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A LAP KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.

2352 888.
Hirdetmény.

A ni. kir. belügyminisztérium f. évi 
ápril 26 án 24111. sz. a. kelt intézvénye 
folytán közhírré tétetik, hogy azon népiéi
be ők, kik a tettleges szolgálat alól, a hon
védelmi in. kir. miniszter ur aital ideigle
nesen felmentettek, — a mennyiben a nép
felkelés felhívása esetén való szolgálattételre 
vonatkozó ajánlati lappal ellátva vannak : 
ajánlati lapjaikat, annak első lap oldalán levő 
útmutatás második bekezdése értelmében, 
azon népfelkelési járásparancsnokságnak, 

mely azt részükre kiállította, - küldjék 
vissza.

Léván, 1888. évi julius hó 13.
József, 

r.-kapitány.

Utrendörség’.
A közlekedés gyorsnieiiete. az utak 

jó karban tartásától függ; de a jó- 
karbani tartáshoz szükséges az is és 
annak corolláriunia, hogy az utakról, 
mint a közlekedés eszközeiről, minden 
hátráltató akadály, a használatban min
den rendetlenség eltávol’ttassék.

Utaink az utolsó) időkben, mind a 
kiépítésben, mind a tatarozás és fenn
tartásban nagy előmenetelt nyerlek, 
nagv haladást tüntetnek fel.

Mindazáltal a közlekedés, kiváló
kig. ha valahol vásár vagy bármi 
olyan összejövetel áll elő. mely na
gyobb közönségét csoportosít egybe, 
nagyon megneliezittetik és nem egy
szer egészen megszűnik, nem ugyan a 
rossz ut, hanem a használhatási rendet
lenség és rakonczátlankodás miatt; 
vagyis utainkon a járók, kelők, külö
nösen szekereken, jármüveken, az egy
más irányában tartozó előzékenység és 
rend követelményeit nem respektálják.

E bajokat és hátrányokat me
gyénk alispáni hivatala észlelvén, azok 
orvoslására — felelevenítvén a még 

a régi helytartótanács által a hatva
nas években kiadott és a közmunka 
és közlekedésügyi in. kir. minisztérium 
által 1869. évben megerősített és új
ból kihirdetett „U t r e n d ő r s é g i 
s z a b á 1 y t“ — hívja fel az alantas 
közigazgatási hatóságokat. azzal az 
utasítással. hogy azt hatóságaik terü
letén ismét szabályszerűen közhírré te
gyek s az ellenevétőket a fennálló 
szabályok szerint esetről esetre meg
büntessék.

Helyesen van.
Nem válik ugyan valami nagy 

dicsőségünkre az ilyen rendeleteknek 
kibocsátási szüksége : meri már
ezen primitív dolgon, hogy utaink tisz
tán és szabad >n álljanak s a közleke
dést ne akadályozzák, túl kellene len
nünk önmagunktól és minden külső 
szorítás nélkül. Ámde, mikor a napi 

1 tapasztalás mindenkit arról győz meg. 
hogy, nemhogy tisztán és akadályta
lanul hagyjuk és tartsuk utainkat, ha
nem minden sarat, szemetet — rende
sen itt etetvén fuvarosaink marháikat 
— az útra söprűnk és hányunk, mint 
egy oly térre, mely gazdátlan és sza
bad s csupán e ezéha tartatik néme
lyek által alkalmasnak, nem is érintve 
azon babonás hiedelmet, mely szerint 

' bizonyos gyümölcsöknek a héját az 
? útra kell szórni, hányni, hogy azon a 

szekerek áthaladván s azt összetörvén, 
a fának vagy növénynek jövő termé
sét biztosítsák, mert úgymond, e nél
kül a gyümölcsfa vagy növény nem 
terein: örülnünk kell az e nemű intéz
kedéseken.

Ilát bizony a hol még ily néze- 
\ tek is tért és helvet követelnek, a 
1 Imi az érzék az. utak tisztántartása 
i irányában oly gyönge, hogy azt a 

járáskelés ilyen akadályaitól megóvni 
feleslegesnek tartatik: nagyon is in- 
dokolt alispáni hivatalunknak azon 
erélvre mutató intézkedése, hogy az 
utak rendeltetésüktől senmiifélekép el 

ne vonattassanak s a közlekedés 
seimnifélekép ne hátráltassék.

De szükséges ezen intézkedés 
felelevenítése és szigorú betartása azon 
kapzsiság megszüntetése tekintetéből 
is. mely szerint némelyek az utakból 

’ foglalni szeretnek. Ez újabb idők- 
i ben mintegy betegséget képez sokak- 
i nál, kiknek földjeik az utak szomszéd

ságába esnek: a foglalást elszántás ál
tal oly virtuozitással űzik, mintha az 
urat az ő szántóföldjeikből kihasították 
volna s az e szerint őket teljesen 
megilletné s vannak is már oly he
lyek. hol a kevésbbé járt, utak már egé
szen felszántattak s a közlekedés már 
most csak a szántott földeken át esz- 

í közöltethetik.
Mindezen visszaságok már régóta 

követelik az orvoslást s mivel erősen 
hisszük, hogy alispáni hivatalunknak 
éréivé nem fog megtörni az e téren 
felmerült akadályok eltávolításában és 
megszüntetésében: szívből üdvözöljük 
a kiadott rendeletét s alispáni intéz
kedéseket.

A napraforgó.
— H a unsz I s t v á n. —

Európában először Madridban tűnt 
f<>l mint dísznövény, melvet ini\’a hanyatló 
lovagság heraldikus növényül is választott 
és vele a hiibéries kötelezettséget, valamint 
az őszinte ragaszkodás érzelmét példázta; 

: 1560—1584 közt Francziaországon át Bel- 
1 giuniba érkezett. Magvainak olajtartalma 

csak később költött figyelmet és ez oknál 
fogva nyert az alsóbb géposztályok kertjei
ben, sőt a szántóföldeken is elterjedést. 
Elejénte beelégedtek az emberek annak 
illatával, mely közel áll a terpentinéhez 
és nem kellemetlen, valamint virágainak 
szépségével, mely meghonosítása után so
káig megtartotta eredeti sziliét; a napra
forgó ugyanis óczeánon túli hazájában majd 
narancssárga szinti szélvirágokkal büszkéi 
kedik és az ezek szegélyezte belső virágte
lep csővirágai barnás pirosak.

Németországban különösen a badeni 
nagy lierczegség népe kapta föl termesz
tésre, mert magvai, melyekből 2000 is van 
egy virágfejben, 15—40°/o édes, kövér olajt 
szolgáltatnak, mely nemcsak égetésre és 
mint növényi zsiradék eledelekhez használ
ható, hanem finom szappan gyártásánál és 
különösen az olajjal való festésnél nyer ki
terjedt alkalmazást. Nálunk a nép szintén 
használja tésztái eledelnél a tányérrózsa 
olajat, de biz az távolról sem oly kellemes 
izii, mint a lenmag, dió vagy mák olaja. 
Az orosz nép gazdálkodásában olyan len
dületet vett művelése, hogy belőle 1866-ban, 
mint a Westernianns Monathschrift adja, 
100,000 mázsánál több olajt nyertek 1* 12 
millió rubel értékben, mely mennyiségből 
13 rész Péterváron át Stettin felé találta 
meg kivitelét. Ez a mennyiség ma meg
kétszereződött és métermázsája 40 írton 
kel, pedig még Keletindia is versenyez az 
5 folyó-köz (Pendsab) vidékén vele. Lan- 
getlial szerint egy hektár föld mintegy 3 
mázsa olajat ad, 80—200 mázsa súlyúak a 
szára és levele'.

Magvainak lisztje finom süteményekhez 
I alkalmas és ha kenyérliszt közé keverik, 

a belőle készült sütetet még könnyebb emész- 
fésűvé teszi. Az indiánok belőle eledeleket 
régóta készítettek. Virágfészke, mielőtt ki
nyílt, articsóka helyett megjárja. Saratotv 
környékén az orosz nép csemege gyanánt 
eszi a napraforgó magvát, de hizlalja vele 
a baromfit is ; fiatal rügyei főzeléket adnak, 
virágai takarmányt a melleknek, mely fon
tos kivált akkor, ha október hónapon túl is 
virágzik. Szára tiizelöszer, hamuját hasz
nálják hamuzsir készítésénél ; vastag belé
ből csak úgy szokás golyócskákat készíteni, 
és babszem-jankókat faragni, mint a bodzá
éból. Szárának fénylő rostjairól azt beszé
lik, hogy azokat a chinaiak selyem szálak 
közé keverik, a paprika készítésénél azon
ban határozottan tudni, hogy használják. 
Újabban egy amerikai vállalkozó napraforgó 
virágot kezdett kandirozni és nagyban bí
zik hozzá, hogy e csemege kelendősége öt 
milliomossá teszi. Földessy Lajos nagykeres-

T Á R C Z A.

