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A LAP KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.

Az állategészségügyi 
törvény némely sürgő

sebb intézkedései.
ni.

Hogv a gyepmesterségi telep fel- . 
állítása költség nélkül meg nem tör
ténhetik. az kétségtelen dolog; a költ
ségnek pedig, miután a törvény ren
deli. fedezése szintén azok közé tarto
zik, melyektől egy nagyobb község 
semmifélekép sem szabadulhat; tehát 
a gyepmesterség felállítása ellenzőinek 
tökéletes igazuk van, midőn azt állít- 
ják. hogy erre költség kell és hogy 
ezen költség fedezése terhet involvál.

Hanem a mint igazuk van ebben
° • . Iaz ellenzőknek, ugv viszont igazuk ~ * e B

van a gyepmesterségi telep felállítását I 
követelőknek abban, hogy sopánko- j 
dással s jajveszékeléssel a dolgon, a 
bajon nem segíthetünk; pedig ez a fő, 
hogy intézkedéseket tegyünk, melyek 
a bajtól megszabadítanak bennünket, 
s ne váijuk azt, hogy mások legyenek 
kénytelenek akaratunkon kívül s ro
vásunkra minket a bajból kiszabadítani; 
már pedig az következnék, ha tétlen
ségben vesztegelve magunkat mások 
kegyelmére bizmík.

Egyébként a mi a gyepmester
ségi telep felállitási, berendezési s fen- 
tartási költségeit illeti, van mód arra, 
hogy ezekre nézve ezélszerü intézkedés 
folytán közvetlen teher kiterjedése s 
kivetése nélkül, a dolgon segítsünk s 
a fedezetet megtaláljuk.

Az állategészségügyi törvény, mint 
azt már érintők. (72. §.), rendeli, hogy 
minden törvényhatóság a kutyatartás
ról szabályrendeletet tartozik alkotni. 
Semmi sem gátolja e szerint, hogy 
ebbe bevétessék az, miszerint az ezen 
állatok egészségügyének rendezhetése 
tekintetéből a kutyák után fizetendő 
adó hozassák be; a miből aztán a 
gyepmesterség felállítása, berendezése s

T Á E C Z A.

A bók a szellem birodalmában.
— Irta : Sir León. —

Hogy a bókok unalmasak, azt min
denki, de főleg a nő készséggel elismeri.

Tapasztalásból ismeretes előtte, hogy 
a bókok fölötte untatok, mihelyt pusztán 
társalgási modorul használtatnak. Aztán, ' 
hol az oly édes őszinteség a bókoaban ? 
Soha, vagy legalább legritkább esetben 
hisz ő is a bókok őszinteségében.

S miért ez ? Mert igen jól tudja, i 
hogy a valódi csodálat néma................ Azu
tán megvan-e, kérdem, az őszinteség ellen
őrzése ? Ez minden kétségen felül a bó
koknál ki van zárva ; a mennyiben azon ! 
férfiú, a ki a nőnemet szépnek és szere
tetreméltónak mondja, bizonyára mitsem 
éreztetne abból, hogyha annak ellenkezőjé
ről lenne meggyőződve.

Innen var, hogy majdnem minden 
bóknál, melyet közvetlenül vesz a nő, kedve 
támad azt, mint értéktelent visszavetni. 
Rendesen ez a válasza: „Hisz ön úgy sem 
mondhat egyebet.* 1 Vagy : „Azt mindenki
nek mondja.* 1 De csak egyszer — másszor 
ilyen a nő felelete ; mert a tapasztalás arra 
tanítja öt, hogy a bókolóval szemben min
den ellentörekvése hasztalan. Igen, hasz
talan ; mert a bókoló rendesen egészen 
kimerül annak elhitetésében, hogy csodá
lata mily komoly és őszinte.

A mi a nőt a bókoknál legjobban 
bánthatja, az annak a gondolata, hogy a 

fenntartására szükséges költségek, min
den fennakadás nélkül, fedeztethetnek.

Városunkban, midőn néhány év
vel ezelőtt a vármegye törvényható
sága a kutyatartásról szóló rendelet 
mellett az adóztatási tervezetet is el- 
készité, mely azonban eddig életbe nem 
léptettetett, a kutyák összeírása esz
közöltetvén, majdnem ötszázra rúgott 
azok száma, s ha ezek után csak a 
legalacsonyabban kivethető adót is 
számításba vesszük, a szükséges fede
zet ki fog kerülni; egyébiránt az adó 
kivetéseinek részleteire, ha az elvben 
elfogadtatik s elhatároztatik, annak ide
jében megteendjük észrevételeinket.

„Azon czélból, mond a hivatok 
miniszteri rendelet, hogy a törvénynek 
az állatorvosi gyakorlatra vonatkozó“•7
része megfelelően foganatosittassék, 
felhívja a törvényhatóságot: tegye 
közzé területén, hogy azon állator
vosok, kik a törvény életbeléptetése 
előtt bármely oklevél alapján az or
szágban állatorvosi gyakorlatra jogo
sítva voltak, ezen jogukat ezentúl is 
gyakorolhatják, kötelesek azonban ok
levelüket 1889. évi april hó 1-ig azon 
kerületi állami állatorvosnak bemu
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tatni, kinek kerületében állandó lak
helyük van.“

Végül megjegyzi a miniszteri ren
delet, hogy a végrehajtási rendelethez 
csatolt nyomtatványokat, — a törzs
könyvekre s az állatorvosokra vonat
kozó mintáknak kivételével, — a tör
vényhatóság, illetőleg a községek bár- 
honnét beszerezhetik. Ezen intézkedést 
úgy magának a törvénynek köny- j 
nyebb keresztülvihetése, mint a szabad 
forgalom szempontjából mindenki csak 
helyesléssel fogadhatja ; mert azon, 
eddig általában kivetett szokás, hogv I 
bizonyos kiváltság adatott némely
üzleteknek a nyomtatványok kiadása- 
s árulására, nem hogy- megkönnyítette, I 
hanem inkább megnehezítette az eljárást; 
azon felül mindig költségesebbnek bi

bókoló nyíltan azon rossz Ízlést tulajdo
nítja neki, miszerint ö csak azon, a mi 
személyét illeti, talál érdeket. Gondoljon 
csak erre és válasza leend: „Nem tud ön 
okosabbat mondani ?“ Vagy: „Valóban oly ' 
gyámoltalannak tart engem ?**  Egyszóval, a 
bókokkal való társalgás rendszerint valami 
sértőt foglal magában.

De nyomasztó is.
Önmagát — közvetve — dicsérni hal

lani, magában véve nem kellemetlen, úgy 
mint a nőre nézve a férfi szív minden dob
banása, mely azt susogja, hogy szeret.

De a mint e biztatás, hogyha nemte- ; 
len szándékból és terhes kitartással eszkö
zöltetik, a nőre nézve kellemetlen : ép ttgy 
kellemetlen lesz reá nézve a dicséret, mi
helyt állandó............ A legszellemesebb
nő nevet a bók fölött; az éles látású gyak
ran nem tudja, mint viselje magát ; a leg
naivabb elpirul és a legélczesebb nő za- ’ 
varba jön, vájjon a dicséret, melyet elfo
gad, nem fogja-e öt képzelődőnek feltün
tetni a bokoló előtt, a dicséret el nem fo
gadása esetére nem tartatik-e negédesnek, 
— ha pedig semmit mondó szólam volt a 
bók — éppenséggel együgyünek. ,

Legtanácsosabb ilyenkor következő
kép válaszolni: „Nem akarok önnek hő
kölni.* 1

Mély sajnálat fog el, valahányszor a 
házi összejövetelek vagy a bál hősét nö- 
bámuloinak seregétől körülvéve látom s 
egyre hallom; „Pompás! Elragadó! Isteni! 
On valóságos óriás* 1 stb. stb.

zonyult, mint ha az szabad versenynek 
bocsáttatik, s mindenki megszerezheti 
a szükséges nyomtatványokat ott, a hol 
azokat könnyebben s jutányosabban 
kaphatja.

Az ének és a zene a homérosi költe
ményekben.

— Ii ta : Cserey József. —

A hellén nép volt az, mely alig 1130 
□ mértfőldnyi területen átlag egy millió 
szabad lakosával háromszáz év alatt töb
bet tudott teremteni, mint más óriási biro
dalmak évszázadok hosszú során keresztül. 
(V;.ry G. A gór. müvelts. tört. 21. 1.) Ál
talában két körülmény tette nagygyá az ó 
görög népet : ez a beléjük oltott tevékeny
ségi erő és az átköltözés régi hazájokból, 
Ázsiából, Európába és a kis-ázsiai par
tokra. A keleti szertelen képzelődés, mely 
testvéreiket, a hindukat jellemzi, itt mozog 
először a művészet korlátái között; ők 
teremtenek olyan irodalmat, mely alapja a 
vili gmüveltségnek, melynek értéke, mint 
áldott emlékű nagy hellenistánk, Szepesi 
lnne, mondotta, a századok folyamán ke
resztül mind rnagasb és magasbra emelke
dik utánzóik tömkelegéből. (Jelen viszo
nyaink, 18. 1.) Emlékeikben szemlélhetövé 
teszik azt, a mi elméjük- és szivükben élt, 
a szépnek titokteljes képét. Ok teremtenek 
államformákat, melyekben az ember egye
dül nevezhető polgárnak, mert sem az ó, 
sen az uj korban soha olyan szabadon nem 
érvényesült az individuum, mint Görögor
szágban, hol az állam utat engedett az 
egyénnek erői kifejtésére.

