gyermekkorán és már nem csupán gyö
köket, képzőket és ragokat különböztet
meg, sőt magát a gyököt is a viszonyítás
nak megfelelően k ípes hajlítani. A hajítás
nál fölebb a nyelv-miivelés nem emelkedett,
de nincs is reá szüksége, mert ezzel min

den igénye, szükséglete ki van merítve,
elégitve.
A mi nyelvünk, a turáni vagy uralaltáji magyar nyelv egészen véve a rago
zás fokán áll. Nem csupán gyököket rak
egymás mellé, mint a chinai ; ma már nőm
beszélünk ugv, hogy ország bele, hanem
országba. A bél vagy bele gyökből idővel
puszta viszonyszó lett, mely manapság a
nyelvtanokban úgy szerepel, mint beható
ba be rag. Pedig volt idő, mikor úgy be
szélt a magyar, hogy ország bele, vagy in
kább uruzag bele, két gyököt tett egy
más mellé. Ez a példa épen ránk maradt
a halotti beszédben. Még 111a is használjuk
a fejébe n szót az ért, helyett kife
jezésére, pl. fizetés fejében. Pedig a fejé
ben is csak olyan önálló fogalom, mint a
fizetés, de ebben a fordulatban a fejében
szó puszta viszonyszóvá silányult. Mikor a
ragozás korszaka kezdődött a nyelvek fej
lődésében, akkor lehetett vége a gyök
korszaknak, vagyis gyököket többé nem
alkottak, hanem, mint mondám, a meglevő
gyököket tették össze, módosították, s
egyik részéből rag lett. Ez volt az a stá
dium a nyelvben, mikor az anyagi szók
alakiakká váltak.
A szélűi és indogermán nyelvek még
ennél is tovább haladtak, a mennyiben a
gyököket is el tudják változtatni, a viszo
nyítás kifejezésére, pl. a beszélni igének
határozatlan jelene a németben spreehen ;
már az aligmult időben sprach, a multidejü
igenévben : gesprochen. Az ilyen nyelvek
a legtökéletesebbek, mert ezek anélkül,
hogy ragot tennének a szóhoz, képesek a
gyök hajítása által kifejezni a viszonyítást.
A nyelvnek ezen hajlékonyságából bizton
lehet következtetni az illető népnek is szel
lemi tehetségére és tevékenységére.
Végre még a műnyelvről vagy ész
nyelvről kel! valamit befejezésül elmonda
nom. Már régen törték a tudósok és böl
csészek fejőket azon, hogy egyelőre leg
alább a tudós, azután a müveit világban
hozzon be egységet nyelvi tekintetben, a
mi kétségen kivül gőzerővel mozdítaná elő
az emberiség fejlődését. Ilyen volt Leib
niz német bölcsész, de eszméje még ak
kor nem testesült meg. Egyideig a spa
nyol nyelv volt a diplomaezia nyelve, most
a franezia az, ennek azonban, főkép a nyu
gaton, nagy vetélylársa akadt az angol
nyelvben; de ha az angol nyelvet többen
beszélik is, mint a francziát, azért a francziát a diplomaezia teréről és a szalonok
ból még mindig nem tudta kiszorítani.
A legújabb időben a volapiik nyelv
hódit, szerzője Johann Martin Schleyer
ízersteteni plébános Konstanz mellett. En

bak volnának a külföldi fürdők, eljönnének-e
a mi fürdőnkbe olyan messziről a sok kül
földi vendégek, — meg ez a szép asszony.

mesternek s vidáman indultak neki a renge költötte aztán leszállt a fáról s haladt to
tegnek.
vább előre mindig előre.
Útközben egy farkasra bukkant. Lom
Wolf ultinak bomlott jó kedve kere
kedett, társai őrültek ennek nagyon. Ilyen hán czammogott az oldalt a sűrűség felé
kor bő jutalom szokta ütni markaikat. Az . . . Nehány pillanatra összenéztek, aztán
urfinak ugyan sohasem volt pénze, de azért ment mindenik tovább a maga utján. Hátra
megtudta ő ajándékozni azokat, akik ked sem néztek egymásra. Bizonyosan az a
vében jártak.
farkas is már csömört kapott, csakhogy
Wolf kiadta rendeletéit, ki merre áll nem olyan magas kegytől, mint német dru
jon leobe és a többi szokásos vadász utasí szája, hanem valami zsíros vad pecsenyétől.
Torkig jól voltak lakva mind a ketten.
tásokat, aztán nekiindult mindegyik a maga
Végre ritkulni kezdtek a fák. Még
utjának.
Wolf egyenes irányban sebesen haladt néhány száz lépés — és kiért az erdőből.
Ismeretlen regényes vidék tárult fél
előre, puskáját vállára vetette, s mélyen
elmerült gondolataiba. Az jutott eszébe, előtte, szelidebb, dombos völgyes vidék,
hogy azt az ifjút a kinek nevét most ö vi jól müveit szántóföldek, messze valami
seli, Moszkva körül a farkasok ették inén csendes kis falu magas karcsú tornyával,
. . . hátha ő vele meg Szent Pétervár kör közelebb előtte a völgyben egy magános
nyékén történnék ilyesmi ? ... Ki kéri majorság, olyan fallal s rácsozattal körül
számon a rengetegtől, hogy hová tette vett nemesi Kúria, amilyen az ö atyjának
is volt jószágán, amilyeneket eleget látott már.
vadászát ?
Az ifjú egyenesen e magános tanya
Ment, ment sebesen fáradatlanul.Egyszer
csak ki fog érni az erdőből. Akárhová jut, felé irányozta lépteit. Amint közelebb ért,
megtudta már különböztetni a részleteket
mindegy az neki, csak azt az erdőt hagy
*
hassa háta mögött . . . Es ha ki nem talál is, az ódon idomtalan, de kényelmes lakhá
belőle? ha ttijái állja valami farkas? . . Ö zat magas kettős zsindely tetejével, a tá
nem fogja magát védeni, hisz olyan ember gas gazdasági udvart s a rácsozattal körül
vett csinos viruló kertet.
nevét viseli, akit a farkasok ettek meg.
A kertben valami nő virágokat öntözött.
Késő estig egyre vándorolt. Akkor
Az
ifjú odaért a rácsozathoz, s áb
fölmászott egy fára s annak lombjai közt
rándos
vágygyal
függesztő szemeit a ked
töltötte el az éjt. Bátran elbálhatott, tudta,
ves
tüneményre.
Szép ifjú, szőke lányka
hogy ez éjjel még nem fogják odáig ku
tatni, eltűnését előbb bejelentik s az reg volt az, piros ruhában, hajlékony, könnyed
gelnél előbb nem történhetik. Talán nem és vidám. Dudolgatva öntözte virágait s
is fogják keresni ? . . . Lehet, hogy csak annyira belemerült ebbe a munkába, hogy
addig ért valamit, mig ott volt, miután el a rácsozathoz ért idegen vándort észre
tűnt, elfeledik és többé nem törődnek vele . . . sem vette.
Annak az idegen vándornak pedig
így okoskodott, aztán álomra hajtá
eszébe
jutott a moszkvai kerti jelenet.
fejét kényelmesen Ülőhelyén. Nem aludt so
A
sors szeszélye még egy kiadásban
káig, még virradat előtt, felébredt, táskájá
*
ból ojyRét falat ennivalót veU elő a»t el njtVatju föl neki a»t a bűbájos jelenetet