Korcsma.
Legrosszabbul járnak azok a férjek, 

akik fürdőbe nem küldhetik el feleségüket. 
Először is a menyecske rossz kedvű, mert 
itthon kell maradnia, de még boszusabb, 
ha a férj kelleténél tovább marad a törzs
vendéglőben.

Azért is méltányolandó annak a férj
nek fájdalma, aki józanon érkezett haza — 
éjfélkor, és már előre örült neki, hogy ne
jének ez egyszer nem lesz alkalma kukli- 
prédikáczióra, mert hiszen a józanság bizo
nyítja, hogy komoly dolgokkal foglalkozott.

Es uramfia! mi történt?
A feleség az egyszer megtette, amit 

máskor sohasem szokott: aludt, mint 
a tej.

Más alkalommal éjfél után sompoly- 
gott lakására. Megvallom, hogy ez egyszer 
sokat kocczintottak a szegény iskolás gyer
mekeket rajz- és íróeszközükkel ellátó jó
tékony asztaltársaságban.

A férj, nevezzük Kopasz urnák, már 
az előszobában levetette czipöjét.

Óvatosan lépett be a hálószobába.
Minden csendes.
— Alszik, ujjongott magában a sze

gény bűnös.
A termet csak a hold halvány fénye 

világította. A férj mégse gyújtott gyertyát. 
Nem akarta felkelteni azt az áldott jó 
feleségét.

Legnagyobb elővigyázaltal Vetkőzött 

és szerencsésen megszabadult öltözetétől. 
Amint azonban az ágyba akart lépni, majd 
hogy összeroskadt:

A felesége váratlanul megszólalt:
— Vén bolond, hát czilinderbe akarsz 

lefeküdni ?
Biz a szegény bűnös magán felejtette 

kalapját.
Aztán megkezdődött a dorgatorium.
— Iszol, folyton iszol, nem gondolsz 

velem . . . Ah, ez már sok!
— De kedvesem, dadogja a férj, min

dig arról beszélsz, hogy iszom, de arra nem 
gondolsz, hogy élted iszom . . .

Ez némi cngesztelésül szolgált s miu
tán megfogadta a kedves férj, hogy máskor 
még sem iszik annyit . . . szent lett a 
béke újra.

Másnap reggel azzal állt neje elé, 
hogy este ismét el kell mennie a szegény 

i iskolás gyermekeket . . . stb. stb.............
1 asztaltársaságba.

-- Miért?
— Tegnap elfelejtettem megkér

dezni ....
— Mit?
•— Hogy, hogyan hívják az uj kasz:r- 

: nőt: pardon, hogy melyik bizottságba va
gyok beosztva . . .

Kopasz ur azonban ina még sem 
ment el . . Hogy miért ? Kopaszné asszony 
tiz körmének kegyes simitgatásaa megmond
hatója.

A férj okult ezen az eseten.
| Elhatározta, hogy máskor elővigyá- 

zóbb lesz.

Nemsokára megjött rá az alkalom, 
hogy kimutassa elmésségét.

Tudtára adták, hogy a sárgarigóban 
csömöri bort fognak csapra ti ni.

— Ott kell lennem, szólt eltökélve.
Meg is ígérte tagtársainak, akiknek 

java része ment volt a házasság rózsás bi
lincseitől, hogy eljön.

A kitűzött nap délutánján aztán a 
felesége elé állt.

— Kedvesem?
— Nos?
— Ma este valamivel későbben jövök 

haza. Ne várj a vacsorával.
— Ah!
— Igazán nem tehetek róla, de fontos 

ülésünk lesz . . . Nem szabad hiányoznom
I . . . Sajnálom, de a kötelesség ... a kö

telesség . . .
És azzal úgy elfutott, hogy a me

nyecske aliy ért rá egy két marasztó szót 
szórni utána.

A vendéglőben aztán eldicsekedett 
vele, hogy békésen, sziveson engedte a feleség 
ily szolid, kedves társaságba . . .

— Azért ma nem is megyek el éjfél 
előtt! Bort ide . . . Hadd lássam azt a 
csömörit.

Egyik másik tagtárs rejtélyesen mo
solygott ugyan, de ő azért vitézül és szor
galmasan locsolta a torkát és csak éjfél 
után támolygott hazafelé.

Miután a házmester szívességével meg
találta ajtaját és benyitott lakásába, a le- 

* hető legnagyobb csendben lépett a háló-

szobába és a régi praktikáj i szerint sötét-
ben kezdett vetkőzni.

De majd leszédült székéről, midőn
váratlanul kísérteties fény’ v illant fel és a
következő perezben gyertya égett a szó-
bábán.

— Fenn vagy kedvesem?! nyöször
gőit Kopasz uram.

— Hát te, szép mákvirág ! egy órakor 
kell hazajönnöd ?

— Kérlek, kedvesem, csak tiz 
óra van.

— Ne hazudjál, hiszen ép most ütötte 
el az ejryet.Ov

— Azt szeretnéd talán, hogy a nullát 
is hozzá üsse ?

— Te, ne haragíts!
— Dehogy haragitlak . . . inkább 

engesztelnélek.
— Hol voltál?
— Megmondtam, hogy . . .
A menyecske egyszerre fölkiáltott :
— Ah, te a Rigóban voltál!
Kopasz ur a kínai árvizterületen sze

retett volna lei.ni.
— Hová gondolsz ? rebegé.
— Még tagadod, te ... . te . . . 

Kain! Hiszen látom a bűnödet.
— Micsoda?
Az asszony fölemelkedett és harago

san kiáltott a remegő férjre.
— Ugye, hogy húsz liter csömörit it

tatok?
— Hova beszélsz? . . Ki mondott 

ilyet ?
— No, nézz hát idei 

nyny.il


kedése (Budapest, Márki-Valéria Utcza) a 
napraforgóhoz van czimezve.

Különös gondot a napraforgónak, e 
valóban hasznos nővén} nők, művelése nem 
igényel; hazájában (> in. magasságot is elér, 
olykor egyszerre 20 virágot hord július— 
augusztusban, de találni öt virágzásban néha 
a derek beköszöntéséig. Virágai a nap felé 
fordul nak, mely tulajdonsága magyar nevé
nek is eredetét adta; ha azonban szára szer
telenül megvastagodott, mint kövér kuko
rieza földeken gyakorta látni, elveszti ér
zékenységét. Jellemzőbb ama tulajdonsága, 
hogy virágai erős verőfényes nap után vil- 
lódzanak vagyis foszforeszkálnak. Nem rég 
hozták a lapok, hogy az éjszak-amerikai 
Nevada államban a Tuscarora völgyben 
olyan fát födöztek fel, melynek levelei bi
zonyos évszakokban akkora világosságot ter
jesztenek, hogy közelökben éj idején akár 
olvasni lehet. Más lehet ez, mint növényi 
villódzás, mely a fa korhadásánál is észlel
hető ; az amerikai ta fosztoreszká.ása ro
varok világításában keresendő, melyek úgy 
fénylenek, mint nálunk nyár elején a Szent- 
János bogara. Hogy Amerika világító apró ál
latokban gazdag, az tény, — de a minálunk 
meghonosult napraforgónak villódzását sem 
tapasztalta mindenki. Nagyban való műve
lésénél tanácsos nehéz agyagos talajba vetni 
magvait, de valamennyire védett helyen.

Nagy ellensége a napraforgónak a sa
ját rozsdája (Puecinia helianthi Schweinitz), 
melyről Demeter. Károly maros vásárhelyi 
tanár Kolozsvárott 1886. január végén ér
tekezett. E rozsdagomba 1866. óta valósá
gos járványként, pusztítja Dél Oroszország
ban a napraforgót, mely olaja végett kiter
jedt művelésben részesül, úgy hogy miatta 
helyen-közön teljesen fölhagytak művelésé
vel. Újabb időben már egyre tömegesebben 
jelentkezik ez a gomba Németországban, 
Ausztriában és Olaszországban is, de ná
lunk még nem panaszkodnak a gazdák. A 
Puccima helianthi a rozsdagombák amaz 
alakjaihoz tartozik, a melyek fejlődésük fo
lyamában nem változtatnak gazdát, hanem 
a mely növényen megkezdték, ugyanazon 
be is fejezik fejlődésük cziklusát.