Mig az ó-görögök ilyen szorgalommal 
munkálkodnak, sokoldalú szereplésük kitö- 
rülhetetlen betűkkel Írja le nevüket az em
beriség emlékezetébe, a történelembe, buz
dítva az utókort, hogy nyomdokaikon 
járni meg ne szűnjék, ha a halhatatlanság 
koszorújára érdemeket akar szerezni.

A szabadság-érzet, politikai szagga
tottság és az ebből eredő számos központ
nak felállítása, ezen központoknak egymás 

Mit feleljen erre a szegény félisten’?! 
Hát még a legyezők, az emlékköny

vek, melyek ilyenkor a fiatal hősöknek 
nyujtatnak............ a kiesdekelt arczké-
pek, és a...............pillantások és sóhajok!

En azt hiszem, hogy két elégtétel 
van, mely csak hidegen izük — és ez. a 
dicséret és a boszu. Melegen tálalva, mind
kettő utálatos.

Nem vitatom, van bizonyos ösztön- i 
szerű magasztalás, mely mintegy szükség
szerűség tűnik fel. Azt hiszem, a nagy vi
lág zajától távol élő pásztor-leányka nem 
fogja magát kellemetlenül érezni, ha látá
sánál ezer ember egy „ah**-0a  tör ki !

Hanem egyéntől egyénig: egyre di
cséret, egyre csodálat, — az már elvisel
hetetlen! Csodálni és dicsérni a nőt, mi
helyt rá érdemes, — de mind ezt nem 
hallja : ez aztán a fenntebb említett hideg 
konyha. Türhetöbb s bizonyára jobban 
hangzik, midőn a férfi azt mondja a nőnek; 
„Jó barátom oda nyilatkozott, hogy ön 
minap a tánczestélyen elragadóan szép 
volt* 1, mintha azt mondja: „On ma elra
gadó.* 1

A szembedicsérésnél nincs kiállhatat- 
lanabb ! De hát mit tegyünk, a bókok 
egyszer itt vannak a világon és itt is 
maradnak, noha a divat változata szerint 
majd kisebb, majd nagyobb mértékben, 
mint oly sok fölösleges és kiállhatatlan do
log, mint pl. a turnürok, párbajok, a haj 
porszelenczék stb. stb. Az élet végre is 
optimistává tett s mint ilyen azt hiszem,

közötti versengése, a nemzet ifjúi lelkese
dése, hatalmas tettereje és főkép a tulajdo
nukat képező eszmeelvi (ideális) világnéz- 
let az, mely a hódítás vágyaitól elfordulva, 
az anyagelviségtől egyideig megóva, a mű
vészet és tudomány szentélyeiben keresett 
magasabb élveket lelkének. Ezen ideális 
irány vezette a görögöket a Kr. e. 9—10. 
században, mielőtt még írni tudtak volna, 
olyan örök müvek alkotására, milyenek a 
homérosi költemények, a természetnek ezen 
igazi kinyilatkoztatásai.

Epén a homérosi költemények azok, 
melyeknek éneket és zenét tartalmazó ré
szeit nem annyira tudományos, mint inkább 
szivképző oldaláról vizsgálódásunk tárgyává 
tenni akarom, bár, megvallom, olyan ér
zés száll meg, mint költőnket, Arany Já
nost, ki a keresztény Homérosnak, Dante- 
nek költészetébe elmerülve, igy szól: „Az 

i ember .... a költő, hitvány koszorúját 
reszketvén elejti és, mintha lábait szentegy
házba tenné, imádva borul le, mert az 
Istent sejti.“

Az ének Grimm Jakab szerint lelke- 
: sült beszéd. (Sublimat dér Spraehe. Üb. d. 
! Urspr. d. Spr. 57. 1.) Az ének és ennek 
, ikertestvére, a zene, mint Goethe mondja, 
| leghatalmasabb nevelő eszköze minden 

népnek. A hol ennek nyomaira akadunk, 
ott bizton következtethetünk emberiesebb 

j érzelmekre, a polgárisodás bizonyos fokára, 
. művelődési vágyra. E szerint Iloméros 
■ nyomán a hellén műveltség kiinduló pont- 
i ját a Kr. e. ezredik évre vagy még egy

két századdal előbbre tehetjük. Ezen idő
től fogva, bár a tulajdonképeni zenében 
mindig kiskorúak maradtak, valami kelle
mes összhangzattá szövődött zene volt a 
görög népnek egész szellemi élete. Gyer
mek éveiben az epos hangján szólal meg a 
rhapsodok énekeiben, a félistenek dicső 
tetteit magasztalva és nagyra nevelve a 
nagyra termett nemzetet. Majd ifjúi lel
kesedésre izgul s énekel az istenekről, a 
természetről és az ember legnemesebb ér
zelmeiről, törekvéseiről; megénekeli a. sze- 

' relmet, a vidám örömeket és a győzők hal-

hogy mint mindenben, úgy ezekben is van 
valami jó.

Eddig sokat mondtam a bókról, de 
még mindig nem, hogy tulajdonkép mit 

I jelent ezen szó : bók !
Annyit jelent, mint „meghajlás.**
Nem is más, mint meghajlás, de sza

vakban. A meghajlásnak pedig mint üd
vözlésnek; nincs is más értelme, mint ön
magát kisebbnek mutatni, hogy a másik 
annál nagyobbnak tűnjék fel.

Hát a meghajlás szavakban szintén 
csak eszköz : önmagát, mások nagyságá
nak elismerése által minél kellemesebbé 
tenni.

Megengedem, hogy mint olyan gyak
ran hazugság, de ártatlan és szükséges 
hazugság, mint az udvariasság általában.

A mik ezek után a bóknak némi jo
gosultságot kölcsönöznek, azok mindenek előtt 
az emberek közti nagy különbségek, me
lyedet teljesen ignorálni nem lehet s ezen 
az alapon a bók a szellem birodalmában 
a társadalmi olajnak valódi cseppje.

A magyar királyi opera és a vidéki 
műkedvelők.

Az egész nemzet tekintete, aggódás
sal és fájdalommal telve, hónapokon át 
csüngött az ország legelőkelőbb, legdrágább 
müintézetén : a királyi opera már rég meg
szűnt kincses szekrény lenni, hanem Patt- 
dora-szelencze lett, melyből a viszálynak 
folyton uj okai szálltak ki. Az intendaturá*



hatatlan erényeit. Hatalmának délpontjára 
emelkedve a perzsabáboruk után Perikies 
fényes százada a dráma karénekeit han
goztatja férfias öntudattal. Hol van nép, 
melynek irodalma ilyen természetszerűen 
fejlődött volna önmagából ?

A peloponnesusi háború alatt erköl
cseiben megvesztegetve, testben-lélekben 
elgyöngülve zenéje is erőtlen, elpuhitó, 
mesterkélt hangokká, magvas egyszerűsé
géből áradozó üres dagálylyá fajult. (Lu- 
brich nevelés tört.) Egy emberöltő múlva, 
II. Fiilöp alatt (338. aug. 7 én) Chaerone- 
ánál megtört nemzeti szabadsaga hanyatlik 
a halál örvényébe. E gyászos képtől tér
jünk vissza azon korba, mikor a görög 
nép kikel az éj homályából derengő hajna
lára. Lássuk a görög zene- és énekre vo
natkozó adatokat először az Iliasban, mely 
a homerosi költemények között időrend
ben is a legrégibb.

(Folyt, köv.)

Budapest, 1888. decz. 6
A hivatalos érintkezés feszültséget té

telez fel és kedélyeskedést nem tűr. E 
lapok hasábjain ugyan nehány hét előtt 
már volt említés téve a Károlyi-Grecsák 
ügy felmerültekor, azon közismeretü tény
ről, hogy a képviselők érintkezése a ta
nácskozási teremben az azon kívülivel még 
csak egybe sem hasonlítható.

Engedje meg tek. szerkesztő ur, hogy 
ennek pregnáns bizonyítékát adjam b. lap
jában. A Szikszay-féle vendéglő mellett, 
annak muzeum-köruti járdáján áll egy cso
port honatya. Köztük különösen kettőnek 
hangos, tréfás vitatkozása, per te való 
megszólítása és kézszoritgatasa figyelmessé 
teszi az ott éppen elhaladó közönséget. 
Minthogy a mindenütt szemfüles riporter 
ez egyszer kivételesen hiányzott, elárulom 
én, mint e jelenet szem- és fültanuja, hogy 
a barátságosan vitatkozó képviselők egyike 
Szilágyi Dezső Pozsony város egyik kép
viselője, másika Wekerle pénzügyminiszteri 
államtitkár. Ha már most visszapillantunk 
a közel múlt napokon történtekre, azaz a 
képviselőházi ülésekre, avagy megnézzük 
az „Egyetértés" országgyűlési tudósításait, 
vájjon az ottan, Szilágyi es Wekerle közt 
folyt párbeszéd is hasontermészetü-e a fen
tebb vázolttal. Legrövidebb és legmegfele
lőbb válasz erre, hogy nem.

