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Egy fontos közigazgatási javaslat.
!\) Darányi Ignác földmivelés- 

iigyi miniszter, az állatorvosi köz- 
szolgálat államosításáról törvényja
vaslatot készitett. Az őszi parlamenti 
ülésekkor valószínű, hogy napirend
re tűzhető lesz. És kerüljön is, inért 
mezőgazdaságunkra ez fontos intéz
kedés leend.

E század második felének a 
mezőgazdasági viszonyokra gyako
rolt hatása, különösen pedig a szem
termelés jövedelmező voltának az 
utolsó évtizedben általánosan jelent
kező csökkenése, az őstermelési pro
dukció egyéb ágainak felkarolására 
utalta a mezőgazdaságot. Nemcsak 
azok, a kik tudományosan foglal
koznak a mezőgazdaság kérdéseivel, 
de maga a mezőgazdaság gyakor
lati iránya is mindenütt azon elv 
szolgálatában állott, hogy úgy köz
vetve*, mint közvetlen az állattenyész
tés emelésével pótoltassék azon gaz
dasági jövedelemcsökkenés, mely az 
addig főként szemtermelésre alapí
tott mezőgazdaságot a növényi ter
mékek, kivált pedig a gabonanemii- 
ek árának hanyatlásával érte. Min
denütt, a hol a mezőgazdaság vizái* 
okozta súlyos helyzetből s az egy

T  Á R C  Z  A.  
Gyerek-álom.

Papp Pál aludt és álmodott . . .
Szobájában a lég langyosan meleg volt, 

azért kellemes az álma . . .
O, az álom nagy ám ító! . . Elővarázsol 

ja a léleknek azt, mi utón ébren annyira epe- 
kedik.

Papp Pál igyen álm odott:

. . . Ott volt mellette Rózsika, és ő bol
dog volt; miként boldog volt ébren is, ha R<»- 
zsikát maga mellett tudhatta, ha látta őt és 
érezte a testéből kiáradó édes illatot . . .

Bizalmas közelben ültek, és nem be
széltek semm it; Rózsika is szerette bizonyá
ra Papp Pált, mert hallgatott, a mi nem szo
kása az ő korabeli leánykáknak.

Rózsika tizenhét esztendős. Ez az a 
kor, midőn a bimbó legpompásabb, és elkez
denek már gyenge, üde szirmai szétfesleni, 
miglen harmatos kel vilii rózsa válik be
lőle . . .

Papp Pál szemei úgy néztek végig Ró
zsikat), mintha szemére hánynák neki, hogy 
nem kér tőle valami nagy . . . nagy áldoza
tot, hogy megmutathassa, mire képes érte . . .

A költők az ilyen kérő, könyörgő, szem
rehányó tekintetet csókszom jasiia k  mondják, 
s lehet, hogy igazuk is van . . .

Rózsika szórakozottan babrált ruha-sza-

oldalu növény termelési rendszerek 
természetes hátrányaitól szabadulni 
igyekszik, az állatállomány mennyi
ségének s egyúttal minőségének 
emelésére s az állati termékek minél 
előnyösebb értékesítésére irányuló 
törekvés vezérli a mezőgazdaságot.

De ezen —  hogy úgy mondjuk 
kényszerítő indokokon kívül az 

eddigieknél fokozatosabb jelentősé
get adott s természetszerűen fog ad
ni a jövőben is az állattenyésztés
nek és a vele összefüggő iparágak
nak egy oly körülmény, mely füg
getlen a mezőgazdaság időszaki vál
ságaitól s mint a társadalmi fejlődés 
állandó jelensége, a jövőre is ugyan
ez irányt jelöli ki. Az általános gaz
dasági és kulturális fejlődést értjük 
s ezek keretében a gazdasági, em
beri jólét emelkedését. Ennek ered
ménye a jobb táplálkozás igénye, 
mely a bús, tej és egyéb állati ter
mékek fokozatosabb fogyasztásában 
és lel használásában nyer kielégitést.

De ezen tényből magyarázható 
meg, hogy inig a mezőgazdaság nö
vényi termékeinek ára, ha el is te
kintünk az utolsó évtized rendkívüli 
jelenségeitől, a fokozott termelés, 
valamint a tengerentúli verseny

! lúgjával, s az ő szeme valami kicsinylő, in
gerlő, biztató nézéssel akadt meg néha Papp 
Pálon, a ki érezte, hogy a hová a szempár 
meleg nézése odatűz felforr vére

Egyszer véletlenül ott érezte a leány 
cipőjét lábán, amire udvariasan figyemeztet- 
te Rózsikat, a ki elvette ugyan parányi lá
bát, de ajkát — nem tudni miért gúnyo
san vonta fel.