Május elsején.
Sok uagy dolog történt
Május elsején.
Tán korona ingott
Királyok fején;
A száműzött hont tán,
Fészket a madár,
Az üldözött békét,
Kedvest nyert a lány;

Elhunyt a családban
A gondos anya,
És igy a családnak
Beállt alkonya;
Avagy gyermek éltét
Vitte a halál,
Hiszen ez oly gyak^a?
Váratlan talál.
Jégpánczélját zúzta
Szerte a folyó:
E nap azért ke íves,
Oly áldást hozó?
Dalom nőm azért zong,
Azért ömlodez,
Mert téged, természet!
Hó már nem fedez ?
Mit nekem a pár.ezél
Hótakart tetőn ?
Mi nekem a bársony
Zoldelö mezőn? ....
Mért dalol hát ajkam,
Tudjátok-e ? • . . mi ? . • «
Pénzein nincsen fára
S nem kell fűteni.

Ruttka/ Gyula.

A kertészleány.
— Betzély. —
tUl Cs-»goy QniaUv.

LciróUlak lovaikról, átadták M ordö
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Oh de minő ifjan, minő reményteljes vidám
sággal és boldog sejtelmekkel fogadá az
elsőt és minő nyomorultan, lélekben meg
törve, meggyalázva kell látnia azt a má
sodikat ! . . .
Elfordító tekintetét, tántorogva ment
egy közeli mohos kődarabhoz, ott leült,
tenyerébe hajtá fejét és zokogott kétségbe
esetten.
Egy eltévedt élet rettentő bünbánata
volt a siralom, ami nem látott maga előtt
más vigasztalást, mint a temető hangját,
ami eltakar minden bút, minden csalódást,
minden gyalázatot.
De hát nem lehetne még ez életnek
megtérnie, megtisztulnia ? Nem javít, nem
tisztit-e meg a becsületes szorgalom? . . .
Nem lehetne-e az arcz verítéke egy7 máso
dik keresztelés ? . . . Hát nincs a földi
élet számára feltámadás, újjászületés ? . . .
Az ifjú epedö vágygyal forditá sze
meit újra'a bűbájos jelenetre . . .oly hivó,
oly csalogató volté kedves ártatlan egy
szerűség a maga keresetlen, öntudatlan szép
ségében! . .
Fölkelt s odament ismét a kert rá
csozatához.
A leány épen akkor tekintett föl vé
letlenül s mint az idegent a rácsozatnál
megpillantotta, egy kissé megdöbbent, de
aztán szelíden, naiv bátorsággal lépett kö
zelebb s kérdé :
— Kivan ön valamit uram?
— Csak egy pohár vizet, fáradt va
gyok és nagyon szomjazom.
— Az ifjú arcza oly sápadt és oly
szomorú volt! A leányka szive megesett
rajta s részvéttel monda:
— Nagyon szívesen 1
Olyan kedves azelid hangja volt!
Ak ifjú megállt a kis ajtóban s a mig