A ház különben még mindig a regá
lékkal van elfoglalva. Behatolt a megvál
tásról szóló törvényjavaslatnak részletes 
tárgyalásába még pedig annyira, hogy egy 
eláltalánosodott részletes, eddig még elő 
nem fordult vitával van dolgunk. A ki jelen 
volt már a t. Házban ily részletes tárgyalás 
alkalmával, az tudni fogja, hogy a para- 
graphusok halmazain — csak némely helyt 
kisebb szünetet tartva — gyors egymásu
tánban halad végig képviselőházunk. Nem 
igy áll a dolog jelenleg. A megváltásról 
szóló javaslat 10 és 11-ik szakaszai körül 
annyira elhúzódott a parlamentáris diskusz- 
szió, hogy vaskos kötetet képezne az 
ezekre vonatkozólag hűen lesztenografált 
beszédek foglalatja. A szakaszok azonban 
változatlanul lettek elfogadva.

A többi szakasz is vita nélkül elfogad- 
tatott. A ház hozzáfogott a jövedékről I 
3ZÓ1Ó törvényjavaslatnak részletes tárgya
lásához is.

E héten hunyt el orvosi-egyetemünk 
nagyT tudósa. Dr. Lenhossek József az ana
tómia európai hírnevű szakembere 1818-ban 
szül. Budán, kit a kérlelhetlen halál egész 
váratlanul ragadott el közülünk. Szombaton 
még előadást tartott és vasárnap már meg
szűnt minden szenvedése.

E hét keretébe esik uralkodónk 40 
éves uralkodói jubileuma. Fővárosunk egyes 
templomaiban a legcsendesebben ünnepel
ték meg. Szintúgy történt ez a monarchia 
másik államának fővárosában is. Béesben 
ugyanis ő Felsége határozottan kinyilvání
tott óhajához képest tartózkodtak minden 
hitt pompa, puszta fény és ünnepélyességek
től és azt a sok ezer forintot inkább a 
szegények közt osztották szét. A külföld 
is megemlékezett monarchánk jubileumáról. 
Kifejezésre jutott ez a sajtóban, mely közül 
különösen a német utóbbi időben nagyon 
nyelveskedett és az úgynevezett békeszö
vetséget általános veszekedés tárgyává 
tette. A nyomdatestékes papíron viselt 
harcz (Bismarck hirlap-defiuitiója) már 
szünetéiben van. E liirlapharcznak amúgy 
is végét vetette Vilmos német császár 
üdvirata fejedelmünkhöz jubileuma alkal
mával. Decz. 2-ika Párisban is nevezete
sebb volt az idén. Bandin az 1851-ik évi, 
Napóleon herczeg által elkövetett állam
csíny legelső áldozatának sirünnepélye tar
tatott meg a montmartrei temetőben 
csendben, a boulangisták kudarczával. — 
A helyzet bizonytalan voltát még fokozta 
azon hir, hogy az olasz hadügyminiszter is 
rendkívüli hadi hitelt jelentett be a kama
rának.

Fővárosi levelező.

Különfélék.
— Kaszinó-estély. A lévai kaszinó — 

mint értesülünk — e hó 29-én tartja ez 
évben utolsó estélyét, mely — régi szokás 
szerint — pont 8 órakor veszi kezdetét. 
Erősen hisszük, hogy az méltó befejezése 
lesz az idén tartott estélyeknek, melyek 
változatos műsoraikkal annyi szépet, hasz
nosat és mulattatót nyújtottak a művelt
lelkű közönségnek. De reméljük azt is, hogy 
a rendező bizottság újév után ujult erővel 
fog hozzá a már megszokott, de meg nem 
unható, kedélyes jourfixek rendezéséhez, a 
mihez eddig is teljes elismerést érdemlő buz
galmat és kitartást kívánunk.

— Gyászhirek. A lefolyt hét alatt 
károm nagy tudósunkat ragadta el a halál. 
Ma egy hete dr. Lenhossek József az 
anatómiának világszerte ismert tudósa, e 
hó 5-én Henszlmann Imre nagyhírű műtör
ténészünk s e hó 6-án 11 u n fa 1 v y János 
a híres geográfiái és statisztikai szaktudós 
hunyt el. Mindhárom irodalmi jelesünk ha
lála váratlanul jött s országszerte a legmé
lyebb részvétet keltette. — Áldás és béke 
poraikra !

— Hangverseny. Gróf Zichy Géza a 
barsmegyei kaszinó helyiségeiben a „Fel
vidéki magyar közm. egyesület" javára 
Ar.-Maróthon e hó 14-én hangversenyt ren
dez, melyet tánczmulatság fog követni. 
Helyárak: számozott hely az I—II. sorban 
Ö frt, a III—VI. sorban 3 frt, a VII—IX. 

sorban 2 frt, állóhely 1 írt. Kezdete pont
ban 7 órakor este. — A hangverseny mű
sora : 1. „Üdvözlet!" Költemény, szavalja 
Reidner Laura k. a. 2. „Sonata" a) Allegro, 
b) Andante serioso, c) Allegro cou brio, 
előadja Gróf Zichy Géza. 3. „Last Rose“ 
Wallace-tól, hegedűn előadja Richter Rezső, 
zongorán kiséri Richter Ferencz. 4. a) 
„Fratienliebe und Leben" II- és III. Schuh- 
mann-tól (sopran solo), énekli Rónay Alma 
k. a., zongorán kiséri Belcsák László, b) 
„Bér Engel" duó (sopran és alt) Rubin- 
stcin-tól, éneklik Rónay Alma és Helén 
k. a. zongorán kiséri Belcsák László. 5. a) 
„Szerelmi dal" Gróf Zichy Gézától, b) 
„Polonaise" a dur Chopin-tól zongorán 
előadja Gróf Zichy Géza. 6. „Hegedü-solo" 
előadja Richter Rezső, zongorán kiséri Rich
ter Ferencz. 7. a) „Walser" (sopran-solo) 
Kalivodától, énekli Rónay Alma k. a. zon
gorán k'séri Belcsák László, b) „Die Heira- 
kehr" duó (sopran és alt) Kücken-töl, 
éneklik Rónay Alma és Helén k. a. zon
gorán kiséri Belcsák László. 8. „Magyar 
ábránd" előadja Gróf Zichy Géza. A hang
versenyt társas-vacsora követendi, egy 
teríték ára 2 frt. A társas-vacsorában részt 
venni óhajtókat felkéri a rendező-bizottság, 
hogy ezen szándékukat vele t. hó 10-ig 
közöljék; továbbá a mennyiben a vidéki 
vendégek elszáilásoltatásuknál is igénybe 
kívánják venni a rendező-bizottság közben
járását, ez iránt is e hó 10-ik forduljanak 
a rendező-bizottsághoz.

— Hymen. — Altenburg Károly 
oki. mérnök, fővárosi műszaki számtiszt, 
lapunk szívesen üdvözölt munkatársa a 
napokban jegyezte el Barlangit i Pi
roska kisasszonyt, néhai Barlanghi László, 
törvényszéki biró kedves leányát. — Az 
eljegyzés vonzó családi ünnepélyben tör
tént, melyben résztvettek : Lipthay 
Ágost, megyénk nagybirtokosa, L i p t h ay 
Kornél, kir. táblai biró, Lipthay István, 
min. tanácsos és St áh 1 y Ignácz főorvos csa
ládjaikkal. — Zavartalan boldogság koszo- 
ruzza frigyüket!

— Tűzoltóink közgyűlése. A lévai ön
kéntes tűzoltó-egylet ma egy hete tartá 
meg rendes közgyűlésé*,  a városház tanács
kozási termében a tagok igen nagy számú 
érdeklődése mellett. A gyűlés kiváló tár
gyai voltak ; a parancsnokság kimerítő évi 
jelentése, melyet lapunk jövő számában 
közlendünk, — a költségvetés es az évi 
számadások. A városi tüzrendészeti sza
bályzat tervezetének elkészítésére egy 12 
tagból álló bizottság küldetett ki. Újból, 
egyhangúlag, hat évre megválasztattak : 
J ar o s s Ferencz alparancsnokká, Szeme- 
r é d y Lajos viz-szerző parancsnokká, 'E h- 
ren te ld Mór.pénztáritokká. A megürült 
szertárnoki állásra pedig Kiss Gyulát 
választó meg a közgyűlés.

— Áthelyezések. II e r se hm a ne k 
Lajos, a lévai járásbíróság telekkönyvi ik
tatója, ki 12 éven keresztül kitartó szor
galommal töltötte be hivatalát, Ipolyságra, 
onnan pedig K u f 1 e r József Lévára he
lyeztetett át.