Körülbelül nyár közepe táján mutat
kozik a napraforgón az igy okozott beteg
ség először. A legalsó leveleken itt-ott jó
kora nagy világosbarna foltok tiinedeznek 
föl, melyek csakhamar számban és nagy
ságban növekedve, végre a levél-lemeznek 
legnagyobb részét ellepik. Megtámadja a 
gomba rövid idő alatt a fönnebb álló leve
leket, úgyszintén a virágfészek murváit is. 
Augusztus vége felé már alig találni a meg
lepett növényen levelet, mely barnás szint 
ne váltott volna. Az elősdinek nedv-elvonó, 
kiszárító hatása következtében a levelek 
elfonnyadnak, majd megfeketednek és el

száradnak. A foltok nem egyebek, mint a 
Puecinia helianthi uredo-generácziójának 
nagy csiramag (spóra) fészkei.

Az uredóspórák igen könnyen szét
szóródnak és a növény körül mindent elbo
rítanak finom porukkal. Ősszel azután ugyan
ezen fészkekben fejlődnek ki a telento-spó- 
rák, a kitelelök, melyek feketés, barna ván- 
koskákat képeznek s keményen oda vannak 
tapadva a levelekhez. A napraforgó aeci- 
diiiin alakja, az Aecidium helianthi Woro- 
nin, Közép-Európában még nem volt ész
lelve, a miből nyilvánvaló, hogy az aecidi- 
um-alak e rozsdagomba-faj tovább terjedé
sére nem föltétlenül szükséges. P. Magnus 
már 1873-ban nyilvánította abbeli gyanúját, 
hogy a Puecinia helianthi nem önálló típus, 
hanem azonos a varádicson (Tanacetum) és 
más ezzel rokon honos fészkes virágokon 
élődö s Puecinia tanaceti De Candolle né
ven Európában már régebben ismert rózsa- 
gomba fajjal; itt tehát az ö nézete szerint 
valószínűleg az az érdekes eset forog fönn, 
hogy egy gomba a honos gazd anövényről 
idegen, kultivált fajra ment át.

Moronin orosz természetbúvár 1874. 
folyamán kísérletileg mutatta ki, hogy a 
Puecinia tanaceti esirázó telento-spórái val 
tényleg inficziálja a napraforgót, miből ki
folyólag azt a tanácsot adja a gazdáknak, 
hogy napraforgóval beültetett földjeikről 
lehetőleg gyakran és gondosan távolitsanak 
el minden gyomot, főleg a varádics (Tana- 
eefum), üröm (Artemisia) és aranyvirág 
(Chrysanthenr.im) növényfajokat, mint a 
melyeken a Puecinia tanaceti rendesen 
jelentkezik. Schrőter ellenben lehetőnek 
tartja, hogy valamint a mályva-rozsda, úgy 
a Puecinia helianthi is Amerikából lett 
Európába behurczolva; ő alaktanilag (mor
fológiailag) kissé eltérő méretekben állan
dóan különbözőnek találja a Puecinia heli
anthi telento spóráit a varádicson élődö 
Puccinia-faj telento-spóráitói.

A csekély számú hazai lelethelyek 
elősorolása után előadja Demeter Károly, 
h°gy gyűjtötte ő a valódi napraforgó-rozsda 
telento-alakját Maros-Vásárhelyt 1885. ok
tóber 10-én. A talált alak részletes leírását 
adva s azt a Linhárt „Magyarország gom
báidban Puecinia tanaceti De Candolle né
ven kiadott alakokkal összehasonlítva, arra 
az eredményre jut, hogy mig a LinhárJ 
féle gyűjteményben levő (227. sz. alatti) 
tulajdonképi napraforgó-rozsda teljesen meg
egyezik vele a spóráknak alakját, valamint 
méreteit illetőleg: addig a többi, nem 
napraforgóról gyűjtött, példánya e gyűjte
ménynek mind különbözik némileg a ma
ros-vásárhelyi példánytól. E különbségek 
részletes előadása után Demeter Károly a 
hazunkban tatait alakokkal is megerősítve 
látja Scliröter abbeli állítását, hogy némi 

morfológiai különbség csakugyan van a 
tulajdonképi Sclnveinitz-féle Puecinia heli
anthi meg a De Candolle-féle Puecinia tana
ceti faj között.

A berlini botanikus kert jelentése 
szerint a vöröshagyma, uborka, kel, repeze, 
borsó, árpa, len, köles és búza több mint 
4000 év óta állnak művelés alatt; a luezerna 
mák, zab, rozs több mint 2000 év óta; a 
katány (Cichorium), here, komló kevesebb, 
mint 2000 év óta: a kukorieza, dohány, 
burgonya paradicsom és napraforgó pedig 
a paprikával együtt természetszerűleg csak 
Amerika fölfödözése óta. Amerika is ka
pott tőlünk eleget, jót-rosszat elegyest, a 
gyomok természetesen hívatlanul kerültek 
túl a széles óczeánon. Ezek közt a kigyó- 
szisz (Eehium vulgare) Virginia síkjain tö
megesen terjeszkedett el; a gyujtovány 
(Linaria vulgáris) pedig, mely nálunk az 
alföldi bakhátakon narancsszínű virágaival 
messziről megkülönböztethető bokrokat al
kot, Boston környékén 1814 óta országos 
csapás lett.

(Vége.)

A kultuszminiszter az iparról.
Százszor elmondott szó hangzik el 

1 refort miniszter ajkáról abban a levélben, 
amelyet a hét végével választóihoz intézett. 
Egy miniszter nyílt levele nem foroghat 
csak kis körben, az az egész ország nyil
vánosságának van szánva. Egy miniszteri 
enuntiatió, melynek fontosságát kétségte
lenné teszi annak Írója, egy tapasztalt, tu
dós miniszter, aki közművelődésünk első 
hivatalnoka.

„Az idyllikus idők epochája elmúlt, 
teremtsünk i p a r t.“ Mondja az ősz 
miniszter.

Unsz esztendő óta egy programmbe- 
szédből, egy beszámolóból, egy ünnepi 
toasztból sem hiányzott a passzus: teremt
sünk ipart.

Kormánypárt, mérsékelt és független 
ellenzék emberei mind használják e kifeje
zést, divatos mondásképpen.

Bizony nem is egyéb ez ma már 
mondásnál, melyet a kényszerűség szült eze
lőtt busz év előtt, de amelynek az elő 
képe ma is rongyosan, bitangul éhezve lé
zeng a munka üres asztalai körül. Minden
kinek a szemébe tűnik, szánakozva néz vé
gig rajta a nemzet, sok nagy ur, sok ma
gyar gazda, és elmondja mindenik, hogy ez 
a skelet jobb sorsra volna érdemes.

Ennek a szánakozásnak aztán az az 
eredménye, hogy a gyűlésen a magyar ipart 
istapolni határozatikig kimondatik és a ha
tározat jegyzőkönyvbe iktattatván, az őri
zet végett a levéltárba elhelyeztetni ren
deltetik.

Írásban minden városban, minden 
községben meg van már örökítve a sze
gény magyar ipar pártolása.

Tavaly az egyetemi ifjak körében is 
megindult egy mozgalom, mely czélul tűzte 
ki magának szükségleteit kizárólag magyar 
ipartermékekből fedezni, de sajnos, itt is 
csak szalmaláng hevitette föl a kedélyhullá

mokat és a lelkesedés — talán csak éppen 
addig tartott, amíg ez a nagy boglya per
nyévé vált.

Azt mondjuk, hogy talán. Lehet, hogy 
az alatt a pernye alatt erős parázs ég.

Az egyetemi itjuság mozgalmától töb
bet vártunk. Keményeink megvalósulásához 
éreztük magunkat közelebb, mikor hallot
tuk, hogy a magyar ipart pártoló egyetemi 
ifjakból alakult egylet összeköttetésbe lép 
a főispánokkal)!) és felfogja hívni a vidéki 
ifjúságot is a mozgalomhoz való csatlako
zásra ; érintkezésbe lép az ipar és kereske
delmi kamarákkal, hogy ez utón megkapja 
azoknak a kereskedőknek és iparosoknak 
jegyzékét, kiknél vásárolva, csakugyan a 
magyar ipart segítik elő.