— Tűz Ar.-Maróthon. F. hó 12-én egy
A tanfolyamok jó sikerrel való bevág- •
zése mindenkit, a kit a zárvizsgát megtartó szalmás pajta gyulladt ki, melytől 4 5
bizottság a népfelkelő hadnagyi tiszti állásra perez alatt a két szomszédos pajta is lángra
alkalmasnak tart, a népfelkelő állásra képe lobbant. Hogy a tűz tovább nem terjedt,
sít és ezen képesítés az illetők népfelkelési az csakis derek tűzoltóink kjtwrto s fáradkötelezettségének egész tartaniára kiterjed, hatlíiu működésének volt - köszönhető, kik
feltéve, hogy személyükre nézve időközben alig nehány gyakorlat után, valóban vára
valami oly változás netn állana be, melynél kozáson felüli buzgalmat s bátorságot tanú
fogva a tiszti állásba való kinevezésre sítottak. Mint hírlik, a tűz gyújtogatásból
eredt ; az örökségükön osztozkodó fivérek
eg/átalán igényt többé nem tarthatnak.
egyikére esett a gyanú, a kit nyomban el
is fogtak.
— Szölgyémy Ferencz f'ögymn. tanár
— „B. J.“ által hozzá küldött 5 frtot oly
— III. Frigyes nemet császár éle czélból tette át szerkesztőségünkhöz, hogy
téliek 58-ik évében, rövid három havi a szives adomány a helybeli fögymnazium
országlása után, junius bő 15-én, dél javára fordittassék. — Az összeget rendel
tetése helyére juttattuk.
előtt meghalt. — ügy tűnt fel e bölcs,
— Á léva-nyitra-szeniczi vasút. Ama
szabad gondolkozásu, fenkölt szellemű mozgalom, mely az Aranyos-Maróthtól A efejedelem Európa felett mint meteor a rebélyen át Nagy-Surányig építendő helyi
láthatáron: megvillan, egy pillanatra érdekű vasút kiépítése tárgyában megindult,
intéző körökben felelevenítette
s azután eltűnik előttünk — el az örökké aa vármegyei
feledékenységbe merült léva-nyitra-sze
valóságba! —- Európa békét, szabad niczi vasút ügyét, melynek traczirozási
fejlődést, üdvösséget várt a jószivű em munkálatai ezrekbe kerültek. Nyitra-várberbarát s kegyes fejedelemtől, kiben megye főispánja — mint értesülünk — leg
a legnemesebb ember, a legbátrabb utóbbi Budapesten való tartózkodása alatt az
hős, a legműveltebb szellem és legsze osztrák-magyar államvasuttársaság igazgató
jával tárgyalásba is bocsátkozott, a hol
lídebb koronás fo. az erő és gyöngéd kedvező választ nyert annyira, hogy a még
ség legszebb harmóniája költözött el a e hó folyamán megtartandó vasúti végre
földről. — Atyját 90 éves korában, hajtó bizottság ülésén az ügy komoly meg
30 éves országlása után a világ ösz- fontolás tárgyát képezendi. A terv realizá
szes pompája kisérte sírjához ; fiát rö lása minden esetre az érdekeltek hozzá
tétetik függővé.
vid országlása után a népek milliói járulásától
— Tavaszi mulatság. A körmöczbányai
siratják! — Helyébe fia. Vilmos trón kir. főreáliskola ifjúsága f. hó 13-án a lövő
örökös lép II. Vilmos császár s ki helyiségén tavaszi mulatságot rendezett,
rály czimmel; — adná az ég, hogy mely — mint levelezőnk Írja — vígan folyt
szivét s agyát a jó és bölcs atya ér le s kitünően sikerült.
Megtartott árlejtés. Vármegyénk
zülete, szelleme hatná át!
törvényhatósági utain levő hidak és tám
— Zárünnepélyek. A lévai állami tamtó- falak helyreállításának, illetőleg részben
képezö intézetben ma e hó 17-én, a főgym- újra építésének biztosítása tárgyában Aranáziumban pedig e hó 18-án, hétfőn dél nyos-Maróthon a m. kir. államépitészeti
után 5 órakor veszik kezdetüket a nmének,- hivatalnál 11,473 frt GO kr. költségelőirány
Szavalat- és tornászattal egyebekötött zár zat mellett megtartott árlejtés alkalmával
ünnepélyek, melyeken a szülőket és taniigy- vállalkozók lettek : Schiller Gábor, Rajnoha
barátokat szívesen látják az igazgatóságok. József és Schwarcz Sándor.
— Előmunkálati engedély. A közmunka
— A pécsi kiállítás. Az 1888. évi
és közlekedési m. kir. miniszter a gr. Ke g- pécsi általános mü-, ipar-, termény- és allatlevich István, gr. Migazzy Vilmos, kiállitás programmja: a ug v. s z t u s hó
Klobusitzky János és Szentiványi 11-én d. e. 10 órakor ünnepélyes megnyi
Oszkárnak az Ar.-Maróthról Verebélyen át tás. 14-én a bíráló bizottság (jury) műkö
a szab, osztrák-magyar államvasut budapest- désének megkezdése 14. 15. 16-án nyári
marcheggi vonalának valamelyik pontján gyümölcs és konyhakertészeti kiállítás. 15’én
vezetendő helyi érdekű vasútvonalra 1885. philloxera ügyi kongresszus. 19. 20. 21-én
évi decz. 12-én kiadott előmunkálati enge szarvasmarha és juhkiállitás. 22. 23. 24 én
délyt további egy év tartamára megújította. baromfi és kutyakiállitás. 24. 25. 26. sertés
— Jóval előbb állana már ez irányban ter kiállítás és gazdasági géppróba. 26. 27. 28.
vezett vasutunk ügye is, ha az engedményes lókiállitás. 28-án méhészeti vándorülés. Szepurak joguknál fogva az előmunkálatot esz tember hó 1. 2. 3-án őszi gyümölcskiálközölhették volna; most ez alapon gyorsab litás és gyümölcsészeti vándorülés. 2-án
ban lehetne az építőkkel megállapodásra d. u. 5 órakor a jury ítéletének kihirdetése.
jutni. — Vagy az előmunkálati engedély 9-én d. u. 5 órakor a kiállítás ünnepélyes
nem erre szolgál! ?
bezárása.
— Kiállítás. A lévai ipariskola tanu
— PÓstaÜgy. Az uj frankó-rendszer a
lói által készitett munkák a mai nap reg közönségre azt a kötelezettséget rója, hogy
geli 8 órájától esti 8 óráig a r. k at h. magának kell a díjtételeket kiszámítani, ami
elemi tanoda V-ik o s z t á 1 y án a k t an- sok esetben úgy sikerül, hogy a feladó
termében lesznek kiállítva. — A kiállí vagy több vagy kevesebb bélyeget ragaszt
tást ajánljuk úgy az iparosok, mint az az fel a szállító — vagy pénzeslevélre. Ennek
iránt érdeklődők figyelmébe.
elkerülésére jelenik meg legközelebb egy
díjtáblázat, melyből bárki egy tekintettel
feltalálhatja bármily értékű és súlyú külde
ott állt és várta a vízért ment leányt, szá mény diját. A mü megjelenése után minden
mot vett az élettel, egy gondolat tölté be postahivatalnál, vagy könyvkereskedésben
kapható lesz. Ara a körülbelül 7000 frankó
égést valóját.
tételt magában foglaló táblázatnak 30 kr.
A leány kijött a házból, korsót és
— A hét napos fegyvergyakorlat. Az
poharat hozott és töltött a vándornak. Ez uj ismétlő fegyverek kezelési módjának be
ivott, azután kérdezé :
gyakorlását még e hó végén kezdik meg.
Ezt a honvédelmi miniszter legközelebb
Ki e ház ura?
kiadott körrendeletben adta tudtára az il
Az én atyám Petrow Jaroszláv.
letékes vármegyei hatóságoknak. Idősza— Birtokos?
konkint felosztva fogják behivni az egyes
— Amit ön itt körüskörül lát, az az hadtestekhez tartozó tartalékosokat. A gya
ö szerény kis birtoka. 0 a szomszéd falu korlati időszakok eleje junius 29-én kezdő
földes ura. Nem vagyunk előkelőek, de dik. A honvédelmi miniszter felkérésére a
közös hadügyminiszter intézkedett, hogy
szegények sem vagyunk.
tekintettel az aratási időre, a begyakorlást
— Látogatják e sokan?
julius 12-én szakítsák félbe és csak a nagy
- - Soha senki, Atyám szótalan, ko hadgyakorlatok után, szeptember hónapban,
mor, bár nagyon jó szivü ember, jobbágyai folytassák továbbb.
— Vetések állása. A földiuivelési mi
nak valóságos atyja, de ismerősei nincse
nek nagyon visszavonult életet folytatunk. nisztériumhoz beküldött tudósítások alapján
az aratási kilátások országszerte erre az
— Itthon van most?
esztendőre nem olyan kedvezők, mint tavaly
— Itthon van, olvas.
ilyenkor voltak. Jelentékenyen nagyobb te
— Szeretnék beszélni vele. Az idő rületen, mint tavaly, áll a vetés közepesen
rám esteledik s nem tudom hol hajtsam alul s különösen a rozsvetéseknek több mint
fele 53®/0, ilyenformán rosszul áll. Viszont
fejemet nyugalomra.
a tavalyinál sokkal kisebb területről jelzik
— Vendég szeretetére számíthat uram. középszerűnél jobbnak a vetések állását,
általában a kilátások ez idő szerint köze
Mindjárt itt leszek.
pesek. Azonban lehet még reményünk, hogy
Ezzel a kis leány elfutott s nehány aratásig sok helyen javul az arány.
pillanat múlva megjelent.
—- Rövid hírek. — Esztergomban
az a hir, hogy a herczegpriinás kézipénz
— Jöjjön utánam.
A leány bevezette a vándort, az elő tárából egy megbízhatónak tartott régi
szobába értek, ott rámutatott egy ajtóra. szolga hosszabb idő óta jelentékeny össze
geket lopott el ; a főpap elcsapta a hűtlen
_ Itt várja önt atyám, tessék be cselédet, de följelenteni nem akarja. —
Viktória angol királynő e napokban töltötte
menni.
be a hetvenedik esztendőt; Anglia uralko
Az ifjú belépett.
dói közt eddig csak négyen értek ily kort.
Magas ősz férfiú állt föl az asztal — A delegácziók, melyeket a király múlt
mellöl s mély érzés teljes hangon üdvözlé vasárnap fogadott, szerdán kezdették meg
első érdemleges üléseiket. — A bolognai
vendégét.
— Ön szállást keres nállam, szíve egyetem e héten tartotta meg nyolezszázéves fennállásának jubileumát nagy ünne
sen látom.
pélyességgel. A jubileumon a kolozsvári