— A nagy közönség nem ismerve a 
postai szabályokat, azon esetben, ha kéz
hez nem juttathatott küldemények vissza
érkeznek, rendesen vonakodik azokat ki
váltani. A pósta-igazgatóság figyelmezteti 
most az illetőket, hogy minden visszaér
kezett kocsipóstai küldeményt rendes mó
don visszaadnak a feladónak. Ez köteles a 

dijak lefizetése mellett két héten belül át
venni a csomagot, különben a rendőrség 
kényszer utján juttatja kézhez.

— A jelenlegi regálebérleti szerződé
sek, melyek az uj regále-törvényjavaslat 
szerint már f. évi deczember 31-én meg
szűntek volna, az átmeneti intézkedések 
eszközőlhetése végett, — mint a lapok Ír
ják — még az 1889. év folyamán is ér
vényben fognak maradni.

— Nap- és holdfogyatkozások. A jövő, 
1889 ik évben, három nap- és két hold
fogyatkozás lesz, melyek közül azonban 
hazánkban csak a két holdfogyatkozást 
fogjuk látni. A két holdfogyatkozás rész
letes lesz, még pedig az első január 17-én, 
a második juh 12-én. Újév napján lesz az 
első teljes napfogyatkozás, mely esti 8 óra 
20 percztől éjfél utáni 46 perczig tart; a 
teljesség 9 óra 31 percztől 11 óra 25 per
czig fog tartani. Csak Eszak-Amerikában 
és a Nagy-Oczeán északkeleti részében lesz 
látható.

— Az érettségi vizsgálatok dijait a 
közoktatásügyi miniszter legutóob Szabá
lyozta egy szükséges rendelettel, mely a 
tankerületi főigazgatókhoz van intézve. A 
rendelet az érettségi vizsgálati dijakat a 
nyilvános tanulókra nézve 6 írtban, a ma
gántanulókra nézve 12 írtban állapította 
meg. Kimondja azt is, hogy az egész vizs
gálat ismétlésekor a dij újra fizetendő ; 
végül, abban az esetben, ha valamely ta
nuló az Írásbeli vizsgálatot eredménynyel 
letette, de közbejött betegsége folytán a 
szóbelit csak a következő iskolai év ele
jén teszi íe, az érettségi vizsgálati dij 
szintén egészen újból fizetendő, mert ez 
esetben a tanári testületnek külön munkát 
okoz az illető tanuló,

— Füstölt hús besőzásához, az eddig 
használt salétrom helyett a „Vendéglősök 
Lapja" a törött ezukrot ajánlja. Ugyan
annyi mennyiségű törött ezukor, mint a 
mennyi salétromot használtunk, a füstölt 
húst éppen oly piros szinüvé teszi, mint a 
salétrom s a gyomorra nézve pedig semmi 
káros hatással nem leend. Ajánljuk a pró
bát háziasszonyaink figyelmébe !

-- A vasúti hidak pusztulása az Egye
sült-államokban napirenden van. Az utóbbi 
tiz év alatt nem kevesebb, mint 251 vasúti 
Ilid tört össze az átment vonatok terhe 
alatt, átlag véve tehát minden két héten 
egy Ilid.

— Rövid hírek. Külföldön a lég 
jelentékenyebb liirek, hogy Szerbia a válasz
tások előkészítésével, Bulgária egyetem szer 
verésé vei, Románia a fuzionáiis kormány szilár- 
ditásával foglalkozik. — Gyorsíró gépet ta
lált fel egy müncheni tudós. A gép a Gabels- 
berger-féle rendszer szerint készült s állító lag 
gyakorlatinak bizonyul. — Az örök béke esz
méje már a franczia nők körében is mozgalom 
forrásává lett. Párisban női liga alakult, 
mely propagandát akar csinálni a világ 
összes női között. — Európai értekezlet 
fog — liir szerint — a jövő héten össze
ülni az afrikai rabszolgakereskedés kérdé
sének megvitatására. - A német császár, 
kiről nehány nap előtt azt Írták a lapok, 
hogy beteg, már jobban van s e napokban 
kihallgatást is tartott. — Komoly baj kezd 
lenni a fővárosban a mind hevesebben fel
lépő hagymáz-járvány. A lefolyt héten kö
zel 100 újabb eset fordult elő.

nak minden jóakarata, becsületes fárado
zása szertelocscsant ama keménységeken s 
egyenetlenségeken, melyek az intézet orga
nizmusában a legtágasabb helyet meghódí
tották s az egészséges fejlődést lehetet
lenné tették.

Ekkor jött a kormánybiztos, Beniczky 
Ferencz államtitkár, és józan, éles elméjé
vel, erős és e mellett ügyesen hajlékony 
kezével rendet teremtett. Kímélet nélkül 
eltávolította a parazitákat, a feleslegest; a 
használhatót a kellő helyre állította; a kor- 
rupeziót, az erkölcsi marazmust, a szimó- 
niát irgalmatlanul leverte és a fegyelmet- 
lenséget, a henczegö szeszélyeskedést ki
hajította az ajtón.

Es nyugalom és rend lett, a költség
vetés a józan egyensúly felé közeledett, a 
közönség ismét régi rokonszenvét kezdte 
érezni a csodateljes ház iránt s megtöltötte 
annak fejedelmi helyeit. A kormánybiztos 
most elérkezettnek látta az időt, hogy 
reformmüvére rátegye a koronát, a iábba- 
dozó intézetnek megadja az alkalmas ve
zetőt és ápolót, a ki elvezesse azt a teljes 
meggyógyuláshoz, viruló, duzzadó egészség
hez : a királyi opera művészeti igazgatójá
nak meghívta Mahlert, az ifjuerős, nagyra- 
törő, alkotni szerető s fiatal kora daczára 
a legszélesebb szakkörökben jóhirü s nagyra- 
becsült mestert.

És az uj igazgatóval uj szellem vo
nult be a szép házba. Országot, embereket 
nem ismerve, de telve a legjobb intenczi- 
ókkal, magasztos feladata iránti meleg lel
kesedéssel, eszét csupán azon művészi ezé- 
jokra irányozva, melyek vezetése alatt elé

rendők lesznek, az országot s a nemzetet, 
melynek tulajdona az intézet, minden esz
méjénél s minden lépésénél szemmel tartva, 
— fogott Mahler a munkához és már ke
vés hét elmúltával szép, áldástigérő virága á 
fejlődni látjuk a csirát, melyet művészi 
tevékenységének talajába ültetett.

Mahlernek vannak eszméi, vannak el
vei, van programmja: tudja, mit akar és 
tudja, hogy azt, mit akar, mint kell a leg
jobban eszközölni.

Programinjának első s főpontjai közé 
tartozik a külföldön működő énekművé
szeket lassanként haza hozni s őket az el- 
távolitandó, nélkülözhető, asszimilálódhat- 
lanoknak bizonyult idegen elemek helyére 
állítani ; továbbá azon jelentőséges, messze- 
liató elvet vallja, melyre a „Pester Corres- 
pondenz" a fösulyt fekteti, hogy a Magyar
ország különböző vidékein létező, még ki 
nem képzett tehetségeket, melyek a vi
déki sajtó részéről méltánylást, bátorítást, 
dicséretet kaptak, fel kell keresni és kö
zülök a legjobbat kiválasztani a királyi 
opera részére leendő kiképeztetés végett. 
Ez pompás eszme s a vidéki sajtó, mely 
oly hazafias, önzetlen és szolgálatkész, ezen 
munkánál bizonnyal a leghasznosabb szol’- 
gálatokat fogja teljesíteni az igazgatónak. 
Magyarország szép és jó hangokban gaz 
dag, egyike a világ leggazdagabb országa
inak e téren : ki itt keres, biztosan talál is.

Mahler igazgató különben nem vár a 
jövő adományaira, hogy missziójának haza
fias oldala iránt igazságos legyen: vezetése 
alatt a királyi opera már máig is számtalan 
százalékkal üdébb és magyarabb lett.

A magyar közönség pedig müértő és 
hálás. Ha annak fővárosi része már ma uj 
szeretettel s aj kedvvel látogatja ismét az 
Andrássy-uti szép házat, melyet duzzogva 
s kedvetlenül oly soká került, úgy a vi
déki közönség is, ha Mahler következetes 
marad progratnmjához, csakhamar zarándo
kolni fog a pompatelt műcsarnokokba s 
minden operaestén a rokonszenves, valódi 
magyar alakok tömegén fog gyönyörködni 
a hazafi szeme a dicső művészetnek szen
telt házban. O

Levél a bokrétában.
— Hohó, majd leütsz a lábamról, 

mégse vennél észre ?
— Ah-Ah . . pardon . . . szervusz 

. . . jó estét ....
— Várj csak, hadd nézzem meg az 

órámat............ Délelőtt kilencz óra . . . .
Hm, és te jó estét kívánsz ?

— Bocsáss meg, oly zavart vagyok . . .
— Te, fin, neked valami bajod van.
— Semmi, semmi ....
— No, ne tagadd. Tudod, hogy egy

kor jó pajtások voltunk, nem volt titkunk 
egymás előtt . . . . Persze, azóta menyecske 
van a házadnál . . .

— És anyós !
— Olló, milyen elkeseredett hang ... 

Tehát az anyós ? Fiam, vallj be mindent. 
Nem egyszer rántottuk ki egymást a hí
nárból, hátha most is sikerül.