Olyan szép volt igy, hogy Papp Pál 
; szeretett volna beleharapni a piros ajkakba.

Nem figyeltek rájuk, a mikor a leány 
odaszólt Pálnak :

— Fogja át a derekamat, csaesi! . . .
Papp Pál, a ki ébren egy merészebb 

pillantás erejéig sem volt bátor, átfogta a 
: Rózsika befűzött derekát és a fűzőn keresz

tül is érezte a karcsú derék lázadó melegét, 
karjában pedig mintha tüzhullámok futottak 
volna fel és alá . . .

Ajkához futott mind a vérhullám, és a 
mikor a leány arcát arca mellett érzé, bar
im haja ingerelte szemét az ajka valami 
delejes vonzás folytán reátapadt a Rózsikáé- 
ra, és — elcsattant egy . . . öt . . . tiz . . . 
sok csók . . .

A cuppanó ajkak ingerlő muzsikájára fi
gyelmesek lettek a szobában, de mikor nem 
törődtek velük, ismét csókolóztak . . .

Papp Pál először Ízlelt női ajkat, s szin
te itta Rózsika csókja mézét, mint az anya
föld az esőt, és Rózsika számtalanszor oda-

folytán következetesen lefelé haladó 
irányt mutat, vagy legalább is nem 
emelkedik, addig az állati termékek, 
dacára az e téren is nyilvánuló fo
kozottabb termelésnek, épen a foko
zódó fogyasztás következtében még 
mindig pozitív gazdasági eredményt 
biztositó áron értékesíthetők.

Ilyen gazdasági jelenségek ad
ták az állattenyésztésnek a mező
gazdaság többi ágai között azt a je
lentőséget, melyet ma elfoglal s ily 
jelenségek indokolják azt az általá
nosan nyilvánuló törekvést, mely az 
állattenyésztés lehető kiterjedt, sok
oldalú, öntudatos gyakorlásában ny il- 
vánul. Hazánk mezőgazdasági fejlő
dését feltüntető statisztikai adatok is 
fényesen bizonyítják az állattenyész
tés abszolút és aránylagos emelke
dését.

Igyekezett is törvényhozásunk 
az állategészségügyi adminisztrációt 
a megfelelő intézkedésekkel előbbre 
vinni í ! Különösen előbbre vitte az 
állatorvosi szolgálatot s vele az 
egészségügyi rendészetet az 1877. évi 
szabályzat a vesztegintézetekről. É 
szabályzat az állatorvosi szakszol
gálatot a megjelölt vesztegintézete- 
ken állami közegekre bizza és egy

engedte neki derekát ölelésre, eper ajkát
csókra . . .

Papp Pál utóbb bulcselkedni kezdett : 
Ez a szerelem! . . . a csók ! . . . 

a mely édes, ingerlő, tüzel; vadállattá tesz; 
a mely üdvözít, s a mely egyúttal a kárho
zatba visz; ez a csók forró ajknak ajkon 
való euppanása bizonyára jó  dolog; az 
a meleg, mely a női testből árad, fellázasztja 
az ember idegeit az ész ellen ; — de én — 
m egu ntam  a csókot . . .

De azért megcsókolta még Rózsikát, 
hogy ne nehezteljen rá, és — felébredt.

Úgy nézett körül, mint a kivel akarata 
ellenére hagyattak el valami kellemes dolgot 

Nem igaz! mondá busán. — Al-
1 modtam.

Es mikor megvált puha fekhelyétől, a 
vére még mindig olyan jólesően bizsergett, 
mintha nem is az álom ez a nagy bű
vész hitette volna el vele az egész csók
jelenetet . . .

Rózsikéval délután találkozott, s ekkor 
látta, hogy Rózsika sokkal szebb, mint őt 
álmában lelke ingerlő játéka előállította.

Ezeket az ajkakat csókoltam álma 
iinban, gondolta, és meguntam a csó
kot ! . . O, de bolond voltam, — sóhajtott 
egy nagyot.

Es nézte a leányt bálványozó nézéssel.
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Vi'>/lt»üfilltézi'ti Irlíiu-Vrlni. tüld) igaZ- 
«ralói ás állomásvrzetöi, toxnhhn 
Veszteg i lltó/rti segvüi ás őri állaso
kat remlszeresit. Itt kezdődik írhat 
az, amikor az államkormányzat az 
á H a t c *gé s z s é g ü g* \ i rendészet szollá- 
latáhan saját közepekkel rendelko- 
zik.