primás az esztergomi főszékesegyházat újon

nan diszitteti s erre 400 ezer forintot szánt.
— Az olasz képviselőhöz egyik legutóbbi
ülésén kimondotta a halálbüntetés eltör
lését. — A fillokszerát legjobban a szom
szédos Hontvármegye D e m é n d községé
ben is konstatálták. — Mátyás király szülő
házára Kolozsvárott szept. 2-án teszik fel
az emléktáblát országos ünnepélyességgel. —
Rómából Írják, hogy az olasz képviselöház
Kossuth Lajos fiainak az olasz állampolgári
j< got adományozta.

Különfélék.

(Folyt kör.)

egyetem is képviselve volt, — A herCZOQ-

APRÓSÁGOK.
— Rovatvezető Zuhany. —

Az ni á r égés ze n más. — Nagysád, én
imádom önt— Sajnálom, de szivem már nem szabad.
— Tehát nem akar hozzám nőül jönni? Úgy? Hát
miért nem kezdte azon mindjárt ? Az már egészen más !

Atratik. Bíró: Tehát beismeri, hogy Bo
kortól 200 drb 5-ös kubát ellopott ? — Vádlott:
Igen. — B i r ó : Es mit csinált a szivarokkal, — el
adta vagy elajánd :kozta? — Vádlott: Nem, ma
gam szíttam el. — Panaszos: Akkor visszavonom a
panaszt, mert ez ember eléggé bűnhődött.
Mint rendesen. A.: igazán, még mindig
ingadozom ; elmenjek-e a korcsmába vagy nem ? —
B. : Tégy csak úgy, mint rendesen ! Menj el * majd
csak azután ingadozzál, ha haza felé jösz.

T A N Ű G Y.

I.

Értesítés.
A lévai k. r. fögyimnásiumában a
vizsgálatok rendje a következőképen
van megái lapítva:
Junius 15-én hittanból az I—VII.
oszt. — 18-án délután 5 órakor ének-,
szavalás- és tornavizsga. — 17—22. nap
jain a délelőtti órákban az I—VII. oszt,
a nyelvészeti és reál tudománycsopor
tokból vizsgáltaik meg. — 22-én a
magántanulók Írásbeli vizsgálata. —
23-án magántanulók szóbeli vizsgálata.
Junius 25. és 26-án a szóbeli
érettségi vizsgálatok.
Junius 29-én ünnepélyes Te Deurn
s a bizonyítványok kiosztása.
L vizsgálatokra a t. ez. szülök és
a tanügy barátai tisztelettel meghivatnak.
Kelt Léván, 1888. jun. 6.