A barátok karöltve járkáltak tovább.

— Hát tudd meg, kedves Marcsim, 
hogy borzasztó jelenetem volt odahaza.

— Szegény Károly!
— Úgy elfutottam hazulról hogy ....
— Meg sem álltái, mig belém nem 

botlottál .... De mi gonoszát is kö
vettél el.

— Azt, hogy nem akarok a népszín
házba menni.

— No az csak nem baj.
— Az ám, no de a feleségem szeretne 

menni.
— Miért is ne?
— Az anyósom is.
— Ej, ej .... Azért elmehetnél 

egyszer a feleséged kedvéért.
— De mikor nem tehetem, tiszta 

lehetetlenség.
— Mondd hát meg, hogy miért?
— Hallgass meg, bevallók mindent.
— Csupa fül vagyok.
— Ismered a szép Gondát ?
— Ahá, leány van a dologban ? Oh, 

te vén kópé, hahaha, mindig a régi.
— Édes Istenem, akaratom ellenére 

kerültem a hínárba . . .
— Mikor?
— Egy hónappal ezelőtt.
— És még mindig benne rekedsz.
— Sőt még jobban besüppedek. Eleinte 

magam is azt gondoltam, hogy könnyű 
lesz tőle szabadulnom, s most már nem 
is akarok menekülni .... Bolondulásig 
szeretem.

— Szegény fiú !
— Na, és most képzeld, ha megpil

lant, a mint nőmmel és anyósommal a pá-



A PR Ö H Á « « K.
— Rovatvezető Zuhany. —

Igazolás, ü r : Nem szégyenli magát, ilyen ( 
erőteljes ember létére koldulni ? — Koldus: Bo- I 
csánat, ha szere't tehetem, lépők is !

Az engedékenység oka. Apa: Az 
égre kérlek, édes Mariskáin, ne járj az utezán jövőre 
kadéttal ! — Mariska: Jól van apácskám, sza- | 
▼ainat adom rá. — Apa: Hanem azután be is váltod-e l 
szavadat ? — Mariska: Minden bizonynyal, mert ; 
kadét udvarlóinat tegnap léptették elő hadnagygyá.

KÖZGAZDASÁG.

Milyen gyümölcsfát ültessünk.
— Krach inger Jánostól. —

A gyümölcstenyésztésnél főleg azon I 
kell lenni, hogy oly gyümölcsfajaink legye
nek, melyek mint csemege, vagy mint pi- 
aczi áru legnagyobb értékke1 bírjanak s , 
keresett gyümölcs legyen, hogy ezáltal , 
leszoríthassuk a hasonnemü külföldi árukat | 
és e tekintetben versenyképesek legyünk 
a küllőiddel.

Tehát érdemes, kitűnő gyümölcs fajo- ( 
kát ültessünk, hogy nyersen, vagy feldől- I 
gozva megfizessék fáradságunkat.

Aki elvemet vallja, bizton már most ( 
fog arra gondolni, hogy az őszi faülte- I 
lésnél, — mit — a jelen időjárás mellett I 
— most eszközölhetünk legczélszerübben, | 
milyen gyümölcsfajokat fog magának be- ! 
szerezni, mert be kell vallanunk, legnehe- ! 
zebb a jó választás és ez okból idejeko
rán kell azt meggondolni, hogy az ültetés I 
idejére tisztában legyünk azzal, milyen ■ 
fajt ültetünk.

A gyümölcsfaj megválasztásánál arra 
kell ügyelni, hogy az égalj és talaj az ii- | 
lető fajnak kedvező-e vagy nem, azonkívül, j 
hogy korai és késői gyümölcsünk legyen, 1 
továbbá, hogy a gyümölcs tisztafaju legyen, | 
minőt csak szaktekintélyek által elismert i 
faiskoláktól szerezhetünk be, hol a legna
gyobb szigorral ügyelnek a faj tisztaságára, 
mi csak a pontos kijelölés és elkönyvelés 
által érhető el. Végre pedig csak a szak
tekintélyek által kipróbált és azok által 1 
ajánlott fajokat szerezzük be.

Ezeket szem előtt tartva, a gyümölcs- | 
tenyésztés igen jól fog jövedelmezni és 
meg lesz hazudtolva azok nézete, kik az 
ellenkezőt állítják. Sőt ezáltal a gyümölcs
tenyésztést azok által is megkedveltetjük, 
kik azt még ez ideig nem űzték és kert- | 
jeikben minden haszontalan fának inkább 
adnak helyet, mint a gyümölcsfának.

A gyümölcsfajok könnyebb megvá
lasztása czéljából czélszerünek vélem a leg
jobb fajokból egyeseket felsorolni, melyek 
a Budapesten tartót' országos gyümölcsé- 1 
szeti értekezleten a nagybani tenyésztésre 
ajánltattak és számos tenyésztő teljes meg
elégedését vívták ki.

Ilyenek az almafák közül :
Asztrakani piros és fehér, közép nagy 

csemege alma, érik : július második telé
ben ; * *)  Botul, közép nagy csemege és pi- 
aczi alma, érik : nov.-jan; *)  Bauman re- 
metje, közép nagy cs. és p. alma, érik : 
nov.-jan ; Brédai renet, jókora nagy cs. és 
p. alma, érik : decz.-febr ; *)  Canadai renet, 
(párisi fontos) igen nagy csemege alma, i 
érik: nov.-márcz ; *)  Casseli nayy renet, '
nagy csemege alma, érik : nov.-márcz. l 

bolyban ülök .... Hiszen fogalma sincs 
róla, hogy házas ember vagyok! ....

— Rettenetes volna.
— Irtózatos.
— De azért lehetne segíteni a dolgon.
— Adj tanácsot, kedves barátom, bele

foglallak imámba érte.
— Milyen kegyesség ! Figyelj reám : 

Azonnal megveszed a páholy jegyet ....
— De Gonda.
— Csitt ! Kibékíted . feleségedet . ..
— Könnyű lesz .. .
— Es az anyósodat.
-Jaj!
— Este levelet Írsz Hondának. Érte

síted. hogy vidéki rokonaid érkeztek, és 
azokkal vagy a színházban. Küldj neki vi
rágot és azután szent lesz a béke.

— Pompás . . . megteszem ... Is
ten áldjon meg !

— Szervusz !
* **

— Kedves, aranyos, kis Karcsikám, 
tudtam én, hogy nincs neked párod.

— Mit ne tennék meg, ha örömet 
okozok neked.

— Színházba menni nem olyan hal
latlan áldozat vöm mám, veti közbe az 
anyós dühös pillantással.

_ De mama, szól a menyecske.
_  Nekem ne komédiázzék senki!
— Mama, ön elfelejti, hogy számtaná

csos vagyok, komoly hivatalnok, az én helyem 
nincs a színházban . . . De azért szívesen 
elmegyek az önök kedvéért, szól Károly 
méltóságosan.

— Nos hát menjünk ... A kocsi vá
rakozik.

Clttdius masán szkija, közép nagy csemege 
alma, érik : decz.-márcz. Dietzi arany-renef, 
kisded, néha közép nagy kitűnő csemege 
alma, érik: nov.-jan; Gesdonki renet, közép 
nagy esem, alma, érik : nov.-decz; Gra- 
censteini alma, nagy, néha igen nagy cse
mege alma, érik : okt. decz ; Harbert re
liefje, jókora nagy csemege és piaczi alma, 
érik : okt.-deez ; *)  Keir-i ízletes, közép
nagy csemege alma érik : okt.-febr ; Koró
dái renet, közép nagy csemege alma, érik : 
nov.-decz ; Londoni pepin, közép nagy cs. 
és p. alma, érik : nov.-april; *)  Muskotály
renet, közép nagy csemege alma, érik: 
decz.-febr ; Nyári páriáén, közép nagy cs. 1 
és p. alma, érik : szept.-okt ; *)  Orleansi
renet., közép nagy, minden tekintetben ki
tűnő alma, érik : nov.-márcz; *)  Parker pe- 
pinje, közép nagy cs. és p. alma, érik : 
decz.-febr; Pettyes arany alma, jókora nagy 
cs. és p. alma, érik : szept.-nov ; Ponyik, 
jókora nagy cs. és p. alma, érik : nov.-jan; 
Saint Sauveri kalvil, igen nagy csemege 
aima, érik: nov.-decz; Sikulai, nagy cs. és 
p. alma, érik : decz.-apr ; *)  Szabadkai nagy 
szercsika, nagy cs. és p. alma, érik : nov.- 
jan ; *)  Téli arany-parmén, közép nagy, 
minden tekintetben kitűnő alma, érik : 
nov.-jan; *)  Téli fehér kalvil, közép nagy 
csemege alma, érik : nov.-márcz ; *)  Téli | 
piros pogácsa, nagy és jó cs. és p. alma, j 
érik : jan.-apr; Török Bálint, nagy cs. és 
p. alma, érik; nov.-márcz; Walteni Jalsen, 
közép nagy cs. és p. alma, érik : nov.-márcz.

