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KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP: EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez: Z ;ldki rt uuz.-i :J:>. sz.i kiild.nd.>K. 
•••Kéziratok vissza nem adatnak. •••

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR. •

Megjelen: hetenként egyszer,
—e vasárnap reggel.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba: 
(Takarék- és Hitelintézeti épület) kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.

Alleluj ah!
Nagy napja van ma az egész keresz

tény világnak. Az isten-embernek a iialál 
fölött győzelmei, dicsőséges föltamadasaf 
ünnepeljük. Krisztus tehát él, >> a szivek 
milliói fölött uralkodik.

Krisztus a társadalmi rendet ujja 
akarta teremteni s ezen czél elérése 
tekintetéből a legéletrevalobb, legma- 
gasztosabb elveket állította föl. () 
habár a pogányok részéről ellentétes 
felfogással tala kozott, de azért pil
lanatra se tágitott. az igaz-, szép- és jó
ért kész volt ő a kereszten meg is 
halni. .

De föltámadott és ezzel a társa
dalmi rend uj életre ébredett : Krisz
tusnak ezen sirontuli élete az ő egy
házában nyilvánul. A társadalmat ujjá- 
teremtőerő nem vérontással, nem fegy
verrel, nem csábítással, nem földi tekin
tély Ível jutóit eredményre, hanem magá
ban az igazságban rejlő csodá latos teli} ező 
által, a vértanuság által győzedelmeske
dett és ragyogtatja világszerte bámula
tos vívmányait. Ezen erő kutasa alatt 
leomlottak a bálványok, igazsagar.al 
fogva elnémultak az < rákulumok, 
minthogy általa az értelein felvilágoso
dott. a szív megnemesedett és az aka
rat jóra, magasztos dolgokra gyuladott.

Krisztus a szeretet törvényé által 
alkotta újjá a világot!

A mi illeti az uralkodók es alatt
valók közötti viszonyoságot, Krisztus 
elvei szerint az egyháza azt is a leg- 
megnv ugtatóbban szabálozza ; a feje
delem szerinte, mint Isten helyettese 
uralkodik, tehát a szeretet jogárával ve
zérelje népét: — a nemzet pedig en- 
gedelmeskesdni tartozik, mint Isten szol
gájának. a ki különben alattvalóival 
egyetemben az Isten hatalma alatt áll.

A hol szabad tér nem engedtetik 
a keresztény vallásnak, ott a desnotiz- 
mus uralkodik.— mint jelenleg Ázsia. 
Afrika pogány népei között.

A despotizmusban kegyetlenek a 
despoták, mert félnek, télnek azért, 

mert kegyetlenek. — Nem fél-e az 
orosz, czár? Hordhat bár magán pán- 
czélos inget, mégis ismétlődnek ellene 
a merényletek és élete bitosiiva egy 
pillanatra sincs.

Mióta Sophia hires templomán a 
kereszt helyett óriási félhold i-agyof, \
— llílgY Konstantin városában, egy 
tudatlan. fanatikus néptömeg la
kik. Afrika inig a kereszténységnek 
hódolt, a műveltség magaslatán állott.
— de mióta a pusztítói háborúk kiir
tották Krisztus egyházát, azóta a néma 
romok között csak rablással foglalkozó 
emberesapatok rejtőzködnek. Alexandria
— Kelemen. Origenes, Athanáz hazája 
—- egykora tudományok székhelye volt: 
és most egy buta nép zsarnok hatalma 
alatt kesereg. Igv hanyatlik a tudo
mány. műveltség és erkölcs, hol Krisztus, 
vagyis a szeretet eg\ házának napja 
lealkonyodott.

Ellenben, a hol a szeretet virágzik, 
szabad működésében akadályozva nincs: 

; ott a tiszta ész fejlődik, az erkölcsi 
érzelmek nemesülnek. — egyszóval az. 
emberi művelődés biztos léptekkel 
halad előre, a társadalmi rend ingatlan 
alapon nyugszik. Grönland jeges sík
ságain az eszkimók, a Missisippi -part
jain a vadságban élő népek. India 
Ciliim, Ausztrália nemzetei Krisztus 
elvei mellett cziviliz.álódnak : festészet, 
költészet, szobrászat, zene, szónoklat, 
építészet, de minden Krisztus egy
házának fénye és erejénél fogva emel
kedik.

Szóval a tásadalmi rend, össz
hangró viszonyosság-, a humanizmus, a 
kultúra: csakis a szeretet vallása által 
ébredhetett föl sírjából. és jogosultsága 
estik is ez alapon dicsőíthető.

Allelujah !

Feudalizmus és confessionalismus.*)
T. hölgyeim és uraim! — Ne méltóz- 

tassanak ettől a két furcsa szótól megijedni. 
Nem szándékozom az önök szives türelmét

(*A  lévai kaszinó ez évi utolsó estélyén II olló 
Sándor, lapunk szerkesztője által tartott felolvasás 
szövegét a.ljilk egész terjedelmében. 

próbára tenni valami mélyreható államböl
cseleti, vagy históriai fejtegetésekkel. Nem 
azért mintha azt hinném, hogy a mi, min
denkor kitártéi és figyelmes közönségünk 
szorosan vett tudományos théniák iránt 
fogékonysággal nem viseltetnék, hanem 
mert félek, hogy úgy járnék, mint a közel 
múltban járt ama fiatal akadémikus, a ki 
különben egy élvezetes tárgyról: „Az ob
jektív 1 é t li e n v a 1 ó hit 1 é 1 e k t a- 
n á r ó 1“ tartván felolvasást, valamennyi tu
dós akadémikus hallgatóját lassanként meg
szöktette. — Mert igaz az, hogy: min
dent a maga h e 1 y é n : Akis az, a mit 
az Íróasztal mellett olvasva nyugodtan él
ve /.hetünk és ismét inas, a mit a felolvasó
tól egyszeri há lásra recipiálhatunk.

Különben ezt a két elrémitö szót 
„fettda lismus és confessionalismus" 
czélzato-an használtam, hogy némi megüt
közést keltsek már magával a szóval, 
in rt a mi még nagyobb megütközés
re méltó az az, hogy ez a két foga
lom, ez a két eszme még ma is köztünk 
jár, él és uralkodói ; a magyar társadalom 
testén rágódik, elkülöníti, eldarabolja az 
egviitt működésre hivatott elemeket, gyűlö
letet és ellenségeskedést szit köztük. — 
Eszközei talán változtak: simább, alattomo
sabb fegyvereket használ, de azért nem 
kevesebb erélylyel dolgozik, mint előbb.

Ha csak kissé figyelemmel kisérjük a 
közéletet, ha a külső jelenségekből levon
jak a következtetéseket: szomorúan ta
pasztalhatjuk, hogy a r e ti d i e s és lel e- 
k c z e t i jellegű e 1 k ü 1 ö n z ii 11 s é g 
napjainkban mind jobban és jobban lábra 
kap, hogy a XIX. század utolsó évtizedé
ben erősen megyünk visszafelé, a 
közép korba.

Az az idea, a mit a franez.ia forrada
lom megteremtett: a „fráter ni té és

■ é g a 1 i t é“, a mely a müveit emberiség 
1 szivét megdobbant otta, s az összes allami

■ és társadalmi intézményeket Európa-szerte 
! átalakította: a társadalmi egyenlőség te- 
i kintetében csakis idea es üres illúzió ma

radt. Ha a jogi egyenlőség el is éretett,
I az emberek között nincs, nem volt és nem 

is lesz soha társadalmi egyenlőség. A for
radalmak megteremthetik a czimek eltör
lését, lcdiet mindenki egyformán, „poigár- 
t á r s“, lehetnek papíron egyenlők az em
berek, de az életben nem érjük el az 
egyenlőséget sohasem.