A történelem a magyar egyetemi if
jaknak hazafias tendencziájukért sokkal tar
tozik. Nekik mindig sikerült a társadalmat 
megnyerni, akár politikai, akár társadalmi 
átalakulásra volt szüksége a nemzetnek. 
Es viszont a nemzet is mindig készen ta
lálta az iskolák lakóit, ha azokra szük
sége volt.

Magyar ipart csak egy tényező teremt
het és ez a magyar társadalom, illetőleg a 
magyar ifjúság.

Ha a magyar ifjúság a társadalomhoz 
fordul támogatásért, nem hisszük, hogy ez 
a magyar társadalom, amely a magyar if
júságban hazájának jövő boldogságát és re
ményét látja, ne támogatná törekvésében 
annál is inkább, mikor tudja, hogy a czél 
mindnyáj link nak, gyermekeink gyermekei
nek is meghozza a hasznot.

Azt mondani, de csak mondani, — 
mint ahogy Trefort miniszter ur mondja: 
— „teremtsünk ipart," csak „idyllikus hang."

Pedig a miniszter ur ezen a téren 
igazán legtöbbet tehet. Többet, mint a ke
reskedelmi és ipar miniszter. Trefort mi
niszternek sokkal hatalmasabb tényező áll 
rendelkezésére, mint az ipari tárcza és ez a 
magyar ifjúság és ezzel a magyar társa
dalom.

Ha a miniszter ur nem választóihoz, 
de az ország tanuló ifjóságához intéz leve
let, hogy: Fiuk, magyar ifjak, a haza ve
szélyben! Az ország gazdasági viszonyai 
évről évre nyomasztóbban nehezednek a 
hazára; a gazda tönkre megy, a magyar 
iparos nem tud megélni, mert ti is meg
feledkeztetek hazafiui kötelességtekről. Kül
földi iparczikkeket vásároltok, külföldön 
szőtt posztóból készült ruhában jártok, kül
földre küblitek u temérdek pénzt, a kül
földi iparosnak adtok jövedelmet, mialatt a 
mi magyar iparosaink szájából veszitek ki 
a betevő falat kenyeret, pedig idehaza 
mindent jobbat és olcsóbbat is kaphattok. 
Fiaim! Gyermekeim! (és itt czitáljuk a mi
niszter ur szavait.) „A legutóbbi napokban 
közölt adatok szerint a bevitelünk 35 mil
lióval nagyobb a kivitelnél s ha bozzátesz- 
sziik, hogy vasutaink külföldi tőkékkel 
építtettek s a földbirtokot terhelő zálog
levelek legalább háromnegyede a külföldön 
van, a kamat tehát a külföldnek fizettetik, 
kérdem: micsoda közgazdasági és pénzügyi 
jövő vár az országra, ha e hézagot nem 
tudjuk kitölteni? Ilin, fantastikus remény 
azt hinni, hogy azt nyers anyagok termelése 
és kivitele által fogjuk tehetni. Az idylli
kus idők epochája elmúlt, — ipart kell 
teremtenünk."

A menyecske tükröt tartott Kopasz 
elé, aki aztán hüledezve olvasta, hogy mit 
pingáltak a kalapjára:

„Húsz liter csömörit ittunk a Ri
góban."

Mentsenek fel attól, hogy megírjam 
azt, ami ezután következett, de annyi bi
zonyos, hogy Kopasz ur sokáig nem ment 
el a szegény iskolás gyermekeket . . . . 
stb. stb............asztaltársaság estélyére.

X>x. IC.

Farkasszemmel.
Egymás szemébe, hogy ki néz
Tovább: fogadtál velem,
S szemembe néztél mereven, 
En szemedbe néztem . . . .

Sokáig néztük egy a mást, 
Előbb lesüt éti szemed . . .
Tg el vesztéd a fogadást, 
En el vesztém a szivemet.

Lantos.

A kertészleány.
— Beszélj'. —

Irta: Csi-ngey Gusztáv.

Most megijedt, hogy az apának egész
ségére káros befolyással lesz a váratlan 
öröm, nem akart többet mondani.

— On nagyon föl van indulva, ez 
lehetetlenné teszi, hogy tovább folytassam 
e tárgyat.

— Az Istenre kérem, szóljon, beszéljen 
el mindent, hisz a bizonytalanság megölne! 
rebegé az öreg nagy felindulással.

— De kedves Ivánovics ur, hisz ön 
jetiiket, én,,.. «u ueiu auólhutok.

— X issza akarja vonni szavait ? kiál
tott az öreg újabban megrettenve.

— Nem, nem! hisz én igazat mond
tam ; de félek, hogy a váratlan öröm .. . .

— Oh, ismerem — hát él az én fiam ? 
. • Ont az Isten küldte ide, hogy angyalom 
legyen . . . mondja, kitől hallotta ? . . . 
Megyek és fölkeresem, ha a világ végére is 
kellene vándorolnom! — Oh, mondja, ki
től hallotta ?

— Nem hallomás után beszélek, lát
tam . . . beszéltem vele, nem egyszer, sok
szor, sokszor, hisz egy födél alatt éltünk...

Az öreg lázasan ragadta meg a le
ányka kezét.

— Látta? együtt élt vele? nem csa
lódik ön?

— Nem, nem! kiáltá kitörő érzelem
mel az ifjú lanyka; — hisz én szere
tem őt!

Egymás szivére borultak és zokogtak 
hosszan, boldogan . . .

Aztán ismét oda ült a leány a bol
dog remegő vén ember mellé és elbeszélte 
neki, hogyan került Alexei az ő házukba, 
hogy teltek napjai együtt csendes munka 
körében, hogy váltak el egymástól, és hogy 
mennyire szereti ö a kedves ifjút, aki oly 
jó volt hozzá mindig és a ki nélkül nem 
lehet boldog soha sehol e világon.

Oh mennyit tudott elmondani az apá
nak abból a mély végtelen érzelemből, ami
nek a neve szerelem, amiből a fiúnak egy 
hangot sem mert kimondani.

Az öreg gyönyörrel hallgató a sze
relmes leány szive áradozását és mikor az 
pillanatra elhallgatott, biztatta, hogy csak 
beszéljen; hisz elhallgatná a világ végéig.

Az idő rájuk esteledett az öreg ott 
maradt vacsorán is, és mikor késő éjjel 
hazatért, álom nem jött szemeire. Az öreg 
Ivanics erős izmos ember volt, de a lelki 
rázkódás oly nagy hatással volt rá, hogy 
másnap otthon kellett maradnia. De csak
hamar visszanyerte egészségét, hisz a bol
dog tudat, hogy fia él és szorgalmas bol
dog életet folytat, oly csodálatost gyakorolt 
rá, hogy tiz évvel érezte ifjúbbnak magát.

Azonnal elutazott fiához s csak egy 
holnap múlva tért vissza, és mikor vissza
tért, nem lehetett reáismerni, élénk fürge 
piros pozsgás ember lett belőle, lia olyan ősz 
nem lett volna, azt lehetett volna ráfogni, 
hogy’ fiatal ember. Azontúl minden két hónap, 
bán elutazott fiát látogatni, s visszatérése Irén
nek valóságos ünnepe volt, hisz a csacska 
öreg ur már az első látogatás alkalmával 
elárulta a fiatalokat egymásnak s azóta ő 
volt postillion d’ a mourjok.

Az év sokkal gyorsabban és könnyeb
ben múlt el, mint a hogy azt Irén és 
Alexei az elválás alkalmával képzelték. A 
következő tavaszszal az öreg Ivánovics 
vitte haza Irént. Mikor a kedves lányka 
a rég nem látott családi szobába belépett 
és ott Alexei kigyult arczczal, érzelemtől 
remegve nyujtá feléje kezét, maguk sem 
tudták hogyan, csak egyszer egymás keb
lére borulva zokogták el a viszontlátás 
örömkönyeit. A két öreg megáldotta a bol
dog szövetséget s Alexei és Irén néhány 
hét múlva férj és feleség lettek ....

Csendes, boldog évek következtek 
egymás után, a Petrow — Ivánovics csa
lád már három szép gyermekkel lett gaz
dagabb. A legidősebb három éves volt. 

gyönyörű kis lányka, aki szép szőke gön- 
dörfürtü fejecskéjét meglátta, az bizonyo
san angyalokról álmodott. A második egy 
kis barna fiúcska, még a földön csuszkáit 
vagy a nagyapók térdeire csúszott föl, 
s igy próbálgatta vájjon megtudna-e már 
állni a maga lábacskáin. A harmadik is 
fin volt, de az még bölcsőben feküdt.