A körtefák közül:
*) Anyoulémei herczegnő, igen nagy 

cs. és p. körte, érik: okt.-nov; Aoranchesi 
jó Lujza, jókora nagy csemege körte, érik: 
szept.-okt; Berkmans vajoncza, közép nagy 
cs. és p. körte, érik: szept.-okt: Boldog
asszony vajoncza, nagy cs. és p. körte, 
érik: attg; *)  Clairgean vajoncza, nagy cs. 
körte, érik : szept.-decz ; *)  Clapp kedvencze, 
nagy cs. körte, érik- aug; Congressus em
léke, nagy csemege s valódi disz körte, 
érik: aug.-szept; Csurtray-i ananász, közép 
nagy körte, érik : aug ; Csatár, közép nagy 
csemege körte, élik: szept.-nov ; *)  Császár 
körte, közép nagy körte, érik: szept.-nov; 
*) Diel vajoncza, nagy csemege körte, érik: 
szept.-nov ; *)  IJilly vajoncza, közép nagy 
csemege körte, érik: okt.-febr; Egri körte, 
közép nagy körte, érik: okt.-febr; *)  Erdei 
vajoncz, jókora nagy cs. körte, érik : szept. 
okt; *)  llardenpont Ízletese, jókora nagy cs. 
körte, érik: okt.-nov, *)  Hardy vajoncza, 
közép nagy cs. körte, érik: szept.-okt; 
*) lzambert, kitűnő közép nagy cs. körte, 
érik : szept.-okt; *)  Ízletes vajoncz, kisded 
cs. körte, érik : szept.-okt ; *)  lodoigne dia
dala, igen nagy cs. körte, érik : okt.-nov ; 
Kis-Maryit, közép nagy cs. körte, érik : 
aug; *)  Marianna herczegnő, közép nagy 
cs. körte, érik: szept.-okt ; *)  Napóleon va
joncza, közép nagy cs. körte, érik: okt.- 
nov ; *)  Nemes kalmár, közép nagy cs.
körte, érik: okt.-jan ; Nemes Kvaszán, kö
zép nagy cs. körte, érik : okt.-jan; Stuttgarti 
pirék, közép nagy cs. és p. körte, érik : 
aug.-szept ; *)  Társulati esperes, nagy cs. 
körte, érik: szept.-nov; *)  Téli esperes,nagy 
cs. körte, érik : nov.-apr ; *)  Vilmos, ki
tűnő nagy cs. körte, érik: aug.-szept; 
Zöld Magdolna, jó csemege és piaczi körte, 
érik: jul.

A kajszi-baraczkfák közül :
liereczki magoncza, jó izü baraczk, 

érik: jul.-végén; Brédai kettős, nagy cs.

Elhajtattak.
Karoly meglehetősen izgatott volt . . . 

Iparkodott szerfelett szeretetre méltónak 
lenni, udvarolt nejének, anyósának, és 
csakugyan, mire helyet foglaltak a páholy
ban, szent volt a béke.

Időközben talált rá módot, hogy vi
rágcsokrot rendeljen Gonda számára és le
velet csúsztasson bele, melyben tudtára 
adja a művésznőnek, hogy azok a höl
gyek, kikkel a páholyban ül, vidéki 
rokonok.

Az előadás javában folyt, Károly meg
nyugvással vette észre, hogy Gonda nem 
lövel feléje haragos pillantásokat. Ennek 
annyira megörült, hogy neje számára is 
rendelt csokrot.

A csinos bokrétát is elhozták.
— Milyen kedves vagy, kiáltott fel a 

menyecske elragadtatva.
Még az anyós is helyoslőleg bólin

tott fejével.
Az asszonyka nézegette a virágokat. 

Egyszerre meglepett mozdulatot tett.
— Mi bajod lelkem, kérdi a mama.
— Levél van a csokorban.
— Micsoda? riadt fel Károly; ki me

részel tudtomon kivid leveleket csempészni 
hozzád ............

— Csitt vöm uram, dörmögi az anya, 
ide néznek.

A következő pillanatban már kezében 
volt a levél.

— El akarom olvasni, sziszegi Károly.
— Előbb rajtam a sor !
A tisztes asszonyság elolvasta a le- 

baraczk, érik: jul.-végén ; Magyar kajszi, 
nagy cs. és p. baraczk, érik: julius végén, 
Nancy-i, kitűnő nagy es. és p. baraczk, 
érik : jul. végén.

Az őszi-baraczkfák közül :
Amsdens june, jó csemege baraczk, 

érik jul. elején; Gyiimölcsészet királynéja, 
nagy cs. és p. baraczk, érik: szept; 
Sehmiedberyer korai, nagy csemege baraczk, 
érik: aug; Venus-emlő, igen nagy piaczi 
baraczk, érik : szept.

A szilva fák közül:
Altban ringlója, piros nagy cs. és 

piaczi gyümölcs, érik: aug; Baraczk-szilva, 
piros nagy esem, szilva, érik: jul. Biondek 
korai, sárga közép nagy cs. szilva,-érik : jul. 
Kirke szilfája, sötét viola szinü cs. szilva, 
érik : aug. Montfort, kékes fekete nagy cs. 
szilva, érik : aug. Olasz kék, feketés kék 
közép nagy cs. és p. szilva, érik : szept. 
Spaeth Anna, kékes barna közép nagy cs. 
és p. szilva, érik : szept ; Viktória királyné, 
világos bíborvörös nagy cs. szilva, érik: 
szept ; Zöld ringló, zöld középnagy cs. és 
p. szilva, érik; aug.

A cseresznyefák közül :
Cobury korai, fekete nagy cs. és p. 

cseresznye, érik: juir, Dönnissen sárga ropo
gósa, nagy cs. és p. cseresznye, érik : jun; 
Entz féle fék'te, igen jó cseresznye, érik: 
jun ; Germersdorfi, igen nagy cs. és p. 
cseresznye, érik : jun ; Milckeberyi nagy, 
igen nagy cs. cseresznye, érik : jul.

A meggyfák közül:
Hortenzia királyné, igen nagy kitűnő 

cs. ás p. meggy, érik: jw, Korai-Jlortensiii, 
igen nagy cs. és p. meggy, érik: jun; Spa
nyol, fekete nagy cs. és p. meggy, érik : 
jul; Váltvaérő, nagy cs. és piaczi meggy, 
érik: jul.

11a ezen fajokból választunk kertünk 
vagy gyümölcsösünk részére gyümölcsfát, 
hamar meg fogunk győződni arról, hogy a 
gyümölcstenyésztés mennyire jövedelmező 
és mily szép mellékjövedelmet biztosit. Es 
épen azért úgy a magunk, mint a haza anyagi 
jólétének előmozdítása czéljából a gyiimöl- 
csészetnek minél nagyobb tért kell hódí
tani és ezt csakis a jó és nemes fajú gyü
mölcsfák által érjük el.

Végül pedig a n. é. közönség teljes 
tájékoztatása czéljából ajánlatosnak tartom 
még felemlíteni, hogy fajtiszta gyümölcsfák 
tudtommal Léván is az áil. tanitó-képző-in- 
tézet faiskolájában, mint legmegbízhatóbb 
forrásból czélszerüen beszerezhetők.

A csillaggal jelöltek s az alább felso
rolt fajok az áll. tanító képezde kertjében 
teljesen megbízható helyről beszerezve, da
rabonként 25 krjezáron kaphatók.

Nemes renett, közép nagy csemege 
piaczi, érik: nov.-marcz; Angol gránát vé
néit, közép nagy csemege piaczi, érik ; okt.- 
decz; Champagnei renett, közép nagy esem, 
piaczi, decz.-apr ; Angol fehér balvil, nov.- 
febr ; Erén arany renett, közép nagy cs. 
piaczi, nov.-febr; Hollandi arany renett, 
közép nagy cs. piaczi, nov.-febr.

Idegenek névsora
Léván az. „Oroszlán*  vendéglőben decz. 1. decz. 8-ig.

Gergely Márton, vendéglős, Vácz. — Veiner 
Lipót, lókereskedö, Vácz. — Glorginán Lajos, utazó, 
Bpest. — Knndergraber F. utazó, Grácz. Mészáros 
1). körjegyző, Ar. Marótb. — Manks Pál, fogalmazó, 
Ipolyság. — Fóliák Gyula, földbirtokos, Várkony. -— 
Sprengliolcz A. utazó, Bpest. — Ivánka Béla, ma
gánzó, Ipolyság.

veikét, és aztán megsemmisítő tekintettel 
fordult veje felé.

— Hogyan, ön irta ezt ?
— Mit, mit, rebegi Károly, ki rémül

ten vette észre, hogy anyósa azon levelet 
tartja kezében, melyet ö Hondának küldött.

— Ah, hát én vén elefánt vagyok, a 
leányom pedig egy vidéki bazsarózsa, kit 
magának kell színházba vezetni ? Ah, ön 
drága galambomnak szólit színésznőket ... 
Ah, öo gálád, házasságtörő . . . Menjünk 
leányom ....

Es a hölgyek hirtelen távoztak, ma
gára hagyva Károlyt, ki kétségbeesve te
kintett utánuk.