M indinkább érezhetővé válik 
azonban, hogy a községek es vár
megyék szolgálatában álló ás ugy 
is esekély szánul állatorvossal rend
szeres állategészségiig \ i adminiszt
ráció, a arasszá ló állatbetegségek 
ellen mindinkább fejlődő tudomány 
sepuleszközeit fe 1 hasz ná 1 ü vádékc- 
zást kifejteni nem lehet. A kormány 
szükségét árzá annak, hogy e célra 
saját köztiekkel remhdkezzák, kik 
függetlenül minden helyi befolyás
tól s megvédve az állategészségügyi 
rendészettel szemben táplált előíté
letek nyomásától, az érvényben levő 
rém Isza I iá 1 y (> k végre haj tását bizto
sítsák.

Darányi miniszter törvényja
vaslata tervezetében két állategész
ségügyi felügyelő-kerületet óhajt lé
tesíteni! . . . Kzek mindegyikének 
élén egy állami állategészségügy i 
felügyelő állana. Az ezen két kerü
letűt* beosztandó 4s törv én y hatóság 
11 gy a na n n v i ál lategészségügy i 1 ő n ü - 
köt igényel, kik a törvényhatósági 
igazgatás mellett teljesitik az állat
orvosi szakszolgálatot. K szakszol
gálatnak legalsó fokon való ellátá
sára pedig 7ÖtI kerületi állatni állat
orvos szükséges.

Tervezetében a miniszter azon
ban bevallja, hogy 7ÖU állatorvosi 
kerület rögtön nem lesz létesíthető, 
mert a szükséges előképzettséggel 
biró egyének hiánya miatt nem hűl
ne betölthető! A  miniszteri aggály
nak ha van is alapja, reméljük, hogy 
ha e szolgálat az eddiginél anyagi 
és erkölcsi helyzet tekintetében is 
előnyösebben lesz rendezve, mit a 
törvényjavaslat megvalósítani óhajt.

ifjúságunk nagyobb számban fog 
majd az állatorvosi paIvóra lepni s 
le g fe l jeb b  fél évtized lefolyása alatt 
a szükséges állami állatorvosi lét-  
>zám, ki le A  egészíthető.

Kvek óta alig tudunk valami 
téren fontos újítást behozni; az 
Ausztriávali kiegyezés megbénította 
a kormány és parlament munkaké
pességét. Az előző kormány idejét 
teljesen igény la* v ették, az osztrák 
kormány nyal való kiegyezési tár
gyalások. Hála a gondviselésnek, 
hogy Széli Kálmán zsenialitása a 
gordiusi csomót végre ketté vágá s 
a kiegyezést megköthetjük.

Kívánjuk a Darányi-féle tör
vényjavaslat mentői hamarább való 
életbe léptét, mert ha tekintetbe 
vesszük azon megbecsülhetetlen gaz
dasági előnyüket, melyek egy jól 
szervezett és céltudatosan működő 
állatorvosi szolgálat eredinéiíveké111 
á lla t te n y é s z té s ü n k r e , á lla ta in k  fo  r - 
galmára s értékesítésére haramiá
nak. ez csak kívánatossá teszi a ter
veit intézkedés létrejöttét.

O ldPk’L’lt t i ’ jtii.
Idr ti lla'ttelek 
Színin kózefii'hr,
Es II troli ti’s
Xayy csöndben ment rói/he.

la yy nyugodt, ni ni inán 
Xtred n fejfára,
Ez az ón nagy gyászom 
A em tarh>:ik másra.

S tyy jut rólad ni ha 
Eyy-ryy has dalt írok,
.\em tadja meg senki,
Benne kiért sírok.

£ara József.

H Í R E K .