Az 1748-ik év egyik estéjén épen 
együtt volt az egész család ott a nagy 
ebédlőben, midőn egyszerre lódobogás és 
fegyvercsörgés rázta meg őket vidám ke
délyes beszélgetésükből. Csakhamar azután 
döngetni kezdték a kaput.

Irén ijedten ugrott föl a bölcső mel
lől s ösztönszerüleg férje mellé sietett — 
Ivanits és fia, megdöbbenve néztek egy
másra s először jutott eszükbe Damokles 
kardja, mely még mindig fejük fölött füg
gött. Az öreg Petrow fölkelt s monda:

— Ugyan mit ijedtek meg annyira ? 
Régen elfojt a már a szél Alexei öcsém 
nyomait, ki keresne téged ! Majd kimegyek 
és megkérdem, mit akarnak?

Ezzel kiballagott s odakin elkiáká 
magát:

— Ki az?
— Hollá! nyisd ki a kaput! — ki

áltá vissza valami dörgő férfi hang, — s 
a dörömbőlés még erősebben ismétlődött.

A vén streliczben felforrt a méreg, 0 7 
közelebb lépett a kapuhoz s haragosan 
kiáltá :

— Ki vagy? mit akarsz?
■— A czárnö katonái vagyunk. Nyiss 

ajtót a czárnö nevében !
(Folyt köv.)



Igenis igy lehetne ipart teremteni. 
Ennek aztán volna eredménye !
A probléma, társadalmi utón terem

teni meg a magyar ipart, meg volna oldva 
— egy hazafias levéllel, amit a miniszter ur 
nem is a választóihoz, hanem azoknak a 
fiaihoz, meg a többi tanuló ifjúsághoz in
tézne. _

Es ez a cselekedet a legszebb beszá
molója volna Trefort miniszternek, amiért 
öt örök időkig áldaná a nemzet.

Hogy a fölhívás nem maradna ered
mény nélkül, arról kezeskedünk.

Boleman Rezső.

Stefánia trónörökösné Szent-Antalban 
való tartózkodása alatt szándékozik úgy a 
vihnyei fürdőt, mint a regényes fekvésit 
Hodrusbányát szives látogatásával megtisz
telni. Ez okból az említett két község utait 
iparkodnak jó karba hozni s a magas ven
dég tisztességes fogadására szolgáló előkészü
letek már is folyamatban vannak. — A 
fenséges vendég nagyon jól érzi magát a 
regényes fekvése, arnyas sétányai s ritka 
vendégszeretetéről híres szén t-a n t a I i 
kastélyban, mely a Koháriak ősi fészke 
volt. A kastély maga a fain szomszédságá
ban egy dombtetőn fekszik és egy nagy 
nétrvszö°fet képez, melynek belsejében terül ÖJ O 1 1 í •. 1el a tágas udvar. Két oldalt vezetnek tol 
a széles lépcsők, melyek menten szobrok 
állanak. A kastélynak a falu felé eső része 
egy emeletes, a park félé eső része pedig 
földszintes, mit a domb fekvése okoz, me
lyen a kastély épült. A földszintes részen 
nagy terrássz nyúlik ki a parkba gyönyörű 
délszaki növényekkel megrakta. Nem messze 
innét van a mesterséges vízesés, mely a 
halastavakból zuhog le a tarka pázsit sző- 
nyekre s a föld alatt vezetik el. A halas 
tavak fölött csinosan épült svájczi ház áll, 
hóimét felséges a kilátás a dél felé mind
inkább rónává változó tájra és a négy
ezer láb magas Szitnya hegy sziklafalas or
mára. Balra az érdében van egy remetelak, 
lombos lugasokkal körülvéve. A kastély 
belseje a képzelhető legnagyobb fénynyel 
van berendezve. Legérdekesebb az a lak
osztály, melyben Mária Terézia királyné 
lakott, ki herczeg Koliári vendége volt s 
kinek egv díszes koronával ellátott mennye- 
zetes ágyát még most is kegyelettel őrzik. 
Továbbá az úgy nevezett tükörszoba, mely
nek falai mind kristályos tükrökből vannak 
összeállítva ; a kltinai berendezésű terem, 
diszes kárpitjaival s pagodáival : a valóban 
felséges és óriási értéket képviselő drága
kövekből kirakott mozaik asztalok és bú
torokkal berendezett terem; valamint a 
Koliári család őseinek és a török háborúk
ban szerepelt rokonságnak képeivel kira
kott két nagy t-rem. E kép. k közül külö
nösen érdekes a török fogságba esett két 
Kohárynak egymás mellett függő képe, két 
hatalmas, szakálos alak vasra verve. E ké
pek sötétes sziliben lartvák. Látható az 
egyik szobában egy női alak képe, kezében 
kanál és bögre, utána macska; mondják, 
hogy ez egy Koháry herezeg szakácsnője 
volt. Látható egy ezigány lány gyönyörű 
arczképe is, kiről a nép sokat mesél; a 
múlt században a falu végéről került a 
kastélyba, a hol elhervadt. A C'oburgok 
által berendezett lakosztályuk nagyúri izlé- 
siiek. A Fülöp herczeg családja e kastély
ban mindig jól érzi magát. Stefanie főher- 
czegnő a Szitnya begyre is föl akart már 
menni, de az esős idő mialt ezt el kellett ha
lasztani. Korareggel lo vassétákat tesz Sermage 
grófnővel. Hétfőn délután a selmeczi ezüst 
kohót látogatta meg a (’oburg herezegi 
párral, nézték az ezüst olvasztást s az 
ezüst-csillám szép fényét. Reitzner bánya
tanácsos szolgált magyarázatokkal.

Különfélék.
— Színészet. B o k o d y n é Máthé 

Róza, jól szervezett s nálunk a közel múlt
ból előnyösen ismert színtársulata jelenleg 
N a gy-S u r a n y b a n működik a közönség 
nagymérvű érdeklődésé mellett. A társulat, 
— melynek kiváló tagjai: Krasznayné, 
Bokodyné, T o 1 n a y n é, K ö v e s sy n é, 
B o k o d y, Kiss, K r a s z n a y, Sziki ay, 
stb., — jövő hó elsején jön 
L é v á r a öt-hat hétre. A jeles erőkkel 
biró társulatra előre is felhívjuk színházlá
togató közönségünk szives figyelmét.

— Kitüntetés. A Koburg herczegi 
család — mint ezt már lapunk előző szá
mában is említettük — jelenleg regényes 
szent-antali kastélyában időz. A herczegi 
pár kilencz éves fia, L i p ó t herczeg, itt 
is folytatja magyar óráit; megért mindent 
és tisztán beszel és jól olvas magyarul. 
Büszkén vallja magát magyarnak és szent- 
antali születésűnek. E napokban kezdette 
me<r magyar leczkeit a 6 éves I) o r o t tya 
herczegkisasszony is. tanítójuk Inka Antal 
selmeczi tanító, Léva varosának 
szülötte, kinek e magas kitüntetéshez 
a legőszintébben gratulálunk!

— Uj posta takarékpénztárak. Várme
gyénkben legközelebb a kővetkező helye
ken léptettett életbe az üdvösnek bizonyult 
posta-takarékpénztár : Bessenyőn, Csekén, 
Kovácsiban, Ruditól), Taszáron, Bartos-Lehot- 
kán, Bessén, Garam-Kelecsényben, Garam
i-ükön, Janó-Lehota- és Jánoshegyen, Nagj’- 

I Lócsán, Nagy-Málason, Nemcsényben és 
| O-Barson.

— Kinevezés. A belügyminisztérium 
vezetésével megbízott ő felsége személye 
körifi miniszter Várady Antal, aranyos- 
maróthi járási szolgabirót, a tóvárosi állam
rendőrséghez fogalmazóvá nevezte ki.

— Kettős Óngyilkosság Kis Sí ró köz
ségében e hó 9-én M é s z á r o s Péter 
fbidmivest és nejét K o n c z Lidiat szobá
jukban halva találták. A térti a földön fe
küdi nyakán kötélhurokkal, melynek elvá
gott része a gerendáról lógott alá; fele
sége a gerendán függött. A holtakon kiil- 
erőszak nyomai nem látszottak. Orvosi 
vélemény szerint a férj még e hó 5-én, a 
nő pedig 7-én akaszthatta fel magát. A 
házaspár öngyilkosságának oka eddig még 
ismeretlen.