Es miért ? — Egyszerűen azért, mert 
az ember k ii 1 ö n b ö z ő tehetsége k- 
k <• I van már megteremtve, mely tehetség 
egyiket értelem tekintetében a másik fiilé 
emeli és mert a vagyon-eloszlás egyiknek 
több eszközt :.d ózdijainak elérése végett 
Kezébe, mint a másiknak. — Értelem és 
vagyon tehát ö r ö k k ii 1 ö n b s é g e t állít 
fel az emberek között és szüli a nagy tár
sadalmi osztályok örök különbségét az 
életben. — Csakhogy ma nem csupán ez a 
különbség áll fenn, a mi érthető, elfogad
ható és természetes volna, —- t. i. a három 
nagy társadalmi osztály különbség-, hanem 
van határozottan rendiét jellegű és 
felekezeti színezetű elkiilönzés, 
zárkózottság és feszültség, a mi már n e m 
helyeselhető és el nem fogad- 
h a t ó.

•fi • íji

Most, midőn marezius idusán az egész 
nemzet a jogegyenlőség s a szabad munka 
40-éves uralmát ünnepli, kérdhetjük : va
jon az egyenlőség megvan-e ma, v a 1 ó- 
s ággal és megvan-e oly mérvben, a 
mint azt óhajtani lehetne?

Hogy erre a kérdésre megfelelhessek,
— mi felolvasásomnak tiilajdonképeni czélja
— megengednek t. hallgatóim, ha előzete
sen egy kis történelmi visszapillantást ve
tek a társadalom fejlődésére.

* * *

Nagy átalakuláson ment át az embe
riség társadalmi élete a história folyamán. 
—— Mikor mi itt sokszor kedélyesen és 
szórakozva összejövünk, hol a legkülönbö
zőbb élethivatást űzök kölcsönös udvarias
sággal előzékenységgel és barátsággal érint
keznek egymással : neh íz elhinuiink, hogy 
volt társadalmi élet, a mikor a különböző 
foglalkozást űzök isteni és emberi törvé
nyekkel voltak egymástól örökre elválasztva; 
hogy volt idő, a mikor a születés már 

T Á R C Z A.

Allelujah.
Alszik a bérenrz llt%V alabárüoM, 

Főpapi gond viiraszt egyedül, — 
Mert hogy a napfény íme leáldoz, 

Sziklaüregben éj féket ül.

Őrzik a testet. Almuk emésztő,
Azt a kicsiny sirt elfeledik. 

Rajta pe sét van s még a nehéz kö! 
Ez kezesül ál -inra nekik.

Csillagos ej künn: hoMja r« megve 
Néz az Üregbe: mozdul e mír?!

Távol a nap még: finn az egekbe’ 
Jelre az Isten hírnöke vár.

Alszik az őrség, álmuk emésztő, 
Mintha a föld vön kebleiken.

Még nehez< bb az, mint a nehéz kö, 
Mely a síron biztatva pihen.

íme a hajnal fénysugarával
Égi világot hintve repül.

Ekkor a fénylő égiven által
Mennybeli angyal szárnya szegül.

S száll az üregbe; aréna sugároz,
Szebb az a nap sugarainál;

Ébred ijedvén négy alabárdos,
Fegyverük eibilll, vérük eláll.

Mozdul a kö mi, Krisztusa ébred,
K-ijta vakító tiszta ruha,

Zászlaja fölleng, lendül az ének,
Angyalim á Iság : Allelujah !

Ssaigj éiny Ferenci.

Végzetes nap.
— Hiunoreszk. —

Irta: K. MártonfTy Imre.

Uj végzetet sejtve, nyomára akarok 
jutni és hirtelen vissza fordulok támpontom ' 
felé és oh Eg! mit kelle látnom!? Újon- ' 
min mázolt hidra támaszkodtam ! Ezt nem 
lehetett eltagadni, mert előttem állott a ter
jedelmes lenyomat és ovatos tapogatózásom 
semmi kétséget nem engedett arról, hogy 
miként tűnt el a mázolat egy része. Ez 
újabb merénylet-tétel nadrágom ellen le
galább megmentett a gondolkozástól arra néz
ve, hogy jövőre miként használjam.

Ezzel azonban bátorságom cserben ha
gyott, érzem, hegy ma már nem kerülök 
fölül végzetemen, s elhatároztam, hogy le
mondok az egyenetlen tusáról.

De mi tevő legyek most? Először is 
jól födött visszavonulási vonalat kelle ta
lálnom, melyen a „tricolor“-omat látatlanul 
vonhassam vissza.

Tüskön-bokron át s folyvást a stirüsé- 
ket választva, eljutottam az- állatkert mel- 

I letti faiskoláig, itt aztán az áliatkert pa- 
I lánkja hosszában levő bokrok közt a „ké- 
i ménysepröig" s most már csak az volt még 

hátra, hogy szerencsésen jussak át az And- 
rássy utón a Batizfalvi oldalára, anélkül, 
hogy valakivel találkozzam, honnét aztán a 
régi Hajcsár-nfczán reméltem a külső Dob
ul :ába juthatni. Ila ez sikerül, még min
den jóra furdalhat.

Vadász léptekkel siettem tehát a jel
zett irányban, hogy miharabb czélhoz érjek.

Végzetem pihenni látszok, mert min
den baj nélkül eljutottam az Andrássy-ut 
torkolatáig. De oh fáturn ! Alig tettem né
hány lépést czélom felé, midőn barátaim 
egyike áll előttem nejével ! Nagyon szere
tem őket, mert jóravaló, becsületes emberek, 
de borzasztó helyzetem kegyetlenné tett és 
e pillanatban a pokol feliekére, vagy lega
lább is a Sahara kellő közepére kívántam 
őket!

Menekülésről szó se lehetett többé, 
mert észrevették; nem maradt egyéb hátra, 
minthogy összeszedve minden lélekjelenléte
met, bátran daezoljak szerencsétlen végze
temmel. Még egyszer vizsgálva simogattam 
végig a sebhedt helyet és végső erőlkö
déssel húztam le ellenszegülő kabátomat, 
mely alkalommal, mellesleg mondva, beha- 
sitottam lebbenyét.

— Ali, mily véletlen szerencse! Ep az 
imént emlegettük Karczfalvi urat! Szólt 
hozzám a fiatal nő vidám mosolylyal. Mily 
régóta nem láttuk önt! Hisz valóságos re
metévé lett! No de most nem bocsátjuk el, 
itt nyaralunk a „Gólyában", velünk kell 
jönnie, hogy két festményről bírálatot hall
junk, miket férjem tegnap vett a műcsar
nokban.

A mitől rettegtem, megtörtént és sza- 
badkozásom mit sem használt, megvakítat
tam volna ugyan az igazságot, de azt nem 
akartam tenni, ne ért füstöltem. Megadtam

magam elkeriilhetlen végzetemnek és kö
vettem őket, de nem azon az utón, melyen 
jöttem, hanem a tó körül.

Midőn átmentünk a végzetes hidon, 
barátom neje, a hátrahagyott, „lenyomatra" 
mutatva, nevetve monda :

-— Ez a ki itt ült, nem a legkeleine- 
sebb fölfedezést tehette magán.

E sejtelmét csakis legbensőbb meg
győződésemmel hagyhattam helyben. To
vábbi megjegyzése ellen se lehetett kifogá
som, hogy tudniillik a torpetinszag annyira 
elterjed. De midőn lakására érve újra em
lítette, hogy a terpetin szagot folyvást ér
zi, elérkezettnek véltem az időt, hogy hosz- 
szabb beszédben elemezzem, hogy az ily 
álható szagok nagyon is tartós szagot gva- 
korolnak szagidegüukre, ugyannyira, hogy 
kihatásukon túl is érezni véljük. Ez a ma
gyarázat, melyet nagyon is kétséges ter- 
meszettani cszleletekkel igyekeztem me*r-  
állapítani, megnyugtatta a nőt.

Már-már úgy látszik, hogy minden 
jóra fordul. Nem vették észre nadrágom 
lábszára alsó felének nedvességét és söté- 
tebb ainvalatat es összeszedve minden lele
ményességet, mostanig sikerült, hogy ügye
sen kerüljek ki minden nógatást, hogy he
lyet foglaljak.