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.

I.

Meghívó.
A lévai m. kir. honvéd- és polgári
lövészegylet már jelzett lőgyakorlatát, ma
vasárnap délután fogja megtartani, — s
hogy e nemes sport a résztvevő egyleti
tagokra nézve érdekesebb legyen, társas
játékokkal lesz összekötve, melyekben a
jó lövések jutalmakban részesülnek. — Al
konyat beálltával ugyancsak a lövöldében,
egy nagyobb szabású tűzijáték lesz a társaságn k bemutatva, igen változatos prog
rammal. — A szép és férfias szórakozást
bizonyára csak emelni fogja, ha a mélyen
tisztelt hölgyközönség szintén szerencséltetni
fogja megjelenésével az egyletet. — Frissí
tőkről gondoskodva lesz.
Ha kedvezőtlen idő miatt a lövészet
elhalasztatnék, — ez az Oroszlán vendég
lővel szemben zászló által szokott módon
jelezve lesz.
Léván, 1888. junius 17.
A lévai m. kir. honvéd- és polgári
lövészegylet választmánya.

II.
A f. hó 3-án rendezett kath. legény
egyesületi mulatság bevétele 162 frt
20 kr. kiadása 101 frt 55 kr. volt. Marad
tehát az egyesületnek tiszta j ö v e d e 1 mül
60 frt 65 kr. A választmány ezen számadást
átvizsgálván, azt helyesnek találta.
Egyúttal a választmány jegyzőkönyvi
leg mond köszönetét Ft. H é v i z y János
tanár urnák és J a r o s s Ferencz tanító
urnák, kik fáradságot nem kiméivé, a szinielőadást élvezhetővé tették, köszönetét
mond a választmány a mélyen tisztelt n öegyletnek a színpad és díszítések szi
ves átengedéséért, — végre köszönetét
mond mindazoknak, kik a nap sikerét többékevésbbé előmozdították.
Léva, 1888. jun. 15-én.
Báthy László,
a lévai kath. le^óuyegyesület elnöke.

T-

FŐST A. <T
Lévára

Léváról

Érk.

E.-Sánáról í,eTél7 ko’
8.501
( csípő.
a
*
Kiskereskénvről I.
8.40
Sclmeczbán várói
11. 4 '
Csánk-, Varsányról
2.20
Ó-Barsról
2.25
Vániosladánvról
2.45
(ír.-Újfaluról
2-45 '
Gr.-S/.őllősrőI
3.15 '
Kísxereskényröl 11.
3’3z I
E.-Nánáról csak levélp. 8. 5 1
i

j Indul

E.-Nánára csak levélp. 11.—
Kiskereskényre I.
9.10
Selmeczbányára
1.—
Csank-. Varsányra
4 .15
Ó-Barsra
4.15
Vámosiad ányra
Garamu jfalura
4.15
Gr.-Szőllősre
4.15
Kiskereskényre
415
E.-Nánára P”e! ' k<”
4.05
( csipósta

A fögymn. igazgatóság.

II.

Lévai piaczi árak.

A lévai állami tani tóképezdében
a folyó évi zár- és tanképesitő
vizsgák következő sorrendben fognak
tartatni:
Junius 17-én, d. u. 5 órán kezdve
ének-zene- és tornából; — 18-án d. e.
8 órán kezdve hittanból; 19-én d. e.
8 órán kezdve IV-ed évesek vizsgája;
20-án d. e. 8 órán kezdve Ill-ad éve
sek vizsgája; 21-én d. e. 8órán kezdve
II-od évesek vizsgája; 22-én d. e. 8
órán kezdve I-ső évesek vizsgája; 25-én
d. e. 8 órán kezdve Írásbeli tanképe
sitő vizsga.
Junius 25-én d. e. 8 órán kezdve
a gyakorló iskolában.
Junius 26-án és folytatólag szó
beli tanképesitő vizsga.
Léva, 1888. junius 2.
Az igazgatóság.

Rovatvezető: Kónya József, városkApitány.

Búza: m.-mázsánként 6 frt 10 kr, 6 frt,
65 kr. Kétszeres 5 frt 25 kr, 5 frt 50 kr.
Rozs 5 frt. — kr. 5 frt 25 kr. Árpa 5 frt
50 kr, 6 frt — kr. Zab 5 frt. — kr, 5 frt.
50 kr. Kukoricza 5 frt. 80 kr, 6 frt 20 kr. Bab
9 frt 60 kr, 10 frt. — kr. Lencse 8 frt 80
9 frt 20 kr. Köles — frt. — kr. — frt — kr.

Nyilttér. •)
I.

Weisse Seidenstoffe von 65 kr. fl.
per Meter (ca. 120 Qual.) versendet roben- und
stückweise zollfrei das Fabrik Depót G. Henneberg
(k. k. Hoflieferant.) Zürich. Muster umgehend. Briefe
10 kr. Porto.

II.

Hirdetmény.

III.