A lévaiak Petőfi emlekezetere. Ót ven
éve múlt annak, hogy hazánk lánglelkü dal
noka a segesvári ütközetben hősi halált szen

vedett. Az ötvenéves évfordulót egész Magva r- 
ország igaz lelkesedéssel ünnepelte, csak Léva 
maradt hangtalan, mert n lerótta a hála- és 
kegyelet-adóját a szellemóriás emlékének ak
kor, midőn egyik utcáját /WÓ///-U teának ke
resztéin* el. Lerótta? Nem! Megsértette em
lékét annak, ki rövid, de dicső életében a szabad
ság, egyenlőség és test vériségeszméinek harcosa 
volt, aki szívből gyűlölte a vezetéknév végén 
az y-ont, mely hatalmat adott egyesek keze
in*, hogy a testvéri rabigába hajthassa. Ks a 
lévaiak mégis y-onnal Írják Petőfi nevét. Itt van 
az ideje, hogy e kegyeletnélküli tévedést hely
reigazítsuk. Felkérjük az intéző köröket, hogy 
az ötvenéves évfordulót legalább úgy tegyék 
ünneppé, hogy a sértő y-ont a táblákról el
távolít \ a, a Ertöf//-utcát Petőfi-utcára változ
tassák. Lxt elvárjuk a várostól mindenesetre!

Tancmulatsag. Inteligens ifjúságunk 
a legutóbb a lövőidében tartott sikeres mu
latság által fel buzdítva id. Fdinger dános el
nöklete alatt újra tömörült, hogy f. hó 
19-én a Nyitrai kertben egy táncmulat- 
ságra invitálja a táncolni szerető hölgy- 
kozonséget. A meghívókat már kibocsájtották, 
a rendezőség s ‘lényen munkálkodik az est 
sikere érdekében, mely hogy elmaradhatlaii, 
sejthető abból az általános érdeklődésből, 
melylycl az est elé néznek városunk és vi
dékünk bájos leányai és szép menyecskéi. 
A mulatság este 8 órakor veszi kezdetét.

Rózsás hir. (íiei-, assa és ablánc- 
kmthi (ihicy (ívnia m. kir. honvéd főhadnagy 
f. hó s áii eljegyezte Szakmán Fndre földbir
tokos szép leányát Margit kisasszonyt. Sok, 
sok édes boldogságot kívánunk a szerető 
jegyespárnak!

Közigazgatási bizottsági ülés volt f. 
i hó s-án Simom i Béla alispán elnöklete alatt, 

illőben a múlt havi vármegyei állapotokról 
melyek most is kielégítők voltak tet

tek jelentést az előadók. Kz alkalommal Szi- 
gethy Vilmos pén::íig\ igazgató helyett(*s e|ö- 
terjesztésére a közigazgatási bizottság tekin
tettel arra. hogy számos körjegyzőségben az 
állami adók nagy mérvben felszaporodtak, 
mely körülmény csakis községi közegek mu
lasztásának tulajdonítható ennélfogva az 
1S8Ö évi 44. te. XI $-a értelmében a többek 
közt ’a nagy-sárói. u j-barsi, csatái, vámos- 
ladányi, dobó-berekaljai, bessei, b< ssenyői, 
füssi, esiffári, alsó-péli, alséi-győrodi, vere- 
bélyi és lekéri körjegyzőségek elüljárói el
len a felelőséget kimondotta és a pénzügy- 
igazgatóságot felhatalmazta, hogy a meiim i- 

! ben a mulasztás lő  nap alatt nem pótoltat
nék a felelősség alkalmazását érvényesítse és 
a marasztalt községi elöljárók költségére ál
lami közeg által eszközöltesse az'adóbehajtást.

— Halálozás. Őszinte részvéttel értcsü-

a ki olyan gunyoros, kicsinylő, kihívó pillan
tással adta vissza szeme kereszttüzét . . .

Ugyanaz a bátorító pillantás, mit 
láttam — gondolta Papp Pál és tovább 
nyelte mohó szemeivel Rózsikát.

Rózsika Papp Pál nővérével beszélge
tett. Beszéde kissé gyors, de kedves volt és 
nem átallotta gavallérját mamája és nő
vére előtt sem szapora kérdéseivel zavar
ba hozni.

Papp Pál — a ki különben még jól 
el volt a nagykorúság idejétől pirult, 
mint egy kis leány, zavartan le-lesüté sze
meit és egvügyiien, ügyetlenül felelt.

A leány úgy látszik győiiyörko 
dott zavarában és kissé büszkén, 'elhízottal! 
szegte meg kövér, gömbölyű állaeskáját . .

Szép volt, mint a pirkadó hajnal, és 
üde, mint a fűszálon rezgő harmatcsepp. 
Minden poreikája élet, . . . csapa élet .

A szerelmes Papp Pál ismét b<.lesel
kedett :

Álmodtam, hogy meguntam a Ró 
zsika csókját! . . . Azokét az ajkakét, a me
lyek olyan édesen csicseregnek : a melvek 
olyan pirosak, mint a megygy ; édesek, mint 
a m éz; üdék, mint a harmatos rózsa . . . 
Soha, soha sem unnám meg! . . csak 
megkezdhetném! . . .