Ep az egyik festvény szemlélésébe me
rültem és a legtavolabbrol se tartottam va
lamely álnok megrohanástól, midőn súlyos 
kéz nyomását érezéni vállamon. Ekkor ju
tott eszembe, hogy barátomnak az a rossz



kijelölte megváltoztathatlanul azokat a soha 
át nem hágható korlátokat, a melyek közt 
az életet kinek-kinek leélni kellett. Vagy 
hogy volt idő, a mikor a „nemesség 
feje", mint egy nagy család atyja, meg
szabta a családhoz, a nemzetséghez tarto
zónak egész életére azokat a kötelessége
ket, melyeket — minden önállóságát, min
den egyéniségét megtagadva — az illető
nek végeznie kellett. — Sok időnek, év
ezredeknek kelle eltelni, mig az egyén 
kivívja önállóságát, mig lerázhatja a nem
zetség fejének parancsát, vagy a születési 
kényszer békéit : hogy egyedül az é r- 
telmi, a vagyoni, és t á r sad a 1 m i 
állás szabja meg azokat a korlátokat, a 
melyek között a társadalmi életben kiki 
szabadon mozoghat.

A történelem négy fő alakulását mu
tatja a társadalom szerkezetének.

Az első, a melyen minden nép ke
resztül ment, a patriarchális társa
dalmi szerkezet. A népek történetének 
kezdetén nincs egyéni élet, nincs családi 
tűzhely, nincs tulajdon ; az ember egy sze
rény tagja annak a közös vérségi kötelék
kel összefűzött nemzet-testnek, mely egy 
bizonyos területen él, megfosztva a tőidet 
gyümölcsétől, az erdőt vadjától s az idegen 
törzset prédájától. És ha már nincs mit 
fosztani, megy tovább boldogabb vidéket 
keresni. A nemzetségen belül minden kö
zös : a zsákmány, a nyughely, a gyermek 
és családi élet-; minden és minden egy 
igénytelen kommunizmusban olvad össze. A 
rendet fentartja és parancsol a nemzetség
fő, vagy törzsfő, a kit a harezoló faj ve
zérnek is nevez, ez szövetkezik a többi 
rokon nemzetségek vezéreivel, mig a nem
zetség tagjait a gyermekies alárendeltség 
és engedelmesség jellemzi, önállóság és 
egyéni akarat nélkül.

Afrikának vad népei még ma is ha
sonló törzsszerkezetben élnek, a minthogy 
az kiindulása minden nép életének. — 
Hogy azonban a patriarchális szerkezet 
nagyobb állami életre is alkalmas s fő 
jellemvonásait — habár nagy mértékben 
enyhülve és átalakulva — meg is tart
hatja: iegeklatansabb példa ma is van reá: 
a nagy chinai birodalom. Chinának óriási 
népe, mely a világ összes lakóinak mintegy 
harmadrészét kiteszi, ma is. mint egv nagy 
család, egy nagy nemzetség van szervezve. 
A mennyei birodalom császárja népének 
atyja, ki iránt az egész nép gyermekies 
hódolattal viseltetik. A legszigorúbb rész
letességgel vannak megszabva a magán 
élet minden teendői, a mint az atya szokta 
előírni gyermekei számára. A nevelés leg- 
löbb része: a szülői tisztelet és feltétlen 
engedelmesség elsajátítása. A törvény sza
vai szerint a szülök iránti szeretet a leg
első és legszentebb kötelesség, nagyobb 
mint a házastárs iránti szeretet. Nincs is 

sehol a világon a szülők iránti tisztelet 
annyira kifejlődve, mint Chinában. Innen a 
nép béke- és rendszeretete, innen van, hogy 
ama óriási birodalom minden erőszak nél
kül évezredeken keresztül összetartható 
volt. — Ezen patiiarchalis szerkezetből 
folyik, hogy a nép atyján kivül, nincs 
semmiféle születési arisztokráczia, vagy 
nemesség Chinában ; a nép, mint a nemzet
ség minden tagja egyenlő, mindenki lehet 
m a n d a r i n, vagy hivatalnok, a ki azokat 
a végtelen szigorú és igazságos 
vizsgákat leteszi, a mik Chinában századok 
óta elő vannak Írva. — De ép China mu
tatja annak példáját, hogy ott, a hol az 
egyéniséget a családfő, vagy nemzetségfő 
szigorú parancsa elöli, a hol 
gyermekes szabályok dirigálják az egyént 
az élet utain : ott fennálltat ugyan egy 
nép évezredeken át, de halad á s r a, az 
emberiség előbb vitelére az a nép 
képtelen.

(Folyt, köv.)

Magyar zongora.
Az orsz. kiállítás alatt egy harmonium 

volt kiállítva a külföldi szabadalmak diszka- 
csarnokában, s legelső hangszer, mely Jankó 
elvei szerint készült. A kiállítási bizottság 
nem látta be Jankó találmányának a kon
certzene történetében igazán korszakalkotó 
helyét, nem helyezett arra se elég súlyt, 
hogy e találmány elveit magyar ember 
gondolta ki s a hangszer a magyar zene
tárgyak csoportjába való, — csak azt nézte, 
hogy a harmonium asztalos és esztergályos 
munkája bécsi gyárból került ki s ezért 
az idegenek bódéjának egyik szerény sar
kát jelölte ki neki. Jankó a kiállítás tar
tama alatt megismertette a hat sor billen
tyűből álló klaviatúra titkait egy szőkébb 
körű hallgatóság előtt, de a harmonium 
nem volt alkalmas mindama rendkívüli 
hangeffektusok kifejezésére, melyekre az 
uj klaviatúra képessé teszi a zongorán 
játszót.

Azóta a Jankó-féle elvek a külföldön 
példátlan feltűnést keltettek. Az első kész 
zongorával a feltaláló beutazta Közép-Eu- 
rópát s kivívta a legelőkelőbb zenészkörök 
föltétien csodálatát. Hírneves zenetanárok 
avattatták be magukat az uj klaviatúra 
titkaiba, hogy elsőrendű konzervatóriumok 
tanszékén Jankó rendszere szerint tanít
hassanak, Európa csaknem valamennyi ál
lamából s az uj világból, Amerikából is 
jelentkeztek a fiatal mesternél tanítványok, 
elismerve, hogy a „magyar zongora" — 
mint Jankó találmányát nevezi — a jövő 
hangszere. Két év alatt 170 hangszert ren
deltek meg a zongora reform hívei; udvari 
körök érdeklődtek iránta. Örömünkre 
szolgál, hogy a „magyar zongorát" végre 
a magyar főváros, s titánná talán mi is 
láthatjuk, hallhatjuk.