* **
Amint a felvonás véget ért, rohant 

Gonda öltözőjébe.
— Az Istenért, mit tettél a virá

gommal ?
— Pilia, számon kéred tőlem.
— De szerencsétlenné tész . . . Hiszen 

a csokorban volt ....
— Ékszer, ékszer ’?
— Nem, hanem levél.
— Ah úgy, .... nos hát tudd meg, 

hogy ha néha pénzszükségben vagyok, az 
érkező csokrokat azonnal eladom egy is
merős virágkereskedőnek ... 8 ma meg
lehetős szükségben voltam . . .

— Tönkre tettél ... A feleségemnek 
vettem meg a bokrétát.

— llahaha, szegény kis bolondom, 
hahaha .... Mikor váltok ?

— Kígyó vagy .... a feleségemmel 
majd csak kibékülök, de tőled válók.

Moiízvis.

Mit és miért gyógyít Warner Safe- 
cure-ja? Gyógyít : vesegyuladást, gerincbán- 
talmakat, hóiyaggyuladást, hólyag-katarust 
és httgykövet, vizkórságot, Bright-féle be
tegséget, köszvényt és reumát.

Miéit? Mert az egyedüli ismert szer, 
mely a hugysavat eltávolítja a vértől, pe
dig a hugysav egyedüli oka az imént em
lített betegségeknek. Ez a páratlan gyógy
szer meggátolja az erős vértódulást a vesék 
felé, eltávolít bármely gyulladást és az or
gánumot rendes, egészséges tevékenységre 
képesiti.

Gyógyítja egyúttal a sárgaságot, a máj 
megnövekedését, az epe-csövek katarusát, 
epelázt, székszorulást, álmatlanságot, főfá
jást és mindama betegségeket, melyek a 
máj betegség következései.

Miért ? Mert a májra és a vesékre 
pozitív gyógyító hatással van; az epe el
választását elősegíti és szabályozza, a mi az 
egészségtelen képződéseket megakadályozza, 
egy szóval az említett szervek természetes 
működését és általa az egészséget helyre
állítja. — Warner Safe-cure-ja a legjobb 
vértisztitó szernek van elismerve, mivel a 
májra és vesékre befolyással van, előmoz
dítja egészséges tevékenységüket, minden 
tisztátalan és ártalmas anyagot a vérből 
eltávolít és a vért megtisztítja. Ha e mér
ges anyagok megmaradnak a vérben, akkor 
a vérkeringés révén idővel az összes test
részeket inficiálják és a legkülönfélébb fáj
dalmakat okozzák. Ez az oka, a miért a 
legtöbb betegség a vesék és máj beteg ál
lapotára vezettetik vissza.

Minden szenvedő ember vizsgálja meg 
magamagát és kutassa, vájjon a betegsége 
nem ered-e a vesék és máj egészségtelen 
állapotából, és ha ez az eset forog fenn, 
akkor ne mulaszsza el igénybe venni a 
Warner-féle Safe-curet, mely egészséget és 
uj életet fog neki adni. A Warner Safe- 
curenak ára palackjával 2 forint és kap
ható minden patikában. Röpirat ingyen és 
portomentesen küldetik. Cilii: II. 11. War
ner és társa, Pozsony. 11609.

Lévai piaczi árak.
Rovatvezető: Kónya József, váron kapitány.

Búza: m.-mázsánként 6 frt 80 kr, 7 frt 
10 kr. Kétszeres 5 frt 20 kr, 5 frt 30 kr. 
Rozs 5 frt. — kr. 5 frt 20 kr. Árpa 6 frt 
— kr, 7 frt 20 kr. Zab 4 frt. 50 kr, 4 frt. 
80 kr. Kukoricza 3 frt. 80 kr, 4 frt — kr. Bab 
8 írt — kr, 8 frt. 10 kr. Lencse 7 frt 50 
kr. 8 frt — Köles 4 frt 50 kr. frt — kr.

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.
I.

Köszönet nyilvánítás.
(Folytatás.)

Az idén az őszi gyűjtés alkalmával a 
„S t e f á n i a-á r v a h áz javára, — mint 
azt a gyüjtöiv alapján velünk az árvaház 

| felügyelősége közli — adakoztak: Lakner 
Lászlóné 1 frt, özv, Levatich Mártonná, 
bab és burgonya, Levatich Irma 1 frt. Lei- 
denfroszt Paula 4 méter tűzifát, Boleman 
Edéné 1 frt, Pogány Kornélné 1 puttón 
burgotivát, Dr. Klain Jakabné 1 frt, Sebőn 
Lajosnc 1 frt, Szakmáry Antónia 1 zsák 
burgonya 1 véka babot, Veisz Samuné 1 
frt, Frommer Mérné 1 frt, Szilassy Czézár
1 frt, Nyitray Ferenez burgonya, bab és
2 frt.

II.
Búcsú szó.

Kedves városukból történ1 távozásom 
alkalmából — időm rövidsége folytán — ez 
utón veszek búcsút jóakaróimtól, barátaim
tól; — kérve tartsanak meg tovább is szi
ves jóindulatukban!

Léván, 1888. decz. 5.
Herschmanek Lajos.

Nyilttér.
Rohseidene Bastkleider fi. 10.50 

nar Pnho un<* bemere Qnal. versendet zollfrei pcl ItUIIu dús Fabrik Depót G. Henneberg (k.k. 
lloflie eiautj, Zürich. Muster uingeliend. Briefe 10 
kr l’ufrto.

II ”

Földbirtok és házeladás.
Léván egy nagy kiterjedésű, két 

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

Huberth. Vilmos,
ügyvéd Léván.
III.

Felszólítás.
Mindazokat, kik nekem alulírott

nak adósaim, felkérem, hogy kötele
zettségüknek legközelebbi szombatig 
annál is inkább eleget tenni szívesked
jenek, mert ellenkező esetben kényte
len volnék őket adósságaik megfizeté
sére névszeri nt felszólítani.

Egyidejűleg van szerencsém je
lenteni, hogy bútoraim egy részét 
szabadkézből eladni szándékozom.

Léván 1888. decz. 8.
'\7k7_olf3 koresmáros.
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Karácsonyi bazár!
Van szerencsénk a közelgő karácsonyi idény alkalmából dúsan, felszerelt raktárunkat a n. érd. közönség szives figyelmébe ajánlani. 

Kaphatók a mugy ar és német rexneJcirólsz pompás diszkötésben ~ legújabban megjelent díszes albumkiadások. Ifjuság/i 
iratok, képeskönyvek és társ asj élt élt olc nagy választékban.
íróasztali dísztárgyak Íróasztali készülékek, albumok különféle alakban, finom bőr és peluche kötésben, szivarállvá

nyok, pénz-, szivar- és dohánytárczak.

Legújabb divatu disz-levélpapírok és levelező kártyák ízléses dobozokban.
W Újévi üdvözlő jegyek

legolcsóbb gyári árakon kaphatók:

Nyitrai és társa
rajzszerkereskedésében Léván.

Pénzkölcsön
in.

Árverési hirdetményi kivonat

£$►e<

*

sadahni állásban lévő egyének ró 
szé-re, u. m. iparosok, kereskedők, ÍJ 
hivatalnokok, katonatisztek, magan- V 
zok. birtokosoknak stb. úgyszintén 
hölgyeknek is módhoz képest 50 ká 
frttól 1000 frtiíj mint ni gán személy- 
hitel, könnyű havi, *agy  háromhavi 
törlesztésre 5°/o-os kamat mellett, 

ingatlan ok betáblázására 
1000 írttól bármily összegig tetszés- 
szerinti amortisatióra, esetleg amor- 

tisatió nélkül 4l/t és 5°/0-ra.
Convertálások (átiratások), kölcsön
ügyletek, hitelműveletek előnyösen 
eszközöltetnek. Megbízások diserét 
és pontosan teljesittetnek. Bővebbet

Steiner G-. Budapest 
«r. Károlyi utcza 12-

Levélbeli megkeresésekhez 3 darab válaszjegy 
csatolandó. 3—1.
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A verebélyi kir, jhiróság, mint tlkvi hatóság 
közhírré teszi, hogy Vünk szül- Sáfár Katalin és t. 
végrehajtatóknak Jancsek Márton végrehajtást szen
vedő elleni végrehajtási ügyében özv. Mészáros szül. 
Székesváry Mária utó ajánlata folytán a verebélyi k r. 
jhiróság területén levő s a végrehajtást szenvedő Jan
csek Mártonnak az alsó-győrödi 194. sz. tjkvben A 1. 
I — II 8SZ, alatt, foglalt birtoktestből áiló ingatlansá- 
gára 570 frt, az ottani A — 1 sorsz. a. foglalt fek- 
vőségre 84 frt, és az ottani A II 1 ssz. a. foglalt fek- 
vőségre az árverést 11G írtban ezennel megállapított ki
kiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanok az i888 évi decz’ hó 21 napján d. e. 9 
órakor Alső-Győröd község házánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul s 
eladatni fognak.

Árverezni szándékók tartoznak az ingatlanok 
becs árának 10%-át készpénzben, vagy az 1881, LX 
tcz 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881 évi nov hó l-én 3333. sz. a. kelt ig. ügymin. 
rendelet 8, §-ában kijelölt évadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. tcz, 
17? §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő
legesel helyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

A kir. jhiróság, mint tlkvi hatóság Vtrebélyen, 
1888. évi nov. hó 8-án.