Naiv gondolatait szinte olvasni lehetett 
ártatlan arcáról, kinézni könyörgő szeméből;

és mikor mamája kiment, akkor ragyogott 
fel csak igazán a szeme.

A leányka tovább csevegett:
Pali ur, maga is fog járni a tánc

iskolába? . . .
Papp Pálnak esze ágában sem vol ed- 

din a dolog, d** Rózsika kedvéért mindenbe 
beleegyezett.

—  Igen.
De j ó ! . lesz legalább egy biz

tos táncosom ! Mert •eménylem, hogv fog 
velem táncolni ? . . .

Mindig!
Ks tud már valamit ? . . .
Nem bizony: én olyan ügyetlen va

gyok . . .
Nem baj, majd megtanítom . . .

Letette kabátkáját cs kalapját és Papp 
Pál elé állt.

No! . . . fogja át a derekamat!
A nővérke mosolygott a tanításon, Papp 

Pál s ive pedig nagyot dobbant. Azok a sza 
vak voltak, miket álmában hallott, a melyek 
után a csók következett.

A esők . . .  az este megunt, s most 
elérhetlennek látszó c->k, a inelylyel befog
ná ezeket a beszédes ajkakat és magához 
szorítaná erősen u karesn, életerős derekat...
A ven* mar lázongott, ereiben tiizhulláinokat 
érzett . . .

Hirtelen ravasz ötlete támadt. A nővé- 
i rének szólt:

— I gy gondolom, édes, hogy mama 
hí, eredj . . .

A leány nem kételkedett; kiment . . . 
kettőn maradtak . . .

Rózsika hamisan szólt:
—  Maga hallotta a hívást ? én nem . . .
Szemei pedig úgy néztek a fiúra, mintha

mondanák: „csak egy kis vakmerőség! hisz 
senkise tudja, senkise látja . .

Papp Pál csüggedni érezte bátorságát, 
mikor Rózsika igy szólt:

Hát próbálja meg! . . .
Papp Pál átfogta derekát, hirtelen, szi- 

Isijmi fonódott dereka koré karja, és tompán, 
lázasan lihegte:

Egy csókot, Rózsika! . . .
A leány szeme csillogott a merészségre, 

de kacéran. ügyesen kisiklott a kar bilincsből.
Pál ajkán ott izzott a tűz. a mely, 

ha Rózsika ajkához ér, csók lesz . .
A leány után ugrott, és ügyesen elfogta, a 
nnkor . . .  a mikor a kis Margit benyitot
ta az ajtót.

Megcsaltál! szólt Pálnak, nem is 
hitt mamácska! . .

Nem merte előtted próbálni a táncot, 
ílz°R . mentegette őt Rózsika.

Papp Pál nem szélit semmit. Ügyetlenül 
bámult maga elé, és sajnálta végtelenül az 
elröppent percet, a mely talán sohase tér 

; vissza.
I Honti Henrik.
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lünk. hogy Pongrác Lajos cs. és kir. kamarás. 
Hontvármogye sok érdemet szorzott nyug. 
alispánja, élete Sfi-ik óvóhon, hosszas szen- 
voilós után Budapesten olhunyt. Szerdán dél- 
után tömöttek a felsötúri családi sírboltba. Az 
elhunyt kiváló férfiút nálunk is sokan ismer
ték, tisztelték s részvéttel értesültek elliunv- 
táról.