J a n k ó Pál hosszabb előadásban, 
gyakorlati példákkal illusztrálva hangsze
rén, ismertette a napokban Budapesten or
szágos tekintélyek elölt a klaviatúra elveit, 
az uj billentyű-rendszernek tehnikai előnyeit. 
Elmondta, hogy e rendszer szerint minden 
skála egyforma ujjrakással játszható el, — 
az oktávfogás annyira egyszerűsítve van, 

hogy egy oktáva a mutató és középujjak 
közé fogható, s fejlettebb kitárt kéz két 

"'ok táv át befödhet, — megmutatta a legató- 
játék könnyűségét, a glisszando játszható 
kromatikus skálákat, a ritmikai hangsúlyo
zást, de mindez csak elméleti magyarázat 
volt. A találmány óriási értékét Janao az
zal bizonyította he, hogy a zeneirodalom 
legnehezebben játszható termékeiből hár
mat bámulatos könnyűséggel, bevégzett 
művészettel adott elő. A „bolygó hollandi" 
fonódala a Liszt átiratban s két Cliopin- 
etiid megbüvölte, elkápráztatta a hallgató
ságot. Mikor végül Jankó eljátszotta a 
saját átiratában a Naila-keringőt, oly teh
nikai fogásokkal, a hangtömegek oly soka
ságával, színeivel, akkora hangtávolságok 
összekapcsolásával s oly széditö tempójával, 
a mit a régi rendszerű zongorából kihozni 
abszolút lehetetlenség: a hallgatók valódi 
extázisba jöttek. Öreg zenészek, a régi 
zongora hagyományainak hivatott letéteme- 
nyesei, oda nyilatkoztak, hogy ez a zon
gora forradalmat jelent a koncert-zenében, 
semmivé teszi a virtuóz ügyességet, kidobja 
az egész eddigi zongora-irodalmat a forga
lomból s a hangszer csodálatos hatásaiban 
a zeneművészet jövőjének mintegy meg
nyilatkozását kénytelenek fölismerni s meg
hajolva köszönteni.

o
Lóvásár Érsekújváron. A Nyitni- és 

Barsmegyei gadasági egyesületek Érsek
újváron a vásártéren 1888. évi ápril 23-án 
(hétfőn) naáy lóvásárt tartanak megelőző 
vasárnap — ápril hó 22-én — délután meg
nyitandó elővásárral. Ezt azzal hozzuk a 
lótenyésztő közönség tudomására, hogy amel
lett, hogy a bel- és külföldi lókereskedők 
ezen vásár meglátogatására egyenként meg
kerestetnek, lépések tétettek már az iránt, 
hogy itten a hadsereg részére is remonda 
bevásárlások eszközöltessenek és a in. kir 
6 ik honvéd huszár-ezred parancsnoksága 
az ezred lószükségletének tavaszi beszerzé
sét ezen vásáron tényleg eszközölni is fogja.
— A vásárra hozott lovak — a kocsi elé 
fogottak kivétel — e célra épített korlátok
ban, számozott helyeken nyernek elhelyezést. 
A kocsi elé fogott lovak a koráton kívüli 
téren foglalnak helyet. — Beteg vagy 
gyanús lovak a vásártérre nem bocsáttatnak. 
A vásárral kapcsolatosan önkéntes lóárverés 
fog tartani a rendező bizottság által, a mely 
ápril 23-án délután 1 órakor veendi kezde
tét. Az árverésre bocsáttatni szándékolt lo
vak a rendező bizotságnál—- vásártér ezédula 
ház — előzetesen már ápril 22-én (vasár
nap ) bejelenthetek, legkésőbb azonban 23-an 
(hétfönjdéli 12 óráig bejelentendők, a hol 
azok jegyzékbe vetetnek és a bejelentés 
sorrendjében bocsáttatnak árverés ala — A 
kikiáltási ár a tulajdonosok által határoztatik 
meg. Az árverés alá bocsájtott lovak leütési 
árának 2°/0 a vásár-rendezés költségeire 
fog beszedetni. — A látogatók szamara 
lakásokról, vatamint a lovaknak istállókról 
takarmányról (piaci árak szerint) Érsekúj
vár várostanácsa gondoskodand, mivégből 
a városon résztvenni kívánók szíveskedje
nek a városi kapitánysághoz — vagy előze
tesen Írásban, vagy a vásár napján szóval
— fordulni. A vásáron résztvevő t. 
közönség, a netán bármely irányban fel
merülhető panaszokat, hallgatással ne mel
lőzze, hanem minden egyes esetben — 
azoknak úgy a jelcnalkalomnial való orvosol 

hatása, valamint jövőben szükséges óvintéz
kedések megtehetése végett, a városi ható
ságnál jelentse be.

Első helyen .... A német birodalmi 
gyűlés múltkor történelmi nevezetességű ülé
sén, melyen az uj császár már alkotmányos 
alakban, a felelős Kormány ellenjegyzése 
mellett szólt a német néphez, Bismarck her
czeg, közvetlenül Frigyes császár üzeneté
nek felolvasása után alkalmat vett macá
nak megemlékezni azon hatalmakról, melyek 
\ ilmos császár halála miatt a német biro
dalom és nép iránt styves részvétüket fejez
ték ki. Első helyen A u s z t r i a- 
M a g y arországot nevezte meg. Mo
narchiánk, — Írja a „Pester Correspondenz" 
— Németország barátai és szövetségesei 
közt valóban az első helyen a k a r állni 
és maradni. A két szövetséges birodalom 
legfőbb érdekeinek azonossága soha sem 
tűnt ki tisztábban, szettephetetlenebbül, mint 
éppen az utóbbi komor napok alatt, midőn 
a szövetséges nemzetet oly súlyos bánat érte. 
Es ha már \ ilmos császár életében na»v 
megelégedéssel volt konstatálható, hogyha 
német birodalmat közelebbről érdeklik az 
őt Ausztria-Magyarországgal összekötő ér
dekek, ínint az Oroszország iránt való át
származott tekintetek és hagyományok, me
lyek az évtizedek folyamán Németország és 
Oroszország körül közösen összevonódtak s 
hozzásimultak : úgy most, a szabadelvű Fri
gyes császár a'att fokozottabb bizalommal 
számíthatni arra, hogy az ö utai s a mieink 
mindenkor egyugyanazon irányban fognak 
haladni. Ez alkalmasint nemsokára a bol
gár kérdésben érvényesülni fog; Orosz
ország ezentúl n e m számíthat arra, hogy 
Németország a keleti kérdésnek s ezzel a vi
lágbéke kérdésének ezen lényeges alkatré
szére vonatkozólag Ausztria-Magyarország- 
tól ni cg egyszer elváljék s Oroszorszá
got oly lépések körül támogassa, melyeket 
AusztriaMagyarorszag legalább is i n o p- 
p o r t un u s o k n a k tart. Még kevésbbé 
fog a Frigyes császár uralma alatt álló Né
metbirodalom erkölcsi segédkezést nyújtani 
Oroszországnak erőszakoskodást czél- 
zó javaslataihoz. A népek szabadságát és 
önrendelkezését szent parancsnak, politikai 
hittételnek tartja az uj német császár. Ép
pen igy van nálunk: Ausztria-Magyarország 
ezért áll s marad Németország barátságá
ban az első helyen.
.1

Különfélék.
Április hó 1-ével lapunkra uj 

előfizetést nyitunk. Előfizetési dij 
negyedévenként 1 frt 25 kr., mely 
összeg beküldésére legkényelme
sebb a póstautalvány használata. 
Ez alkalommal kérjük azon t. ez. 
vidéki előfizetőinket, kiknek elő
fizetésük lejárt, hogy azt minél 
előbb megújítani szíveskedjenek, 
nehogy a lap szétküldésében fenn
akadás történjék.

— Léva város közönségének e hét 
folytan tartott közgyűlésén az évi költség
vetés megállapításán kivül, tárgyaltatott a 
lévai főgymnáziumra vonatkozó miniszteri 
leirat is. — A költségvetés bemutatása 
azon általános meggyőződést keltette a 
szakértelemmel biró képviselők körében, 
hogy hova-tovább annál biztosabb, reálisabb 
alapon nyugvó adatokkal rendelkezzünk s 
kellő körültekintés mellett pár év alatt

szokása van, hogy néha megszállja a buz- 
góság és erős öklének egyetlen rántásával 
a legközelebbi székre csiicsülteti emberét, 
a nélkül, hogy előzetesen üléssel kínálná. 
De későn jutott eszembe e szokása, mert 
már hullottam, tudniillik hátra, ragyogó fe
hérségű védteritövel borított karosszékbe. 
Későn volt, midőn rémült hangon kiáltám:

— Megállj barátom, mert terpentin 
van . . .

Hogy hol van. azt már nem mondot
tam meg, mert rajta ültem.

Midőn aztán, mint tetten kapott isko
lás gyermek, ismét föltápászkodtam, a véd- 
teritőt is magammal vittem és csak akkor 
vették észre a valót s harsány kaczajuk 
közt kellett elmondanom a végzetes nap 
kínszenvedéseit.