— Hűtlen cseléd. Erzsák Anna, alsó
hámori születésű szolgáló a hodrusbányai 
róni. kát. plébánián a tehenek számára s 
a zöldséges kert öntözésére, a pinezében 
levő — sziklába vájt — kutból vizet hord
ván, hogy szomját lehűtse, egy két liektós 
hordó alsó dugaszát, kiütvén, magának egy 
edénybe bort eresztett; azonban a dugaszt 
visszahelyezni nem tudván, avagy a vissza
helyezést gyöngén végezvén, a bort teljesen 
kieresztette. — Elkövetett bűntettéért szol
gálatából rögtön elbocsájtatott.

— Lapok számadatai. A múlt évben 
53.888,408 példányt küldtek szét a postán 
a hírlapok és folyóiratokból. A megelőző, 
1886-ik évben pedig 52.894,320 példányt. 
Tehát a múlt évi növekedés majdnem egy 
millió példány. Ez jelentékenyen bizonyít 
az olvasási kedv terjedése mellett. A baj 
csak az, hogy — mint a statisztikai adatok 
mutatják — nem a magvasabb közlönyök 
t ijednek. Hazánkban tavaly összesen 760 
lap jelent meg, 21-gyel több, mint 1886-ban.

— Vízbe fűlt. Szabó Istvánná Váinos- 
Ladányban f. hó 10-én ruhamosás közben 
a l’erecz patakba esett; a viz magával 
ragadta s vitte egész a malomig, a hol a 
kerekek alól halva húzták ki.

— Az orsz. m. kir. zene- és színmű
vészeti akadémia szülészeti drámai és ope
rai osztályainak következő 1888 — 89-iki 
tanfolyamára f. évi szeptember hó 3. 4. 5. 
napjain lehet beiratkozni. A jelentkezőktől 
megkívánjuk, hogy vagy szüleik, esetleg 
gyámjaik kíséretében jelentkezzenek, vagy 
ezek írásbeli beleegyezését hozzák maguk
kal. Ifjúkat 18, leányokat 15. évin alul, a 
szabályok értelmében, nem vehetünk fel. 
Ez életkor betöltését hiteles okirattal kell 
igazolni. A felveendőktől annyi műveltség
ről és iskolai képzettségről való bizonyít
ványt kívánunk, mennyi ily korú müveit 
ifjúktól megvárható, de legkivált a magyar 
nyelvtan alapos ismeretét. A beiratkozó 
növendékek 1 frt beiratási dijat tartoznak 
fizetni. A beiratást követő napokon, szep
tember 10-én délelőtt operai-, délután drá
mai felvéti Ii vizsgálatnak vettetnek alá, 
mely a drámánál szavalat- az operánál 
énekpróbából áll. A fölvételre alkalmasak
nak talált jelentkezők 5 frt felvételi dijat 
fizetnek. Az évi tandíj ezen kívül a drá
mai osztályokban 30 frt, az operai osztá
lyokban, a nagyméltóságu vallás- közokt. 
minisztérium 20747/1888. számú rendelete 
alapján, 70 frt. A felvételi szabályek teljes 
szövegét kívánatra bárkinek szívesen meg
küldi a titkári hivatal. A tudakozó levelek
ben 5 kr. postabélyeg melléklendő. Buda
pesten az igazgatóság.

— Goídner Izidor lévai izr. tanító 
augusztus hó elsején tartja esküvőjét Bloch 
Róza kisasszonynyal, B 1 o e h Adolf érsek
újvári kereskedő leányával.

— A „Pester Correspondenz“ nek egy 
berlini levele fölemlíti, hogy a német biro
dalmi főváros mérvadó politikai köreiben 
igen csodálkoznak azon, hogy Ausztria- 
Magyarországon akadnak hangok, melyek 
kétkednek benne, hogy Németország, csak 
Ausztria-Magyarország érdekeinek teljes 
megóvása mellett akar kibékülni Orosz
országgal.

— Zarándokút Jeruzsálembe. Jeruzsá
lemben, az olajfák hegyen van egy kolostor, 
melynek udvarán 32 nyelven van márvány
táblákra vésve a miatyánk ; a magyar nyelv 
azonban mindez ideig nincs ott képviselve. 
Ez év tavaszán Viszolajszky 
Károly, felső-szetnerédi plébános mozgalmat 
indított meg, hogy a miatyánkot magyar 
nyelven is bevéssék a kolostor falába. A 
mozgatom eredményre vezetett s most a 
plébános felhívást tesz közzé, hogy annak 
leleplezési ünnepélyére minél több magyar 
keresztény zarándokoljon Jeruzsálembe. Az 
utazási költség oda és vissza, ellátással 
együtt I. osztály 350 frt aranyban, 440 frt 
a mi pénzünk szerint, II. osztály 300 frt 
aranyban, illetőleg 375 frt. Mindazok, kik 
ez utazásban résztveuni akarnak, a nevezett 
plébánoshoz forduljanak.

— Pályázat. A pozsonyi m. kir. szölő- 
szeti s kertészeti szakiskolában a f. évi ok
tóber hó 10-én kezdődő tanfolyamra 16 élei 

mezési és ellátási költség fejében egész évre 
140 frtot fizető saját költséges és 14 fél, 
esetleg 7 teljes ellátásból álló ösztöndíjas 
növendék felvételére az igazgatóság pályá
zatot hirdet. Pályázati feltételek : 1) 16 éves 
kor betöltését igazoló keresztlevél; 2) leg
alább is a népiskola teljes tanfolyamai vég
zéséről tanúskodó bizonyítvány; 3) ép, egész
séges, gyakorlati munkák végzésére is al
kalmas testalkatot s himlőoltást igazoló

orvosi bizonyítvány ; 4) jó erkölcsöt tanú
sító községi bizonyítvány ; 5) szülői vagy
gyárai beleegyezés s azon kötelező nyilat
kozat, hogy a tanulót az intézetből év 
közben ki nem veszik, ha ezt tennék, az 
iskolának az illető érdekében tett költségeit 
megtérítik. Ösztöndíjas helyért folyamodók 
ezen kiviil még szegénységi bizonyítványt 
is mellékelni tartoznak.

— Megadóztatott misepénzek. A nyí
regyházai kir. adófelügyelőség a többek kö
zölt adót vetet: ki a ramocsaházai r. katli. 
lelkész misepénzjövedelmérc is. E kivetés 
ellen az illető lelkész felebbezett a várme
gye közigazgatási bizottsághoz, de a kive
tést itt is jóváhagyták azon indokolással, 
hogy a misepénzek a lelkészek jövedelmé
nek egy részét képezik.

— Ménvásárlás. A foldmivelési minisz
térium orsz. lótenyésztési osztálya felhívja 
mindazokat a tenyésztőket, kiknek birtoká
ban három és fél évet betöltött, de a nyol- 
czadik évet még meg nem haladott ménló 
van és azt eladni óhajtják, hogy ebbeli 
szándékukat az eladandó ménlovak számá
nak megjelölésével, továbbá annak kitünte
tésével, hogy a ménló vagy ménlovak mely 
helyen, megyében, mely városban, község
ben vagy pusztán állanak, a nevezett ló
tenyésztési osztálynál — 50 kros bélyeggel 
ellátott beadványban — legkésőbb ez évi 
augusztus 20-ig jelentsék be.

— Rövidhírek — Európa ösz- 
szes államaiban a hadseregre 1881 millió 
forintot adnak ki s a fegyveres hatalom 
tizenhárom millió emberből áll. — íjj 
törvényjavaslat. Az uj véderő-törvényjavas
lat már elkészült s az ősszel úgy a magyar, 
mint az osztrák törvényhozás elé fog ter
jesztetni. — Stefánia trónörökösné kirán
dulásé’at tesz Selmecz vidékén a Koburg 
herczeg' pár kíséretében. — Az igazság
ügyi kormány rendeletet bocsátott ki a 
kézbesítések gyorsítása érdekéből, mely 
irányban főké]) a közsegekbeli kézbesíté
seknél nagy mulasztások voltak észlelhetők.
— Temesmegyében óriási pusztításokat tett 
a vihar. Kivált V e r s e c z vidékén igen 
nagy a kár. — A szerb királyi pár váló
pőre — mint a lapok Írják — legfeljebb 
30 nap alatt bírói megoldást nyer. — Ara
tás eredménye igen egyenetlen az ország
ban; néhol jó, néhol rossz, néhol közép
szerű ; termés dolgában ez év nem tartozik 
sem az áldottak, sem a rosszabbak közé.
— A magyar állampénztár állása kedvező
nek mondható. Júniusban 1'7 millió forint
tal nagyobb volt a bevétel, mint a múlt 
év megfelelő időszakában. — II. Vilmos 
Császár születése óta abban a testi fogyat
kozásban szenved, hogy bal karja rövidebb 
a jobbnál s nem bir a természetes mozgási 
képességgel — A zürichi egyetemet a je
len tanévben 64 nő látogatta, kik között 
9 amerikai volt. — A Zulu-földön, valamint 
az attól éjszakra fekvő területeken lázadá
sok törtek ki. — Francziaország 1871. 
óta közel 4 milliárd frankot adott ki hadi
szerekre és hadiépitkezésekre. — III. Fri
gyes császár orvosai, nevezetesen, Be r g- 
m a n n és M a c k e n z i é, valóságos hír
lapi háborút, indítottak egymás ellen.