Diilesz.
kir. aljbiró’

Gy ermek jéttélcok;
és egyéb

karácsonyi s újévi ajándékok
nagy válaszlékban a legjutányosabb árak mellett kaphatók alulírottnál. 
Ajánlom egyúttal mindennemű üveg- s edényneműket. Gazdagon felsze
relt czipöraktáromat a nagyérdemű közönség szives figyelmébe.

Léván

Schubert Pál
kereskedése.

l
I

0

„Talizman“
mely nemcsak a Nemzeti Casino“ által elfogadott s legjobb 
Ítélt pezsgőként szerepel ; de a legfinomabb Ízlésű közönségnek 

általános elismerésével dicsekszik.

Egyedüli főraktár Léván:
Czirok Jáno

kereskedése,

Érdekes elismerés nyilvánul „TÖRLEY“ kitűnő 
rokban is :

s

gyártmányára e so-

T O R L E Y D• •

— TALIZMÁN. —

Azt. mondják, hogy nincsen a magyarnak 
Nincsen tüzérsJge;

Süssétek el a Törley ágyút
S a muszkának vége !

Süssétek el a Törlev-ágyut 
S minden ellenségünk

Jó barátként lelkesedve, égve 
Jön hódolni nekünk !

Aki tölti a battériákat

Tüzes, édes nedvvel :
Addig éljen, mig a magyar szive

Asszonyt és bort kedvel.

Életének fonalát a Párka
Addig fonja, szője

Ahány gyöngyöt, igaz gyöngyöt vet föl
Kitűnő pezsgője !

Promontor. 1888. szept. 18.

ÁBRÁNYI EMIL.
OA magyar irók és művészek 1887. szept. 18-iki kirándulása alkalmával — 

József és Tsa czég pezsgöborgvárának megszemlélése után — szerkesztette Ábrányi Emil 
szavalta Hegyessv Mari nemzeti színházi tag.

0
00
0
Cl

Cl ea Törley 
és el
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6437/888 sz.
III.

Árverési hirdetményi kivonat.
Az ipolysági kir törvszék, mint tlkvi hatóság i 

közhírré teszi, Hogy Neuspiller Adolf, mint végrehajtá
sénak, szalatnyai r. hath. templom-alap mint végrehaj
tást szenvedő elleni 150 frt 50 kr. tőkekövetelés és jár. 
kiél, iránti végrehajtási ügyében az ipolysági kir. terv
szék területén levő Szalatnya község határában fekvő 
a szalatnyai 4, sz. tjkvben a r, katli. templom tulajdo
nául felv. I 1—4 ssz. a. birtokra 5 sz.'házzaly udvarral 
és kertekkel az árverést 1270 írtban ezennel megálla
pított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb 
megjelöli ingatlan az 1888. decz. 31-ik napján d- e. 10 
órakor Szalatnyán a község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan , 
becsárának 10° ,,-át vagyis 127 irtot készpénzben, vagy 
az 1881. 60. t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. évi nov. l-én 3333. sz. a. kelt 
igazságügyministeri rendelet 8 §-ában kijelölt óvadék
it épes “rtekpapirban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. 60 tcz. 170 §-6 értelmében a bánatpénznek 
a hírős ágnál elöleges elhelyezéséről kiállított, szabály
szerű elismervényt átszolgáltatiii.

K>r. törvszék tlkv; hatósága Ipolyságon 1888, 
évi aug. 8.

Novotny István,
kir. töreényszéki bíró.

2568. 1888. sz.
III.

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir, jhiróság mint tlkvi hatóság köz

hírré teszi, hogy Dr. Belicza Pál végrehajtaténak Ho- 
I0VÍCZ János és társai végrehajtást szenvedő elleni 
272 frt 99 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti végre
hajtási ügyében Holovicz János és neje Sántha Mária 
valamint Járdánházy Zsigmond jogutódai id. lírányik 
Károly, Brányik Antal és itj. Brányik Károlynak a 

szódéi 56. sz. tjkvben A 1 sorsz. a, felvett tu- ' 
lajdonuknak azon ‘/t részére, mely a jelen végrehaj
tási zálogjoggal terhelve van 68 frt, továbbá úgy a 
végrehajtást szenvedő Járdánháay Zsigmond. valamint 
a társtulajdonos kk. Mátéffy Gyula, Nagy szül. Nagy 
Hermin, Nagy Ida, Nagy Lujza, Nagy Lajos. Nagy 
Zsuzsanna, férj, Szabó, Nagy Antal, özv. Szabó szül- 
Mátéfty Józsefne és Kálnay szül. Mátéffy Erzsébetnek 
a szódói 94. Ívben A -f- 1 sorsz. a. fekvöségiikre 88 
frt és az A 4 3 sorsz. a. fekvöségiikre 136 frt, végre 
Járdánházy Zsigmondnak a szódói 142 sz. tjkvben A 
4~ 1 ssz. a. fekvöségbeni */4 rész illetményére 806 írt
ban ezennel megállapított kikiáltási árban elr ndelte, é« 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1889. évi 
január hó 18-ík napján d. e. IC órakor Szódé községben 
a biró házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozólT^artoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át vagyis a szódói 56 Ívben a A }- | 
1 sorsz. a. fekvőségre 6 frt 80 kr. a 94 Ívben A 1 
ssz. a. fekvőség 8 frt 80 kr. az A^pJjKssz. a. 23 frt 
60 kr és a 142. Ívben A 1 sorszám alattira 80 frt 
60 krt készpénzben vagy az 1881. LX. t. ez, 42, §- 
ába:i jelzett árfolyammal száinitott és az 1881. évi 
november hó l-én 3333. szám alatt kelt igazság- 
ügyminiszteri rendelet 8. §-ában, kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. LX. tcz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván, 1888. évi jul. hó 5. napján. 
A lévai kir. jbirnság, mint tlkvi hatóság.

Gyenes József
kir. jbiró.

NYOMATOTT NYITRAI ói TÁRSA-nál Léván, 1888

Máriaczelli gyomorcsöppek.
Kitűnő hatású szer a gy ,mor minden betegségeiben. 

Védjegy. Fölülinulhatatlan etvágyhiány,
gyoin-Hjr.v (•ii.Lres^, illatú 
z<‘t. :< ! "v .... savanya felböffvu. •. 
koLka. gyom »rh írnt. gyomorégés, 
luanok- <lai;ikt*|;zöcb ‘*s,  tnKig..s 
n.álkikf|>z«><i<-<. sárgaság, undor es 
hányás. 1 ■ ájás ha a gyomortól ered), 
gyoinorgí r«s -z k-z -riil is. a gyo
mornak • •.elekkel <■< italokkal xálo 
túlterhelése. giliszták, lep-, máj- és 
aranyeres hántabnak esetemen. — 
E -y uveg' -e ára használ «ti uta- 
si assa’ e_-yutt 40 kr., kettős pa- 
larz • “0 kr.

Kö-.panti szetkmdés Brády Kár ly 
gyogy</.. r.-'z áh ii KremsLrben Mor
vaország .

Kapható minden yíg’,szertárban.
Óvás! A val üli máriaczeJIi g\-•morc^mpeket sokat 

hamisítják és utánozzák. A \.ii xli>áz jeleni minden 
Üvegnek piros, a lenti védjegyével ellátott borítékba 
kell göngyölve h unié 4 iivcgh •/. mellékelt
haszná>a*i  utam a <«. meg kell jegyezve lenni, hogy 
az Kremsicroen (.iusek Henrik künvvnvomdáj.-iban nvo
natott. ' ’ tóü

Léván Boieman Ede örökösei, 
Medveczky Sándor, A r a n v o s-M a- 
r ó t li Bittó Károly, N a g y-L e k é r 
Bolyós Gyula, Ipolysági) Berko 
István, N a g y-S álló Zsorna László, 
Selnieczbánya Sztankay Fe- - 
renez, Szántó Meisels A urak gyógy
szertárában.

1097/1888. tlkvi szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1882. évi LX. 

t. ez, 102. §-a érteimében ezennel közhírré teszi, hogy 
az újbányái kir. jhiróság 729. 1888. számú vég
zése által a zsaruóczai népbank javára Tamas András 
és társai ellen 116 frt töke, ennek 1888. évi február 
hó 28. napjától számítandó 6°'o kamatai és eddig össze, 
sen 43 frt perköltség követelés erejéig elrendelt kielé
gítési végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 330 
írtra becsült szarvasmarba és szekerekből álló ingósá
gok nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek az 1097 1888. sz. kiküldést ren
delő végzése folytán a helyseinél!, vagyis Pilán leendő 
eszközlésére 1888. év deCZ. hó I9‘ napján <1. e 11 órája 
határidőül kitiizetik és ahhoz a venni szándékozók
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok ezen árverésen, az 2881. évi LX. t. ez. 
107, §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alal is el adatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX, t ez, 108. §-ában megállapított feltételek sze
rint lesz kifizetendő.

Kelt Újbányán 1888. nov. hó 19 napján.
Bumberle János,

kir, bírósági végrehajtó.