A szenvedett kínok jutalmául azt akar
ták, hogy vacsorára ismét eljöjek és a szép 
asszony oly szerete tre méltóan kért, hogy 
majdnem engedtem a kisértésnek. E pilla
natban nemtőként villant fel agyamban a 
gondolat:

— Hátha szenvedéseid kelyhe nincs 
még fenékig ürülve.

Megköszöntem tehát a szives meghí
vást és más alkalomra tartottam fönn ma
gamnak a szerencsét.

(Vége.)

Ezen a farsangon...........
Színészek jöttek Koromfalvára Virág

vasárnapján. Az egész falu kicsödült a 
czigánysorra, mikor a harangozó végigro
hant a nagy utczáu, jelentvén az újságot.

-— Gyünnek a diátristák! . . . kiáltott 
olyan hangon, hogy elhallatszott a harma
dik utczába is.

— Hol gyünnek'? kik gyünnek? Hogy 
néznek ki? — ostromolták ezer kérdéssel 
az asszonyok meg a leányok.

De nem is csoda! Koromfalván még 
sohasem láttak eleven diátristákat s ha 
valami német csepürágó vetődött oda, azt 
is kalácscsal kellet*:  marasztalni, hogy né
hány napig ott maradjon.

Valóságos szenzácziót keltett úgy ki
csiben a színészek érkezése. Különösen a 
lányok faggatták a harangozót.

— Hát van e köztük valami szép em
ber? — kérdő Ballagi Jttlcsa.

— Hogy van-e? Meghiszem azt!
— Hát aztán hogy néz ki?
— Olyan szép arcza van neki, hogy 

még a Gábriel arkalgyalnak se szebb. 
Szilágyi Elemérnek hívják és az1 mondta 
nekem, hogy ö hős szerelmes.

— Hős szerelmes! Jézusom!
— Az ám!
— Hat aztán kibe szerelmes?

le beled Julcsi lelkem. Hisz te 
vagy a legszebb lány a faluba !

- Ilin — szólt duzzogva Ballagi Jul- 
csa, — de mit mond hozzá majd Lengyel 
Marczi!

— A Marczi gyerek elbujhatik ám a 
diátrista mellett. Olyan finoman beszél az, 
mint a selyem!

— De nem oda Buda! — hangzott 
erre a Lengyel Marczi hangja, aki éppen 
befordult a Ballagiék kapuján. — Akár

hány diatrista van a világon, mind legyű
röm én egy marókkal! Ugye Julcsa lelkem!

— No no, csak lassan, — szólt a le
ány — már mogest legénykedik kelméd!

— Csak azért, mert szeretlek!
— Dél tájban a „hős szerelmes" vé

gig kopogtatott a falu valamennyi házán, 
(j volt az első szinlap. Mindenütt szemé
lyesen hivta meg a meghivandókat s ez 
nem rossz taktika volt, mert Szilágyi való
di színész arczával megtette a hatást a fa
lusi lakosságra, különösen pedig a falu le
ányaira.

Hogy jött , hogy nem jött, de Szilágy 
Ballagi Márton házánál ebédelt a Julcsa le- 
ény főztéből.

Az édesszavu diátrista csakhamar el
csavarta á leány fejét. Tapasztalatlan szivét 
behálózta mézes mázos beszédével, s mikor 
az asztaltól fölkeltek, a leány hinni kezdte, 
hogy a harangozó igazat mondott.

_  Csakugyan szerelmes belém! — 
Suttogó Julcsa, mikor a színész távozott.

Este ott voltak a színházban valameny- 
nyien. És éjfél után ott volt a színész a 
Ballagiék sövénykeritésénél.

Mi természetesebb, minthogy a leány 
is ott .volt.

Miről beszélhettek, azt legjobban meg- 
világositja az, hogy csókkal váltak el egy
mástól .... A leány megfeledkezett ma
gáról, meg Lengyel Marcziról is.

Pedig Lengyel Marczi ott leskelödött.
Mikor a leány beakart menni a házba, 

elébe állt.

— Julcsi! — sziszegte a fülébe — hol 
voltál?

— Mi közöd hozzá!
— Monyasszonyom vagy!
— Az leszek a jövő farsangon, ha 

akarod!
— Azon a farsangon más lesz az enyém ; 

ha igy folytatod világ-csúfja leszek
— Kinek mi köze hozzá!
— Nekem van közöm!
— A szivemet elraboltad. Jaj nekem, 

ha meg akarod ölni! Kiverem a faluból az 
egész diátriunot ....

— Másnap reggel se Ilire se hamva 
nem volt Ballagi Julisnak. Megszökött a 
„hösszerelmessel" s utánuk az egész trupp. 
Ballagi Julis „tagja" lett a „színtársulatnak" 
s kóborolt a truppal faluról-falura.

Lengyel Marczi nekiadta magát az Írás
nak. A faluban féltek tőle az emberek s nem 
volt olyan nap, melyen verekedése ne lett 
volna.

Senki sem birt vele, csak a harangozó.
Marezi Marczi! Vigyázz magadra! Hát 

illik igy elhagyni magát egy derék legény
nek. Rossz leány volt ám az a Julis. Örülj, 
hogy igy történt, mert szarvakat rakott 
volna a fejed búbjára !

— Igaza van bátyám! De mikor úgy 
fáj a szivem utana!

— Van aki kigyógyitja.
— Bor, vagy koporsó....
— Leány — vagy feleség, öcsém! Tu

dod-e, hogy Fodor Évi csak úgy bomlik 
utánad ! Hiába beszél az anyja, hogy milyen 
rossz vagy. Azt mondja, hogy majd megja-



IRODALOM ÉS MŰVÉSZET
..Budapesti Hírlap.“ Nagy napokat, nehéz időket 

élünk. Esemény eseményt kerget, s a hírlapíró már 
nem is tollal, de táviró dróttal dolgozik. A „ uda- 
pesti Hírlap- t. közönsége napi ól-napra látja ezt, 
mert ahol eddig a megszokott rovatok egymásb*  il
leszkedtek, ott most a párisi, berlini, római tudósítók 
sürgönyei foglalnak le minden lefoglalható tért. S ez 
nem is lehet máskép. Egv hillap, mely missziója 
magaslatán áll, s önérzettel szolgálja ki közönségét, 
ily eseménygazdag időkben megfeszített erővel dolgo
zik, ha még oly nagy áldozatokkal jár is az. S a 
„Budapesti Hírlap- mint rendesen, hírlapjaink között, 
most is a legelsők sorában áll s szellemi erejével, 
nemzeti politikájával, dolgoz> társainak odaadó lelkes 
munkásságával úgy a czikkirás, mint a hírszolgálat 
dolgában, rég kivívta magának a zászlótartó helyét, 
A főváros, a vidék központjai ép úgy elismerik nél- 
kiilözhetlcnségét, s a magyarság terjesztéséh n telje- 
itett szóig álstait, mint az ország távolabb eső, a 
közforgalomtól elszigetelt részei. Alig van e hazának 
oly községe, hova a „Budapesti Hírlap- el ne hatolt 
volna, szavára ne hallgatnának s pártatlan igazság- 
szeretetéért, függetlenségéért tekintélynek ne vallanak. 
Különös gondot fordít regényeinek megválasztásánál. 
Igv az uj évnegyedben közölni fogja Vértesi Arnoldtól 
„A hivatalnok-, Degré Alajos tói „Az ezredes ur fia- 
czimü eredeti regényeket. A .Budapesti Hírlap", szer
kesztői és tulajdonosai Csukássi József és Rákosi 

' Jenő elég garanciát nyújtanak arra, hogy a lap vala- 
I mint eddig, úgy ezután is megőrzi politikai és társa 

dalmi függetlenségét, s ezzel igazságosságát. — Elő
fizetési ára félévre 7 frt., negyedévre 3 trt .>0 kr., 
r/v hóra 1 fr! 20 kr. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
B idapesú, IV., kalap-'iteza lő.