A Plt <> HÁGÓ K.
— Rovatvezető Zuhany. —

Felebaráti szeretet. — A ki fele
barátját úgy szereti, mint önmagát, kötelességét csak 
félig teljesiti. Felebarátunk nejét is kell szeretnünk, 
minthogy ő felebarátunk fele, azaz házas fele.

Angolosan. — P i n c z é r : Mylord, a 
túlsó asztalnál iilö katonatiszt izeni, hogy megsértve 
erezné magát, ha az asztalról lábát rögtön le nem 
veszi. — Mylord: Ugy?l . . . Rendeljen meg egy 
párbajt két személy részére!

J ó j e 1. — No Ferike, hogy van öcséd ? gyó
gyul-e már?. — Köszönöm a kérdést, bácsi, ma már 
verést is kapott.

LEVELEZÉS.
Tekintetes Szerkesztő ur !

Becses lapja 28 ik számának „Levele- 
zés‘‘ rovatában egy köztiszteletben álló, ki
váló férfi jogosan tiltakozik az ellen: hogy 
egy adomány gyüjtőiven tudta és beleegye
zése nélkül antiszemitának lett jelezve. 
'Tiszteljük mindenkinek meggyőződését,még 
akkor is, ha az a mienkkel homlokegye
nest ellenkezik, kik egyúttal helyesléssel 
kisérjük : ha bárki, elvek tárgyában a tün
tető és kihivó fellépést elitéli és kerüli. A 
tiltakozásnak indokolása azonban, — mely 
kényes társadalmi elvek bírálatába bocsát
kozik, — túlmegy a már egy magában is 
eléggé határozott tiltakozás keretén s egyút
tal elvrokonaink által széles körben vallott 
elvek ellen súlyos vádat foglal magában.

Damus verviam, petimusque vicissim. 
Szabad legyen tehát nekünk is meggyőző
désünk védelmére kelni, nehogy hallgatá
sunk elvtagadásnak vétessek.

Mi, — ellenkezőleg az említett tilta
kozásban kijelölt nézetekkel — szintén leg- 
bensöbu meggyőződésünk szerint a philose- 
mitiszmust tartjuk a jelenlegi társadalmi 
élet beteg kinövésének, mely a törzs la
kóknak országszerte tapasztalt végpusztu
lását s ennek folytán hazánk jövőjének ko
moly veszélyeztetését közönyösen veszi és 
mely ellen ennélfogva minden ostentacio és 
provokáció nélkül védőleg küzdeni ez idő 
szerint legszentebb hazafiui kötelességnek 
ismerjük.

A vitatkozás a fölött : Vájjon melyik 
felfogás a helyes és hogy e két ellentétes 
áramlat közül melyiket illeti sajátképen a 
haladás előmozdításának érdeme ? — a je
lenben czélra nem vezethet. E kérdésnek 
eldöntésére csakis a jövő van hivatva.

Meg lévén győződve, miszerint tekin
tetes Szerkesztő ur lapjának pártatlan ma
gatartásánál fogva a megtámadottak véde
kezése elöl annak rovatait el nem zárandja, 
sine ira et sine stúdió keletkezett e néhány 
sornak helyet kérünk, kik

változatlan tisztelettel maradunk
Tekintetes Szerkesztő urnák 
Léván, 1888-ik évi jul. hó 13-án.

alázatos szolgái
__ TSto-ben..

*) Kötelességünknek ismerjük — a szabad vé
lemény nyilvánítása szempontjából -— az ellenészrevé
teleknek is mindenkor tért engedni. — Szerk.

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.
Köszönet nyilvánítás.

I.
Tekintetes Jaross Ferenez ur 92 

kötetben 80 jóirányu magyar müvet ado
mányozott a lévai katli legényegyesület 
könyvtára gyarapítására. Kedves köteles
ségemnek ismerem ezen valóban nemeslelkü 
adományért az egyesület hálás köszönetét 
nyilvánítani.

Léva, 1888. julius 13-án.
Bathy László

a lévai kath legényegyesület elnöke.
II.

Tek. B a r b u r László kir. aljárás- 
biró ur a ,S t e f á n i a-á r v a li á z“ ré
szére 10 frtot küldött, mely összeghez 
hozzájárulták : H e r s c h m a n e k Lajos, 
K o v á t s i k János 1—1 frt, Ur. Feleki 
Lajos 5 frt tanudijaikkal, — és M e d- 
v e e z k y József, T e n n e n b a u m Ber- 
nát elleni kereseti perében megítélt 3 írttal.

Hálás köszönet a jó ügy nevében!
Léva, 1888. jul. 14.

Szakmáry 
pénztárnok.

Idegenek névsora
Léván az „Oroszlán*  vendéglőben jul. 1— !2-ig.

Moschon Rudolf. Budapest. — Schrőder Fe- 
rencz, Becs. — Kádár Kálmán, ügyvéd, V.-Mikola. — 
Neumann S., utazó, Becs. — Kampf F., főfelügyelő, 
Becs. — Liszkay .Jenő, igazságügy miniszt. oszt, ta
nácsos, Budapest. — ])r. Kelemen (ívül a, ügyvéd, 
Budapest. — Weinberger Samu, kereskedő, Pápa. 
Szőke Fülöp, utazó. Győr. — Szóld Mór, bérlő, F.- 
Szeli. — Heclit Miksa, kárbecslő, Budapest. — Gróf 
Hunyadv László, A.-Pél. — Hirschler Mór, kereskedő, 
Bazin. — Hartmann H. Becs. — Weiger J. Becs. — 
Hoff .József, kereskedő, Becs. — Weisz .Jakab, utazó, 
Becs. — IJr. Besse Géza, Budapest. — R oslauer Kd- 
mund, utazó, Lincz. — Netihubkr Jakab, hivatalnok, 
Budapest.

Szerkesztói-üzenetek.
T. A.-nak. Szívesen veszszük, ha minél gyak

rabban felkeres értesítéseivel.

Lévai piaczi árak.
Rovatvezető: Kónya József, várnskxpitány.

Búza: m.-mázsánként 6 frt — kr, 6 frt, 
25 kr. Kétszeres 4 frt — kr, 4 frt 40 kr. 
Rozs 4 frt. 50 kr. 5 frt — kr. Árpa 5 frt
— kr, 6 frt — kr. Zab 5 frt. — kr, — frt.
— kr. Kukoricza 5 frt. 50 kr, 6 frt — kr. Bab 
8 frt — kr, 9 frt. — kr. Lencse — frt —
— frt — kr. Köles — frt. — kr. — frt — kr

Nyíl ttér.s)
i.

Farbig, schwarz und weiss Sei- 
den-Moirée ion 95 kr.

I versendet roben- und stiickweise zollfrei das Fab 
rik Depót G. Henneberg (k. k. Hoflieferant), Zürich.

■ Muster uiiigebend. Briefe 10 kr. Porto.

II.

Lakásbérlet.
A vár mögötti uradalmi lakó

ház 3 szobával s a szükséges mel
lék helyiségekkel minden órán haszon
bérbe vehető. Bővebbet ad az ura
dalmi föbérnökség központi irodája.

in
Ház eladás.

A Casino-utczában 258. számú 
ház szabad kézből eladó.

Tudakozódások a tulajdonosnál.
IV.

Kedvező

PÉNZKÖLCSÖNHÖZ 
juthatnak önálló, rendes évi lakással és keresettel, 
illetve jövedelem uel biró egyének, u. m.: iparosok, 
kereskedők, hivatalnokok, magánzók, katonai szemé
lyek, birtokosok stb. .50 frttől—1000 frtig mint ma
gán személy hitel, könny ii heti, havi vagy háromhavi 

törlesztésre G” y-os kamat mellett.
Ingatlanok betáblázására 4’/2 és 0%-ra, amor- 

tizáczióra vagy anélkül. — Megbízások pontosau tel- 
jesittetnek.