Kulisszák mögül. Mi nagyobb bibi ? 
a hálátlanság vagy a bosszú? A hálátlanság, 
moly elfeledkezik a múltban élvezett jótéte
ményekről vagy a bosszú, mely irtó# mérgé
vel még a jövőjébe is benyúl annak, kit áldo
zatául kiszemelt? X. ur régen, nagyon 
régen kegyeibe fogadott egy fiatal embert 
Y ont s elegyengette előtte az élet útját, 
melynek felinagasló rögei nem biztatták azt 
valami szép jövővel. Mért ne tette volna X. 
ur jó  szive vezérelte, meg az a megnyug
tató gondolat, hogy egyetlen leányának Y-ban 
pompás férjet nevel, .lőttek, mentek az évek. 
X. ur gyarapodott népszerűségben, V. hálá
ból udvarolt X. ur leányának s leste, várta 
az időt, hogy jó  állásba jusson és meg 
házasodhassák. Megérkezett ez az idő is. A 
protekció Y. kezébe oly szép mandátumot 
nyomott, mely a megélhetést akár magáim 
san, akár családostul biztosította. S a történet 
vége ? ... Y. megfeledkezett a múltról, hátat fór 
ditott X-éknek hol addig mindennapos 
volt és tűzzel vassal udvarolt egy más le 
ánynak, kit a sors keze véletlenül elojbe ve
tett. X. ur elejéute tréfára vette Y. hűtlen
ségét, de aztán megbizonyosodván arról, ül
dözni kezdte s ott sújtotta őt, almi legjobban 
fájt : megfosztotta őt minden pénzbeli jőve 
dclmcktől. mik a biztos megélhetést elősegí
tik. ..Ha nem kell az én lányom ne vehessél 
mást sem!'* Ks üldözte bosszújával Y-ont, ki 
elkövette a világon a legrulabb bűnt a hálát
lanságot. X. és Y. küzdelme közé pedig oda 
hullt egy pár keserű könyü az elfelejtett szép le 
ány szemeiből, ki nem ismerte a történet elejét s 
ki csak szeretni tudott. Oh mondjátok meg 
mi a nagyobb bűn ? a hálátlanság vagy a 
bosszú? Az megtagadja, keresztre feszíti a 
múltat, hogy jövőt alapítson, ez megmérgezi, 
megöli a jövőt, hogy a múltakat megtorolja!

Nevmagyarositas. A belügyminiszter 
megengedte, hogy Strhik Karoly, vihnye-pe- 
szerényi állami elemi iskolai tanító vezeték
nevét „Csorba"-ra változtassa. Azon lel
kes felhívás dacára, melyet dr. Hámos Péter 
tanfelügyelő intézett a harsmegyei tanítók
hoz, csigalassúsággal megy előre megyénk 
tanítói közt a névmagx arositás ügye. Még 
most is több mint fele a tanítóknak idegen 
hangzású nevet visel s alig akad egy, kettő, 
ki hazafias tanfelügyelőjének nemes példáját 
követné. Legközelebb névszerint fel fogjuk 
sorolni azon tanítókat, kiknek még mindig 
idegenhangzásu vezetéknevük van s kik ál
okoskodással nyűgözik le lelkiismeretűket, a 
helyett, hogy a magyar hazának nevük meg- 
magyarositásával áldozatot hoznának!

— Pumpfi. Egy svihák. aki ismerőseinek 
és rokonainak jószívűségéből, más szóval 
adósságainak kamataiból tartja fenn dolog
kerülő életét. Ilyen pumpfi, igaz nevén 1 tor
máin Vince állítólag esztergommogyei szár
mazású és kétes exsistenciáju fiatal ember 
kopogtat be most Léván az úri házakhoz, itt 
is, ott is megpumpolva a jószivii háziakat. 
Különben hatalmasan kvalifikált ifjú ember 
ez, mert a jogi pályán saját szavai szerint 

7 alapvizsgája van. Most egy ötvenezer 
forintos örökséget hajhász, mely egy pár esz 
tendő alatt itt ismét az ő szavait idézzük : 

kamatozallauul hevervén az -1000 frtra 
devalválódott. A szalmakalapos, magasterme- 
tii, körszakállas pumpfi tizeiméire felhívjuk 
közönségünk és különösen a rendőrség li 
gyeimét.

Egyházi kinevezés. A hercegprímás 
Fiiéi Károly ujmisést a verebélyi plébániára 
káplánnak nevezte ki.

Idyll.
Az udvarban ült egy kopasz ur,
Nem tudta, hogy a vadgesztenye szúr, 
Hajadon fővel ábrándozva ült 
S két gesztenye a fejére repült.

Csak annyit mondott felszisszenve: ..juj!**
S a másik percben - pottyant rája uj.

Állami tisztviselők fizetesemelese. Azt
a tisztviselőkre nézve örvendetes liirt közöl
hetjük, hogy a jövő év január 1-től magasabb 
fizetésben fognak részesülni. Ha az erre vo
natkozó és most kidolgozás alatt levő tör
vény esetleg pár hónappal később lép életbe, 
úgy az HM Hl. január 1-től járó nagyobb és 
eddigi kisebb fizetés k«>zti különbséget egy 
összegben, a torvény életbe lépése után kap
jak meg. Megjegyezzük itt, hogy csakis a 
V ili XI. fizetési osztályba sorozottak fog
nak fizetés emelésbe részesülni még pedig 
úgy, hogy a legkisebb (fizetés bÜO frt lesz, 
mely a XI. fizetési osztály második dij osz
tályában az uj terv szerint csak két fokozat 
lesz ; a Xl-ikben (HM) és 800 frt és igy to
vább minden fizetési osztály dijfokozata JOO 
lMH) írttal nő. A tisztviselők jelzett fizetés 
emelése a király határozott kívánságára] tör
ténik, SzélljKállmán pedig a jelzett időre való 
keresztül vitelét is Ígérte. Bár először az volt 
tervben, ;liogy a legkisebb 6 fizetés 800 frt 
legyen, mégis ezt financiális (tkokból a pénz
ügyminiszter indítványára bt Hl írtban állapí
tották meg.