Jókai legújabb regényeinek Révai test- 
. véreknél megjelenő tüzetes kiadásúból, 

nevezetesen a „Három márványfej" 
czimii regényből most kaptuk meg a befe
jező 17—20. füzeteket. Ez eléggé nem is 

' méltatható, ná’nnk valóban páratlan vállalat 
immár a harmadik Jókai regényt fejezte be 

1 a mostanival és bizony, a kik a füzeteket 
a meglepően olcsó, 20 krajezáros áron eddig 
is járatták, az elenyészően csekély áldozatot 

I észre sem véve, most már az njjabb regény
irodalom, de koszorús írónk legjelesebb 

! müveiből is a három legkiválóbb alkotását 
' bírják teljesen. Jókai e regényeiben isin t 

az a hatalmas szellem nyilvánul, melyet a 
hatvanas évek felé irt regényeiben bámu
lunk és hogy a ragyogó toll most csak 
szivet, lelket gyönyörködtet, azt hangoztat- 

I mink is felesleges. Amennyire ellenségei 

vagyunk a silány termékeket, rémregényo- 
ket terjesztő füzetes vállalatoknak, ép oly 
melegen ajánljuk ezt a hazafias vállalatot, 
tne’y czéljául tűzte ki, hogy Jókai müveit 
minden magyar ember bírhassa és meg
szerezhesse. Előfizetéseket egész és ’/s évre 
elfogad Nyitrai és Társa könyvkereskedése, 
honnan a füzetek pontosan kézbesittetnek.

PÓSTAJÁRAT.

Léváról imiui1 Lévára i Érk.

Gr.-Szőllősre 2.— Gr.-Szullősről 1 12.15
Csank-. Varsánkra 2.— i Csank-, Varsányról 12.12
O-Barsra 2.— | Ó-Barsról 12.25 *
Vámoslad-iiiyra 2.— i Vamosladányról 12 45
Gara ni újfalura 2.— | Gr.-Újfaluról 12.50
Selmeczbúnyára ö. - Selmecbányáról 12.45
Csattára 6.40 J Csattárói 1.30

3.40 „ „ 1> OS
Kfskereakényre 8.30 | Kiskc.eskénvrŐl ».

A vastagabb be tűvel jelzett szám, az esti 6 órától
reggeli 5,'d) percig tartó időszakot jelenti.

Kocsipostai küldemények csak egyszer to-
vábbitt.itnak Csattan át 3 óra 40 perczkor.

Nyílttér. *)

Farbig, schwarz und weiss Sei- 
den-Moirée von 95 kr.
versendet roben- und stückweise zollfrei das Fab 
rik Depót G Henneberg (k. k. Hoflieferant), Zürich. 
Mustéi*  umgehend. Briefe 10 kr. l’orto.

*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősse
get a Szerk.

Lévai piaczi-árak.
Rovatvezető: Kónya József, városkxpitány.

Búza: ni.-mázsánként 6 frt 30 kr, 6 frt 
GO kr. Kétszeres 5 frt 20 kr, 5 frt 40 kr. 
Rozs 5 frt. 10 kr. 5 frt 30 kr. Árpa 5 frt 
70 kr, 6 frt 40 kr. Zab 5 frt. — kr. 5 frt 
30 kr. Kukoricza 5 frt. 80 kr, G frt — kr. Bab 
9 frt 50 kr. 10 frt. — kr. Lencse 8 frt 80 
kr, 9 frt — kr. K iles 4 frt 50 kr, — frt — kr

14. szám. HÍRBE T É S E K. Április 1.

8764 887. sz.
Ili.

Árverési hirdetményi kivonat.
Az ipolysági kir, trvszék, mint telekkönyvi ható

ság közli íré teszi, hogy az ipolysági takarékpénztár 
későbbi és Paulovics Márton korábbi vé-rehajtatónak, 
Demián György és neje Hajnal Mária, végrehajtást 
szenvedők elleni 400 frt; illetve Go frt, tekekövete
lések és járulékainak kielégítése iránti végrehajtási | 
ügyében az ipolysági kir. trvszék területen levő tel- 
sö-Tcréiiy közs ig határában fekvő a felső-tercnyi 44. 
sz. tjkvbe i Demián György és neje Hajnal Mária tu
lajdonául I., 2., 4—5, 7-8, 10 — 12. 13, 15, 18, 19,
21, 22, 25, 28—30, sorsz. a. bejegyzett urb. kültelekre 
1150 frt; -|- 86/c, hrsz. a sztáré vinicze szellőre 98 
frt; 790. hrsz. pinezére 40 írtban ezennel megállapí
tott kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a fen- 
nebb megjelölt ingatlanok az 1383- éviápr. hó 25 ik 
napján délelőtti 10 órakor Fclső-Terényben a községi 
bíró házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is cladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlai ok becs- 
áiának 10°/0-át vagyis 115irtot, illetve 10 irtot, illetve 4 irt 
— kr- készpénzben vagy az 1881. 60. t. ez. 42. §-ában 
jelzett írfo yainmal számított és az 1881. évi november 
hó 1. 3333. sz. a. keit igazságügyimnisteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni avagy az 1881. 60. t. ez 170 §-a értel
mében a bánatpénz ne ka bíróságnál előleges elhelyezé
séből kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Ipolyságon, 1888. évi jan. hó 2. napján.
Az ip >lysági kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság.

Novotny István,
kir. trvszéki biró.

A GARAM-IP0LYVÖ1GYI VASÚT MENETRENDJE.

■au

Leva-Csata Esztergom Nana

Állomás
Vegyesvonat

1. 111.

1.ÓV írói . . . . ind. 7.— 4.-
A Is. -Várad . . T 7.26 4.2..

Nagy-Salló . . u 7.57j 4.51

Zeli7. ... w 8.27 5.23
Csata .... érk. 9.— 5.56

n ind. 9.24 6.28
Kény .... • r> 9.41 6.51
Keinéiid n 9.55 7.07
Kői i<l (Jvaimat . n 10.12 7.28
Esztergom Nana . . érk. 10.32 7.50

Budapestre . . óik. 1 1-30
lÍMÍ5

B l-csI e . . . .

1

6.14 5.53

Esztergom-Nána Csata-Léva

Állomás

erk.
ind.

n
n

n 
érk.

ind.

n

. érk.

I
1

Vegyesvonat I
11. III. |

s.- {'•2U
1<> i>. -
9.19 4.17
9.ö(» 4.45

10.11 5.12
10.29 5.32
10.43 5.53
10.57 6.09
11.15 6.45
11.49 7.20
12.2 4 7.57
12.48 8.22

1.12 8.46

Csata-lpolyság

Állomás
Vegyesvona

II. III.

Csata........................ ind. 11.03 6.19
Zalaba . . . . n 11.21 6.38
Ipoly-Pásztő. . . 11.43 7.02
Bél ....................... n 11.56 7.Í6
Szakállos n 12.14 7.38
Visk........................ n 12.33 8.
Ipolyság érk. 1.— 8.30

Ipolyság Csata

Ipolyság , . . . ind. 7.20 4.10
Visk........................ n 7.48 4.40
Szakái los . . 8.11 5.<H>
Bél . . . 8.26 5.22
Ipoly-Pászló . . 8.44 5.42
Zalaba . . . . 9.02 6-01
Csata érk. 9.18 6.18

111.
801/1888. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A verebélyi kir járásbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi hogy özv. Becskey 
Józsefné sz. Lovas Mária végrehiijtatóniik 
Besse Károly végrehajtást szenvedő elleni 
51 frt. tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a verebélyi kir. járás
bíróság területén lévő s a bessei 4G. sz. 
tjkvben A + 1. sszám. 58. lisszám és 38. 
népsorszámu és a végrehajtást szenvedő 
Besse Károly illetve társtulajdonosai Besse 
Vincze továbbá kiskorú Beste János és 
Róza neveiken álló egész fekvöségre az 
árverést 414 írtban ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fen- 
nebb megjelölt ingatlan az 1888 évi április 
hó 23-ik napján d. e. 9 órakor Besse köz
ség házánál megtartandó nyilvános árve
résen a megállapított kikiáltási áron alul 
is eladatni fognak.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok becsárának 10°/0-át készpénz
ben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42. 
jelzett árfolyammal számított és 
évi november lió 1-én 3333. sz. 
igazságiigymiszteri rendelet 8. §-ban 
lölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bí
róságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Verebélyenakir.jbiróság, mint tlkvi ha
tóságnál. 1888. évi, márcz. hó 9 én.