Bővebbet :

STEINER Gr.
BrnAPKST,

Gr. Károlyi-utcza 12. szám.

Levélbeli megkeresésekhez 3 drb. válaszjegy csatolna ló.

*) E rovat alatt költöttekért ne.n válal felelő
séget a Szerk.
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t .25 ipo’v Pásztó . 7.23 2.IG12 11 Bél*.  . . . 7.37 2.29

12.20 Szakáilos . . 7.59 2.49
12.40 \ isk 8.20 3.08

2.5S Ipolyság érk. 8.5(, 3.35

1.12 Ipolyság-Csata.
1.26 Ipolyság ind. 11.15 -Í.2Ö
1.10 Visk . . . í 1.43 4.53
2.1 1 Szakállos . . 12.07 5.17
2. 48 Bél .... 12.22 5.33

Ipolv-Pásztő . 12.39 5.48.3.05 Zabába . . . n 1 12.58 6.07
3.27 Csata . . . ” I 1.15 6.24

"v©zi©wtelz örlsezé

Lévára : Léváról

Becsből . ind. 10. S.25 Léváról . ind. 11.20 4*25

1 ’ozsonyból i. 12 37 10. Csatára . . érk. 1 .06 6*11

Galantáről n 1 54 12-42 1 poivságrn • T!

11.-Vj várról p 317 1 1 -30 Esztergomba „ 2.50 7.40

Budapestről n 9.— Váczra T 5.01 ' 8.48

Váczről n 9.59 Budapestre n 6.— 9.30

Esztergomból T) 5.- 12.20 E-Ej várba |4.42
|6.39 12.24

Ipolyságról n 11.15 i íalantára n 5.28 1.59

Csatáról n 6..34 1.40 Pozsonyba n 6.13 3.33

Lévára . , érk. 8.35 3.27 Becsbe n 7.05 5.40

29. szám. H I R D E T É S E K. Julius 15.

’V écroslig-eti

I Testegyenesitő gyógyintézet Budapesten,
^ezelőtt Dr. Fiscliliüf-fü'ie vizgyóiyiütczet Hermiiia-nt 1525.

Intézetünk a főváros egyik legmagasabb, kiesebb és legegészségesebb helyén fek
szik, ugyanazon területen, melyet eddig a Dr. 1*  ISI 111l< >1*  fele varoslige i vizgyogy 
intézet foglalt el. — A 44,000 méternyi siiiiin befásilott telken épült Cottagc-ej ii 
let 30 tiszta, egészséges, külön bejáratit újonnan átalakított szobát foglal magúban, 
Casinóval, zárt és fűthető folyosóvá!, tekepályával, lugasokkal, stb. stb.

A fővárossal vaio összeköttetést lóvonatok és társas öcsik közvetítik.
Az intézetünkben felvett betegek minden be- 

; teg testalkatának és bajának megfelelően külön 
előállított, készülék segélyével rendszerin műtét 
nélkül gvógyittatnak. - Kitűnő és eddig el nem 

sikerrel kezeljük különösen a következő bő
régeket ti. m.:
1. Az összes bármely alapon f jlödött (esuzos, 

köszvényes, giimőkoros) izületgyulladasok. — II. 
Csonttöréseket, hozamokat és ezeknek valamint 

az izületgyulladások utóbajait, u. m.: (zsugor) izűletmerevségcket, korlátolt mozogha- 
tóságot, végtagrövidüléseket, elgörbidéseket stb. III. A vele született es következ
ményes elgörbűléseket u. m.:u gcriuczoszlopnak oldal, mell- és hátfelé irányult eltjör- 
büleseit, angolkóros, vagy csigolyaszuvas alapon keletkezett púpokat, tytlkmellökeí. 
görbenyakat, donga-, lúd, ló- és saroklabat, donga-gacsos térdet. — A. Gyermekim 
dóst és következményeit. — V. Zuzódásokat, csuzt és köszvenyt.

Készülékeink a plastikai művészet legmagasabb fokán á’lván, megvalósítják a 
modern testegyenészet legmerészebb követelményeit, minélfogva minden betegnek ki 
kivétel nélkül á fönnjárást es az egészséges fekvésű intézetünk tiszta levegőjében való i 
szabad mozgást, de első sorban a műtét (operáezió) teljes mellőzését iehetövé teszik. 
Az eddigi hidegvíz gyógykezelés folytattatik

Bővebb felvilágosítást úgy 
értesítőink nyújtanak, melyek!;■ I kívánatra

pártfogását. 
Igazgatók:

dr. Róth Alii of, 
tcstexyrnet.it ő 

az intézeti hetedek ren-lelő orvosa.

I

I

FAV legjobb pótkávt
az egész monarchiában a

Szalady-féle pótkávé.
Két rész ázsiai pótkávéhoz e g- y rész Szalády kávét kell be
főzni s a legzamatosabb kávét nyeljük. Hozzá kevesebb cznkoranyag 

szükségeltetik s előnye, hogy az ázsiai kávét ártalmatlanná teszi.

Á „Hungária kávé" 
rendes eledelül hasnálva a gyomort és a vért tisztítja s az emésztést 

nagyon elősegíti.

Biztos segélyt nyújt:
gyomor- és bélhurut, fejgörcs, vérszegénység, álmatlanság és ideg 

bajok ellen. Kapható a föltaláló:
íj

u.

EL

Csakis eredeti üvegekben és olcsón kaphatók:

Ti

i

Bök mán Ede 
Kern testverek 
Doniba Károly

r

I

Selmeczen :
n

Sommer Ián, A. özvegye 
Sztankay F. gyogysz.
Wankovits Lajos 
Kraus W. G.

Léván:

Ipolysághon : 
K.-Tapolcsányban J. Pofiak

K.
az o^v.'b ezáltal frl nem sorolt bete^sé^* gy-ígyitáant. — mint, 

szabályzatunkat illetői. könyvekébe fii. itt őrt..sitii;.il: a;-jtaaak, melyek I;-1 kívánatra I.őrmentve 
vesell szolgálunk*

Ezen közhasznú intézményünkre kérjük a t. közimsé

Dr. Ver ebélyi László.
felelős főorvos, egyetemi n>. tanár 
a Stefánia •rverinekkórház > bé ze.

' Figyelembe veendő. li

0

9

NYOMATOTT NYITRAl ÉS TÁRSÁNÁL Lúváu, ibSS,

I
■

a rovarok ellén

Fischer Győző,
cs. k. u<lv, szállító orvos- sel 
és testeg'en. segély müvek gyáros ■

meglepő hatással irtja ki a kártékony férgeket rövid idő alatt és oly 
biztosan, lmgy azoknak többé Semmi nyoma sem

p vx s z t EL p EL p i I- t> a. lei m. ért

por sohasem valódi,

,.Z a c h e r 1 Specialitá s“.

uraknál.

Főraktár :

J. Z a c h e r 1,
"Wien, I_, Goldschmiedgasse

Budapest, Andrássy ut 86.
tette £ -S. s

KOLOSON
W*  4'/3 és 6"/o-ra.

Minden önjogti személy, kinek önfentartására állandó jövedelmei vannak, ugv m. 
háztulajdonos, gazda, bérlő, iparos, kereskedő, hivatalnok stb. kaphat közbejöt
töm utján egy "bxi.cLa.pes'ti Ixitelizi-téziettől 2<)0 frttó! 3000 írtig 3 év alatt 

postautalvány utján visszafizetendő 6%-os személy hitelkölcsönt.

Vo s b a n k-k ö l e s ö n 
közvetittetik 1000 írttól kezdve egy millióig föld/bixtclsra. vagv jó anva^ból 
épült -városi Toéxlxázcilrzs. 2;>, 32 és 42 évre amortisatio utjáni tőke-törlesz
téssel. 1 lázkölcsönnél megállapítandó szemle költség előre leteendő. — Érté 
papinkra a bank a tőzsdei árfolyam *•  .-<»d részé erejéig li'’u-ra kölcsönt 

Kölcsön-ügyben válasz csakis 35 kr. levélbélyeg beküldése mellett adatil 
P O L ?L Á K J" A. H\T O S

bizományi és ügynöki irodája, 
Budapest, Kerepes i-ut 65. szí

Schna^el fele tiizmentes .szekrényekét részletfizetésre

| i 
X 
y 

s»

tcstexyrnet.it