A primási nagy-sallói uradalom
részéről közhírré tétetik, miszerint Tár
nádon 1888. évi junius hó 26-án a
fognak megtartatni a következő sorrendben: reggeli órákban nyilvános árverés ut
19-én mind a 8 osztály r. kalh. vallástan ján a következő haszonbéri javadal
ból; 20-án d. e. az I. és II. el. oszt., d. u. mind
a 8 oszt. izr. vallástanból, 21-én d. e. a III, mak fognak kiadatni :
1. Farnadon korcsma italméréssel.
és IV. oszt., d. u. az V. VI. el. oszt. 22-én
d. e. az I. és II. felső oszt., d. u. ének- és
2. Kétyen korcsma italméréssel.
zenevizsga zárünnepélylyel. A zárünnepély
3. Gr.-Szt-Györgyön korcsma ital
d. u. 3 órakor fog megtartatni. E vizsgá méréssel. — Zárt ajánlatok is elfogad
latokra az iskola iránt érdeklődő közönség
tatnak.
és a szülők tisztelettel meghivatnak.
A bérleti feltételek a felügyelői
Az igazgatóság.
hivatalban Farnadon megtekinthetők.
IV.
Farnad, 1888. jun. 10.
Az ar.-maróthi állami el. és felső le
ányiskola Vizsgálatai f. hó 19—22. napjain

Meghívó.

Az uradalmi tisztség.

A „Barsmegyei ált. fanitóegyesület“
f. hó 26-án Ar.-Maróthon közgyűlést tart,
mire az egyesület tagjai tisztelettel meghiva.nak. — A tanácskormány reggel 9 óra
kor veszi kezdetét.
Az elnök.

V.

Értesítés.
A lévai rom. katli. elemi főiskola fiosztályaiban az évi zárvizsgák e hó 18. és
19-én a rendes tanórákban lesznek meg
tartva, melyekre a t. ez. szülőket és tanügy
barátokat teljes tisztelettel meghívja.
Léván, 1888. junius hó 15-én

az igazgatóság.

III.

Txxd.ósitéis.

A biivészi és athleta színház
a piacztéren mai napon megnyittatott és a
föelöadások naponkint délután 3. 4. 6. és
8 órakor fognak tartatni. Az előadásokon
Amanda kisasszony több jutalmat nyert
büvésznö és Herkulesnö fogja mutatványait
bemutatni. A színház csak rövid ideig tar
tózkodik itt. Számos látogatásért esedezi k
alázattal
Möller Ágoston,
igazgató.
*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelőssé
get a Szerk.

Június 17.

25. szám.
792,1887. 915 888. sz.

LX. t. ez. intézkedései értelmében csak az esetbe i
»og kiad itn . Irt az árverés napjától számított
alatt az id /. tt t. ez. 187. §a inti zkt(lésének
f lelő iróhjá.dat nem tétetik.
8. A tulaj ionjogiiák vevő javára bekebelez se
csak a vételár és kamata’irik telj s lefizetés • után fog
hivat ilhól elrendeltetni, — még p«-.iig a B. 24 tétel alatt
f. lje v'.ctf kisajátítási \>g, — B. 12 tétel alatt Földi
l’.J jiv.iri t« lj *
gvzett életjáradék C. 31. tétel alatt
özv. ifj Kovács Istvánná szül. Nagy Katalin, javára
f'j.gvzett. özv. jogának továbbra is fen tartásával.
A niennviben vevő az árv. rési feltételek bár
melyikének a kitűzött időben eleget, mm tenne, az
általa megvett ingatlanokra az érdekelt f. lek bárme
lyikének következtében az 1881,. L.X. t. ez. 185. §-a
szerint vevő veszélyére és költségére, bánatpénzének
elvesztés • kérelme mellett újabb árverés fog rendeltetni.
Kelt. Léván, a kir. jhiróság, mint tlkvi ható
ságnál, 1888. évi iná.'cz. hí 23 án.

Árverési feltételek.
Konkoly Gyula végrehajtatónak Karácsony Ist
ván ŐS tarsai végrehajtást sz. nvedő elleni 110 frt tőke
követelés és jár. iránti végrehajt ási ügyében.
Az 1888. évi aug

lu 28. napján d. e. 10 órakor

Lekér községben a biró házánál megtartandó nyilvá
nos árverésen árverés alá bocsáttatnak : Karácsony Ist
ván, Kelemen Antal és Kelőmén Amlrásné szül. Kuzsik Arankának a lekéri 63 sz. tjkvbvn A 11 11 sor
sz, alatt felvett fekvőségben, úgy az 58
*
sz. liázbani
valamint az
telek után járó közös legelő illetőség
ben! •/._» rész illetményükre 1780 frt továbbá az A II.
1 —11 sorszám alatt felvett tvkvösvgbeni úgy az 58.
sz. lakházbani valamint az 1 21 telek után járó kzös
legelő illetőségben! */., rt\sz jutalékukra 1780 frt to
vábbá az A -f- 3 sorsz. alatti f kveségbeni 1 2 rész
illetményükre 176 frt, továbbá az A -|- 4 sor szám
alatti fekvősvgbeni */ 2 rész illetményükre 176 frt továb iá úgy a végrehajtást szenvedő Karácsony István,
Kelemen Antal és Kelemen Amlrásné szül. Rózsik Aran
kának — valamint a társtulajdonos Kovács Anna férj.
Karácsony Ferenczné, Kovács István és kk. Kovács
Istvánnak a lekéri 63. sz. tjkvhen A j- 1 sorszám
alatti fekvőségükre 160 frt, továbbá az A
2 sor
*
szám a. fekvőségükre 160 frt, továbbá az A -|- 5 sorsz.
alatti fekvőségükre 80 frt végre az A | 6 sorsz. al..ttira 96 ínban ezennel megállapiitoft kikiáltási ár »ai .
ok
2. Ezen árverésen a fent körül irt ingat
a kikiáltási áron alól is dadatui fognak.
3. Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10°(0-át vagvis az A I. 1—II. sorszám alattira 178 frt az A II. 1 —11 sorsz. alatiira
178 frt az A
1 sorsz. alattira 16 frt A -f- 2 sorszám alattira 16 frt az A J 3 sorsz. alattira 17 frt
60 kr. nz A —-4 sorsz alatiira 17 frt 60 kr. az A |5 serszém alattira 8 frt és az A
s<“száni alat
tira 9 frt 60 krt készpénzben, vagy az 1881. LX. t.
ez 42. § áliau jelzett árfolyammal számított és az 1881.
november hó 1-én 33.‘
sz. alatt kelt m. kir. igazságügyminiszteri rendelet H. §-ál»an kijelölt óvadékképes
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az
1881. Zx. t. ez. 170. §-a érteimében a bánatpénznek
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabá’vsztríi elismervényt átszolgáltatni.
4. Vevő köteles a vételárt 3 egyenlő részletben
és pedig: az elsőt az árverés napjától számított 30
nap alatt a másodikat ugyanazon naptól sz'mitandó
60 nap alatt az utolsó */ 3-át ugyanazon naptól számí
tandó 90 nap alatt, minden egyes vétdári részlet után
az elárverezés napjátd számítandó 6° 0 kamatokkal
együtt az 1881 évi decz. 1 > 6 án 39‘425/J. M. sz alatt
kelt rendeletben előirt Ultidon a lévai kir. adóhivatal,
mint birói letéti pésztárnál lefizetni.
A bánatpénz az utolsó r.' Jetbe fog beszámíttatni.
5. Vevő köteles az ing. Janókat terhelő és az
árverés napját köveföleg esedékes adókat és átruhá
zási illetéket viselni.
6. Vevő a megvett ingatlanok birtokai.a az
árverés jogerőre emelkedése napján lep és azoknak
haszna és terhei az időtől őt illeti.
7. A vevőnek a vételi bizonyítvány az 1881.