Dillesz
kir. aljbiró.

§ bán 
az 1881.

a. kelt 
kije-

j a
) „Lévai Takarék- i

<<
és

Hitelintézet" 
tulajdonát képező zöldkert-utczai 
31-ik számú ház szabad kézből 
eladó. Bővebb felvilágosítást ad

Léván

❖ 
$

♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

i n d. e n k i
tisztességes módon mindennemű tör

vényes

££ Sorsjegyeknek^
részletre való eladása által évenként 

legalább

L2OO frt_ keresetre
tehet szert. Tudakozódások

f u c h s h. yáltóházálioz.
Budapest, Dorottya utcza. 9. intez“iidők.

Az áll. tanitóképezde faisko
lájában több ezer 3—4 éves al
ma és körte ojtvány darabonként 
25 krajezárért kapható

AZT a le a.y SétncLor

kertésztanárnál.

ni

■ .-I -syr

Q Különösen figyelemre méltó kiházasitási kelengyék beszerzésénél. 0
! PATYI ISTVÁN és TÁRSAI J 
U hazai gyártmányú (p
0 ASZTALOS- ÉS SAJÁT KÉSZITMÉNYÜ KÁRPITOS-BUTOR-TERMEI Ö
fi BUDAPEST, X
V Izex-Jtlet, ("belváros,) Irororxa.lierczeg' utcza., 11. szám, (ÍJ 

az első emeleten, a Zsibárus-utcza sarkán, a m. kir. főposta palotával szemben.
Y Nagyszabású butortermeinkben (11 terem, ,l,ls választékban folyton készletben tartunk min- fi

A donm-niii talmi es színben teljes haló, ebédlő-, dolgoz/, és sálon berendezéseket, valamint bármely W 
II egyes bútordarab,,kát a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig. T
I A’1' k"';"‘ÁT kiz“ró„,»« hazai gyártmányú é» kiváló jó minőségű asztalos és sa- fi

A. jat műhelyeinkben személyes .eliigyeletunk alatt k-szilit kárpitos bútorainkra figyelmessé tenni vau III 
II szerencsénk, k,jelentjük egyszersmind, hogy bútoraink minőségéért kezeskedünk s a le-esekélvebl, L 
W megrendelést is pontosan teljesítjük. rllfk A ni. t. közönség szives pártfogását kérve, maradtunk hazafias tiszteletlel UJ
U ZE° T Y T ISTVÁN és T A. K S A. T, fi 

X ~ hazai gyártináiiyn asztalos- es saját keszitmenyii kárpitos tratortermeí. x 
W IZepes árje^jrzélzet irxgryezx és "bérment-ve lc-ü.ld.-ü.nlc. fi

I

• •

Központi iroda: VI. Váczi-kőrut. 57. — Gazdasági géposztály: Külső váczi-ut 1G9G -1G99.
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SCHLICK-féle szabadalmazott „TRIUMPH“
\ sorvetőgépek.
/ Legnagyobb Littintetés a vetogépre 

g arany diszokmány a hatvani nemzetközi 
? senyen.

ekever-

SCHLICK-féle szabad, egyes-, rayol-, 
kettős- és hármasekék.

2 első dij aranyérem és még 
egyéb kitüntetés.

SCHLICK- és VIDATS-féle ered, egyes 
ekek, kapáló, töltögető-és porhái/itó 

ekék.

három

Gőzcséplök. járgánycséplők, gabona

rosták, őrlőmalmok, takarmánykészitö- 
Ós egyéb gardasági gépek.

Előnyős fizetési feltételek.
Legolcsóbb árak. Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve. 0

0az intézet igazgatója.
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7 arany és ezüst érmet 

nyert
leg-joTo "bgg KÉZI HAEMOBIKA

Ariston. Eufonium. Melyfon és 
ezek hangjegyei. 

Cziterák 8 frt 50 töl 80 
forintig.

Különösen ajánlja legújabb patent 
hangverseny cziteráit, mindennemű 
hangszereit, hegedű, fuvola, klari
nét, szájharmonikáit, ocearináit, 
nélö albumait stb.

TRIMMEL N. JÁNOS
harmonika gyár és hangszer-raktár.

BÉCM.

Képes árjegyzékek harmonika es hangsze 
rekröl ingyen és bérinenívc. — Színezett ár
jegyzékek ismételadóknak 1 frt előlege® be 
küldés mellett.

ze-

♦
♦
♦
♦
♦
♦
*

*
♦
♦
♦
♦
4
*
*
♦

►

<
«

mikor nálam minden elöpénz nélkül

50 krajezáros részletfizeétsre
HOWE-, ANGER-, S1NGER-, WEHI.ER-WILSON

r

í
>

í
*poket ajánlok 36 írtért. Használt gépek becseréltetnek.[

3£»0CX3CJ0eí3CX3Öí3föS3C3ÖC»5300í30aöí3Oa0CC

>

G E P E K E T
5 évi jótállás meilett kaphatnak.

Családi czélokra 5 évi jótállás mellett Singer-gé-

vagy igazittatnak jutányos áron. Géptük, részek és csó
nak raktáromon mindig találhatók.

E SE TC 5K 3?. SE :E SS 32 31 SS 311K 313

A LEGJOBB

franczia gyártmány

EKIa-^le^r Henry. I’ánis’oazi.
Órrís hamisított yyártnuuiy ellen!

E szivarkíipapirt. Dr. Po/il J. J. Dl-. Lud- 
iciij E. Dr. Lipmann E. A bécsi egyetem ve
gyészeti tanárai legmelegebben ajánlják kitűnő 
minőségéért, tisztaságáért, s mert az egész
ségre nézve semmiféle ártalmas anyagot 
gában nem foglal.

ff r

KIADÁSOK.

I. Ttizbizt03itás.

Léván.
rxc-aiMilk de t.’rtiqukttb 17. ra® Bérauger, á PARIS

K ig TE SE i;z Ifi SE SE SE SE SE i’E SE SE I

I- Tűz-, szá-llitirLéLny- és jég-biztosítási üzlet-

Harminczadik évi zárszámla 1887. január l-töl deczember 31 ig. BEVÉTELEK. VAGYON Kérlegszámla 1887. deczember 31 én. TEHER.

frt kr

Kifizetett károk a viszontbiztosí
tott. rész levonása után . . .

Függőben maradt károk tartaléka 
Szerzési költségek a viszontbiz.to- 

sirott rész utáni bevétel levo
násával ..............................................

Jövedelmi adó és bélyegilletékek 
Postabérek........................................
A tüzbiztositási üzletet terhelő 

igazgatási költségek .... 
Behajthatlan követelések leírása . 
A következő évek készpénz-dijtar- 

taléka a viszontbiztosított rész, 
levonása után és minden meg
terhelés nélkül..............................

1878587 17
93912 03

379294 05
127159 67
49029 51

284887 6:
2181 0

II. Szállítmány-biztosítás.
Kifizetett károk a viszontbiztosi- 

tott rész levonásával ....
Függőben maradt károk tartaléka 
Szerzési költségek.............................
A szállítmány biztosítási üzletet ter

helő igazgatási költségek . .
A következő évnek dijtartaléka a 

viszontbiztosított rész levoná
sával ..............................................