A párisi magyarok.Petöfi ünnepe. (Paris 
Nouvellcs.) A párisi magyar egylet is lerótta 
kegyeletének adóját hazája lánglelkii költője 
halálának emlékünnepén. Az egylet szép nagy 
helyisége zsúfolásig megtelt és az ünnepély 
díszét nem csak magyarok, de számos francia 
honpolgár és előkelő hölgyközönség emelte. 
Felolvasások, szavalatok és hazafias magyar 
dalok hangzottak el a Szajna város ezen kis 
magyar szigetén s az igaz magyar hazafias 
érzés barátokká avatta az ünnepélyen jelen- 
volt franciákat is, kik úgy is rajongnak min- 
denért, ami a szabadság eszméjéhez fűződik 
s a magyarokat már is mint rokonérzelmü 
nemzetet szeretetiik egész melegével környe
zik. A szép ünnepélyt tánc követte, a mely 
csak a reggeli órákban végződött.

Hirtelen halál. Posztéi Ferenc, cs és 
kir. főhadnagy a ki Körmöcbányán tartóz
kodott rokonai körében és polgári hivatalt 
akart vállalni, f. hó 5-én szivszélhüdésében 
meghalt. Temetése 7 én, hétfőn, volt.

Körjegyző választás. Traeger Sándor 
körjegyző lemondásával megüresedett nagy- 
inálasi körjegyzői állásra f. hó 10-én ejtették 
meg a választást, melyen ti pályázó közül 
abszolút szótöbbséggel Szilárd .Jenő hűl li se- 
géd jegyző lett a körjegyzőjévé megválasztva.

A lévai ifjuság áltál rendezett mulat
ság tiszia jövedelme s jótékony felül fizeté
sekből frt Öli krt juttatott a tek. rendező
ség a lévai jótékony nöegyletnek, — mely 
nemes cselekedetért fogadják az árvák nevében 
ez utón L•szünetemet. .Józsetcsek (»éza, nő
egyleti pénztárnok.

—  Furfangos paraszt. A napokban egv
paraszt állított be X. állatorvoshoz: „Nézze 
meg a lovam tekintetes urain nincs-e baja? 
szívesen megfizetek érte; tegnap vettem a 
sallai vásáron s úgy látom csalódtam.“ Az ál
latorvos megnézi jobbról, balról, elölről há- 

| túlról, mi hibát sem talál: „Pompás ló ez 
atyafi. Nincs ennek semmi hibája.- „Így 
nem látszik, de ha felülök rá, mingyá mást 
mutat.** ..Üljön hát fel.** A paraszt felül s 
fizetés nélkül elvágtatott, csak az utca vég
ről szólt vissza: „Csak meg akartam bizonyo
sodni jó-e a ló. Isten áldja tekintetes uram!“ 
Tabló !

— Megvadult lovak. Hétfőn a külső szű
rükén a légycsipiscktől megvadultak Rác Jó
zsef őrizetlenül hagyott lovai, a szekérrel 
együtt eszeveszett iramodásbán vágtattak ki 
az utón s ott Dohány Istvánná szül. Kiss 
Zsófiát oly erővel lökték a kerítéshez, hogy 
kulcsosontja kettétörött.

A lévai csizmadia ifjúság folyó ér  
augusztus hó JO-án Szent István király nap
ján az Oroszlán vendéglő nagy termében 
táneestélyt rendez. Belépti dij személyen- 
kiut 80 kr, családjegy 1 frt öí) kr. Kezdete 
esti 7 órakor.

Lakatos Sándor kedvelt cigányprímá
sunk örömmel tudatja, hogy Koritnicáról — 
hol hat hétig szórakoztatta a vendégeket, — 
jövő hó 3-án Lévára visszatér. Ajánljuk őt 
és zenekarát inulatniszerető közönségünk jó 
indulatába.