Gyenes József,
kir. jhiró.
52 1888. szám.

Árverési hirdetmény.
Al -lirt kikii! I.; t végxelmjtó az 1881. évi LX.
t. ez. 102. § a cr .dinében ezennel közhitre teszi, hogy
vercbélvi kir. jhiróság 192 » 1887. sz. végzése által
Lóngyi Fereiicz és neje B sse. Berta földbirtokosok
javára Steiner Hermann bérlő ellen uoo írt tők -,
ennek 1887. ó»
* szept. hó 15, napjától .számítandó Gp 0
kamatai és eddig összesen 51 frt 64 kr. perkö'tség kö
vetelés énjéig elrendelt biztosítási végrehajtás alkal
mival biróimg lefoglalt és 1 152 frt — krra becsült. 4
drb. fehér szőrű járni is ökör, 1 sötét pej heréit ló, 2
vastengelyü szekér. 13 zsákban 12 Mm. búza, 150
Mm. árpa, körülbelül 30 nnn. knkoricza <s egy jobb
szeleiö rostából álló ingóságok nyilvános árverés ii tjra dada iák.
Melv ái veresnek a verebelyi kir. jhiróság 1104/88
sz. kiküldését rendelő végzése folytán a helyszínen,
vagyis Bessén .8. vim-r Hermáim bérlő lakásán leendő
eszközlésére 1888. évi junlus hó 26. napján d. e. 9
Órá a határidőül ki li ■ ’k és ahlmz a venni szándé
kozók tzonnel olv me ’ gyzéssel hivatnak meg: hogy
az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881 évi LX.
t. ez. 107. § a értelmében a legtöbbet ígérőnek becs
áron alul is eladatni fognak.
Az d/rverezendő ingóságok vételára az 1881.
évi LX. t. ez, 108. § bán megállapított, feltételek
szerint lesz kiti .endö. Végül felhivatnak mi. dazok,
kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrekajt-iló követelését megelőző kielégittetéshcz tartanak
jogot, a menü i’»en résziikre foglalás korábban eszkö
zöltetett volna é- ez a végrehajtási jegyzőkönyvből
ki nem 1 tinik, el őbbségi bejelentéseiket az árverés
megkezdésiig alólirt kiküldöttnek vagy írásban beadni,
avagy pedig szóval bejelenteni tartozn; \.
A törvényes határidő a hi.detm ' ívnek a bíró
ság tábláján kifüggesztését követő iiapt íl számiUatik.
Keit Verebélyen, 1888. év jun. hó 7. napján.

Testegyenesitő gyógyintézet Budapesten,
(ezelőtt Dr. Fiscliliof-fele vizsyógyintczet > Hermiua-nt 1525.
A .11 szerencsénk a t. közönséggel tudatni, miszerint a mai napoj a TSirti'OVÓnv-

Kaszanyiczky Dániel,

intezout magnyitottuk.

kir. bírósági végrehajtó.
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A magyar és

A fővárcsal való összeköttetést lóvonatok és társaskocsik közvetíti!;,
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intézetünkben felvett betegek minden b<bajának megfelelően külön
előálli ott készülék segélyével rendszerint műtét
nélkül gyógyittatnak. - - Kitűnő és eddig eTTTT?
-igért sike]rrol kezeljük különösen a következő be-

'..<4^-v<
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vállalatok.

1- Az összes bármely alapon f. jlöddtt (csuzos.
k'^/vényes, gümőkoros) ‘izületgyulladásokat. — I
■
csonttörésekét, ficzamokat és ezeknek valamint
az izületgyulladások utóbajait, u. m. : (zsu;or) izüle.merevségeket, korlátolt mozoghatóságot, végtagrövidüléseket, elgörbiiiéseket stb. II . A vele született és kÖVetkjZményes elgőrbüléseket u. m.:a gerinczoszlopuak oldal, mell- és hátfelé irányult e;görbüléseit. angolkóros, vagy csigolvasziivas alapon keletkezett púpokat, tyűkmeiloket.
f

VII. évfolyamának IW (júniusi; füzete

a magyar, osztrák, közös és külföldi közlekedési vállalatok legújabb menet
rendjeivel, hazai és külföldi útirányokkal, térképpel s sok hasznos tudnivalóval.
— Ezen egyedüli magyar menetrendkönyv fölöslegessé tesz minden más kül
földi hasonló könyvet, miután ebben a külföldi utazásokra nézve ép oly pon
tos utasítások foglaltatnak, mint a hazaiakra nézve, sót a mennyiben a kül
földi es idegen nyelvű könyvek Magyarorszagra nézve épen semmi vagy legjobb
esetben csak nagyon hiányos felvilágosítást tartalmaznak, annálfogva azokat
felül is múlja. Az „Útmutató11 a legmegbízhatóbb s ezen közlekedési vállalatoknak
kizárólagos hivatalos mmetrendkönyve, minden más utalási könyv, mely a
hivatalos cziinet használja, ezt Csak bitorolja s ezért óva intjük a közönséget

az ilynemű külföldi könyvek megvételétől.

Útmutató
UL1HLILU.LU

Az Útmutató ára 50 kr.. postán 60 kr.
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görbenyakat, donga-, lúd-/ló- és 'saroklábat, donga-gacsos térdet. —
dést és következményeit. — V. Zuzódásokat, csuzt és köszvenyt.
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;■«=». útmutató
ULUil l l U

(JJ

CDXT
CD

vétel nélkül a fönnjárást es az egészséges fekvésű intézetünk tiszta Isvegöjéóen való
szabad mozgást, de első sorban a műtét (operáezió) taljas mallözését lehjtö/a teszik.

Az edd'gi hidegvíz gyógykezelés folytattatik.

CDCD

CD
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B íve’di felvilágosítást úgy ;i'. egyéb cí ittál fel nem sorolt b itegs *g gyógyit is it. — m’nt h í/.i.
szabályzatunkat illetőleg, könyveikébe fűzött értesítőink nyujta.iak, melyekkel kívánatra bérmentve szí
vesen szolgálunk
*
Ezen közhasznú intézményünkre kérjük a t. közönség pártfogását.
Dr. Verebélyi László,
felelős főorvos, egyetemi in. tanár
a Stefánia gyermekkórház sebésze.

tiljas felvilágosítást.

V. Gyermek hü-

Készülékeink a plastikai művészet legmagasabb fokán állván, megvalósitják a
modern testegyenész- t legmerészebb követelményeit, minélfogva minden betegnek ki

“1

*
C

Podmanitzky-utcza 17.

Ezekről csakis a magyar ..ÚTMUTATÓ11 ad

a/ aj

Intézetünk a főváros egyik legmagasabb, kiesebb és legegészségesebb bekén fek
szik, ugyanazon területen, melyet eddig a Dr. FISCHHOF-féle városligeti viz-<yó<>-v
intézet foglalt el. — A 44,000 □ méternyi sűrűn befásitott telken épült Cottage-épület 30 tiszta, egészséges, külön bejáratú újonnan áíalakitott szobát foglal ma/ábau —
Casinóval, zárt és fűthető folyosóval, tekepályával, lugasokkal, stb. stb.

Fischer Győző,

dr. Róth Adlof,
te.«ceetiesieü
ax intézeti béta fék rendelő o/vosa.

k. u<iv, szállító orvos- «e’», ü<j» tesre^yen. se-'élymüvek ífy.irosi

I
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Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. LX. t* ez
*
102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a ve
rebélyi kir. jhiróság, 1357 1885. sz. végzáse állal az
Ersckujvári takarékpénztár javára id. Csirio István
és társa Csirio János ellen <a leszálitolt 300 frt töke,
ennek 1883. év juu. hó 1. napjától számítandó 8®/0
kamatai és eddig összesen 6t frt 3 kr. perköltség kö
vetelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkal
mával biróilag iefoglalt és 460 írtra becsült Csiria Já
nos (veres) r.él 1 deres 3 éves csikó, 1 pej csődöt
*
csikó, 1 sárga csödör csikó és 2 járinos fehér szőrű
ökörből álló ingóságok nyilvános árverés utján el

RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG BUDAPESTEN.
Központi iroda: IV.

Váezi körút- 57. — Gazdasági géposztály: Külső váczi-ut 1G9G—1G99.

SCHLICK-féle szabadalmazott „TRIUMPH“
sorvetőgépek.

adatnak.

Mely árvetésnek a vercbélvi kir. jbirósági 96.//8S.
sz. kiküldését rendelő végzése folytán a h 1v>zinrn,
vagyis Baracskán Csirto János lakásán leendő esz
közlésére i888. évi jun. hó 25. napjának d. e 9 órája

határidőül kitüzelik és ahhoz a venni szándékozok
ezeunel oly megjegyzéssel hivatnak meg : hogy az érin
tett ingós ígoik ezen árverésen, az 1881. évi LX. t. ez.
107. §-a értemében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul
is eladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881.
évi LX. t. ez. 108. § ában ni<
gál'.apitott
*
feltételek sze
rint lesz kifiz *
ter.dö. Végül fclhivatnak mindazok, kik
az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató
követelését megelőző kielégittetéshcz tartanak jogot a
mennyiben részükre foglalás korábban eszközöltetett
volna és ez a végr-hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik,
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig
alólirt kiküldöttnek vagy írásban beadni, avagy pedig
szóval bejelenteni tartoznak.
A törvényes határidő a hirdetménynek a bíró
iig tábláján kifüggesztését kővető naptól számittatik.
Keit Verebélyen. 1888. éri jun. ó 6. napján.

Kaszanyiczky Dániel,
kir. bírósági végrehajtó.

Legnagyobb kit-tixitetés a vetó'gépre :
arany diszokmány a hatvani nemzetközi
senyen.
SCHLICK-féle szabad, egyes-, rayol-,
kettős- és hármas ekék
2 első dij aranyérem é< még három
egyéb kitüntetés.
SCHLICK- és VIDATS-féle ered, egyes
ekék, kapáló, töltögető- és porhányitó
ekék.

ekever-

Gözcséplök, járgánycséplök, gabona
rosták, Őrlőmalmok, takarmánykészitőés egyéb gazdasági gépek.

Előnyös fizetési feltételek.

Legolcsóbb árak. Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve
Képviselet Léván z ÜK. erix testvéreknél

NYOMATOTT NTITKAI ES TÁRSÁNÁL,

188 a.
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