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .
Feketehaju asszonyka. Kedvet* levele valóban

meghatott minket. Az érzelmeknek oly tengormélysé- 
g*>. a megbántott léleknek oly édesbús panaszló hang 

I ja látszik és hallatszik ki abból, hogy nem esoda, ha 
még a mi elfáradt szivünk is megimlultan adott némi 

1 részben igazat írójának ! De hát ott kell elkezdenünk, 
hogy kegyed értett félre minket kedves feketehaju 
asszonyka! Igen! Ks ez a félreértés annál kellemetle
nebb reánk nézve, mert múltkori üzenetünk megírá
sánál tisztán a hölgyek iránti köteles udvariasságból 
fakadó jóindulat vezérelt, hisz’ ellenkező esetben elve- 

i inkhez híven aranyos levelét felelet nélkül kellett 
volna hagynunk, l ’ zenetünket nem bírálatnak —  mert 
ezt levélben ígértük - hanem jóakaratú Útmutatás
nak kellett volna vennie s akkor nem érinti fájdalma
san a szó, mely’ éppen az ellenkező réllal volt kiküld- 
ve, mint’amit eredményezett. Nyugodjék m eg! A köl
teményei közül egyet simítással hozunk, a bírálatot 
azonban i sak akkor adjuk meg. ha becses nevét ne
künk elárulja. Salus et pax !

V. H. Ön úgy látszik nem fogy ki a szol- 
lernességekből. sőt^hoTta után is dicsőségre szom jazik, 
amint ezt. beküldött sirverse bizonyítja

Itt uvugszoin én Vedres Jóska 
Síromon virít a sóska ;
Hitemben bár sokat láttam 
De inég igy soha nem jártam !

Nem tudna valamit születése előtti időkről n* énekelni f

Pontos kiszolgálás.

É r t e s í t é s .

T. v*.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség 

b. tudomására juttatni, hogy helyben, Mártonfy- 
utcza Friedmann-féle házban, egy a mai kor 
igényeinek megfelelően berendezett

Fehérnemű t i s z t á i  in tézetet
nyitottam. *

Midőn a n. é. közönség szives pártfogásáért 
esedezem, vagyok bátor megemlíteni, hogy tisz
titó intézetembe budapesti elsőrendű munkásokat 
alkalmaztam, miért is abba a helyzetbe jutottam, 
hogy a legmagasabb igényeknek is megfelelhetek.

Pontos és jó kiszolgálásról, valamint mér
sékelt árakról a n. é. közönséget előre is biz
tosítom.

Maradok teljes tisztelettel E r t le r  A r i lli l l .

Pontos kiszolgálás.
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>  >  K i i s m e r i  Í r  fi j  o •> l>

F ű k a s z á l ó k , a r a t ó  gépek,
n \ ü i* ii- i s  s i  in n-

%

í i e z é l l e m e z  h e n g e r e k e t ,
'U ”hanté ekéket, kJ v  lánczboronákat,

„AGRIC0LA“ SORVETŐ GÉPEKET,
Blunt'-féle ensilage

ZÖLin A K A U >1 VN V S A.1 TÓK AT,
gyümölcs es fözelek. aszaló készülékekét.

|!()K- ós (lYÍ NIÓU'S-SAJTÓK AT, 
szőlő zúzókat és bogyó morzsolókat,

önműködő „PYPHOPIA” növény és szöllővcssző permetezőket

s z e r k e z e t ű  <

C S Í ;  V li Ó ti É I* E K E T
szabadalmazott görgős csapagya: kepögyürük/(cl.

fckézi járgány
és

iüxhn jtásra.

I 6 lofogatu J Á R G Á N Y  O K Á T ,
le g ú ja b b  gabna rostákat, triőröket és kukoricza morzsolókat, 

szreskavágók, darálók, répavágók

Arj»*K, v/ '*k<k

ÜFischer M ik sa
L E V A.

Fa- és érczkoporsók, sirkoszorúk
A HÁNY HETES SZALLAtiOK.

Temetkezési kellékt
R  A  K  T  Á  R  A -

Minek PestreI Minek Bécsbe ?

Mikor nálam minden 
c 1 ö pénz ii é I k ii I
50 krajezáros részletekre

kapni

ö é\’i jótállás mellett
Singer varrógépet 28 írtért 
Ringschiff varrógépet 50 írt.

FISCHER M IK S A
varrógéprnktára 

L É V Á N.
Nyomatott a kiadónál, Schulcz Ignácz könyvnyomdájában, Léván.