III. Jégbiztosítás.
Viszontbiztosítások és törlések 
Kifizetett károk a viszontbiztosított 

rész levonásával.............................
Szerzési és igazgatási költségek a 

viszontbiztosítások utáni bevé
telek levonása után . . . .j

Behajthatlan követelések leírása . 
A társasági tartaléktőkének kamata 
1887. évi nyeremény.......................

1795672 48,
1 —

30043 S6j

11855 ő9l
12006 96

!

13732 16

308219 29

660169

KIADÁSOK.

frt kr! frt
2202

l.rl
K 'szvényalaptöke; t< 

fizetett 2000 égés? 
á 1090 forint. . . í

Részvényalaptőke: t
fizetett 2000 fél 
á 500 forint

Társasági tartaléktőke .... 2059281 68*  
Tüzbiztositási díjtartalék készj énz- 

ben a viszontbiztosított rész lc- 
vonóával és minden megter
helés nőikül . . . 1.795,672*  I8(

Szállítmány biztosítási díjtartalék 
készpénzben a viszontbiztosított 
rész levonásával és minden meg
terhelés nélkül . . . 13,73216

írt
|i886. évi nyer.-számla : maradvány
1 I. Tűzbiztosítás.
Ar 1886. évről áthozott készpénz 

díjtartalék a viszontbiztositot.! 
rész levonásával és minden meg 

j ' terhelés léikül.............................
158.574,983 frt 70 krnvi kötött biz

tosítások után ; valamint a folyó 
évben lejárt díjrészletekből 'be
folyt dijak 4.366,r 

levonva : törlesztett
dijak 312,911*65

viszont biztosi tási 
dijak 498,060*08

lejárt visszbizto-
29 sitási díjrész

letek 717,592-45 1.528.594.18
Az 1886. évben fennmaradt tarta

lék függőben volt károkért . .
II. Szállitmány-biztcsitás.

Az 1886. évről áthozott díjtartalék 
18.304,789 frt 70 kr kötött bizto

sítások utáni dijak 87,413-38 
levonva törlesz

tett dijak 1,325*25  
viszontbiztosi-

18 tási dijak 26.420-21 27,745-46 
Az 1886. évben fennmaradt tar 

talck függőben volt károkért . 
III. Jégbiztosítás.

39.632,277 frt 39 krnvi kötött biz 
tositások utáni dijak . . . .'

IV. Egyéb bevételek.
Beváltott szelvények után, vala- 

kamatok az idegen 
utáni ártól vám!

veszteség levonásával ....

4011324

77063

1174553
79203’

416925|
6359069 79

89

77-58

i

2837583

‘1561 78

596.67 92

8‘X/i 13

1199347- i

4802495 i _

80133

44
14
74 Társasági házak tiszta jövedeli

Elhelyezett tökepénzek ; az első 
haza*  takarékpénztárnál, az 

! egy esii le ' '
i karékpéi 

ponti tál 
k. állat)

i gyek! »cn

4.000,000 
járadék ;

375,000 Líra olasz 
vények á 94 — 
á 50.25

Pesti Llovd társ, kötvények es 
egyéb érték papírok árfolyama 
szerint. . . 424,226 frt 50 kr

a fenti értékpapírok után az év 
végéig esedékes kain it. 37,65 19,5

Leszámítolt és egyéb váltok 
A társaság házai Budapesten .

1 131000

i‘t budapesti fővárosi ta- 
nztárnál, az. orsz. köz- 
ikarékpénztárnál es m. 
mi kincstári pénztárje- 
i..............................................

— in. kir. 5" „-os i apir-1
á79.60 . . 3.184,000

alapitv. köt-
352.500 fr.

1 77.131 fri 25 kr

3823012

336379
1219000

I
83

274891 31
6359069 79 II l“!

TI. ZÉletbizto

Huszonötödik évi zárszámla 1887. január l-töl deczember 31-ig.

frt kr frt kr

K

|

1809404 01

I

93.-12 03

1 1 >55 59
50334 77
80188 52

a) Pénzkészlet és maradványok 
képviselőségeknél ....

b) Maradványok idegen biztosító
intézeteknél...................................

.Jégbiztositási osztálv folvó szám
lán ....................... ............................

Központi pénzkészlet.......................
következő években 
lejáró dij váltók és 
dijköt.dezvények
összege . . . 1».011,991*41  í

A

s i t á s

a
788703

120325

H

343802 59
71011 18

Tüzbiztositási iiijgö károk tarta
léka . . . . ‘............................. I

Szállítmány biztosítási íiiggő károk' 
tartaléka . . • . .

Dnnaparti házadó taitaléka 
Különféle hitelezők .
Előbbi évekről eddig fel nem vett 

osztalékok........................................
ELső magyar általános biztositó 

társaság Lévay-alap . . ; .
Tisztviselők nyugdíjalapja
Eletb i zt ősi tási ősz t a Ív foly< í szánd á n1 
1887. évi nyeremény 
*) A tartaléktöke az

1887. évi nyere
ményekből emel
kedett ....

:) A díjtartalék az 
1887. évi nyere
ményből 
kede*t  .

2.140,959-23

emel -

1969 —

64317 99 
175213 37 
300830 58 
416925 74

8124233 . 1 8124233 91

i -üzlet-

Törlesztett kötvények dija . .
Visszaváltott kötvényekért . . .
Halálesetek után kifizetett kár

összeg ........................................   .
Lejárt kiházasitási tőkékért . .
Kiházasitási biztosításoknál halál

eset következtében díjvissza
térítés ...............................................

Függőben levő károk tartaléka . 
Évjáradékokért...................................
Viszontbiztosítási dijak .... 
Bélyegekért.........................................
Irodai bér, postadijak, nyomtat

ványok, úti- és egyéb költségek 
Tiszti fizetősek....................................'
J.iredelmi adóért ...... 
Orvosi dijakért...................................
Szerzési és dijbeliajtási költségek 
Behajthatlan tartozások leírása . t 
Díjtartalékok ez év végén . . .

95571 85
222054 2<>|

545508 94
438996 49

65349 3
143221 38
18274 95
37802 75
35118 24

87556 74
49814 93
26104 36
14373 33

143901 85
6410 22

Múlt évi

talékn

után .

1930059 55
12617652 1"

402052 3 5

illetékek

Kamatjövedelem. .

ttűőtöT
i
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kötvények után .

kiállított kötvények

nyeremények . .

függőben volt károk tar

az előbbi években

emelésére fordított

a biztosított tőke

BEVÉTELEK.

frt k i frt kr frt • ki frt kr
11827607 "2 Értékpapírok . . . 1 1.242,802-60 Díjtartalék . . .12.874.990-39

ugvanis :
levonva a viszontbiz-

4.744,400 irtnyi m. iőldhitelintézeti
243;13 82 5" ,,-os záloglevelek 101 Írtjával 

965,000 frtnvi m. földhitelintczoti
4791844 - tositási díjtartalékot 257.338-29 12617652 lo

4,/20ü-os iáloglcv. 99’írtjával
35,160 frtnyi magvar földhitelinté-

960175 Biztossági alap................................... 208225 06

! zeti 5°/'0-os érez értékű zálog
levelek 1248/IO írtjával.... 43879 68

Kiházasitási tőkék nyereménye . 325 >04 57

2091373 97 3 4.500 frtnyi pesti ni. keresk. bank 
6n/n os záloglevelei 102 írtjával 

2.142,000 frt. m. északk. v. 5‘‘0-<»s
35190

Függőben levő károk tarta’cka 143221 :

1 >ij leszállít ásókra vonatkozó nyere-
ezüstül®, kötvények 97 írtjával .

555.900 frtnyi Bpest .óvárosi 5°,o-os
2077740

1735 9-_menyek tartaléka...........................
kölcsön-kötvciivek 100 írtjával . 555900

15178 43 2319966 22 Beszterczcbánya brezovai és piski- 
vajdahunyadi vasúti els. kötvény 1198520 27

Előre fizetett, dijak az 1888. es

Magyar kir. állampénztár-jegvek . 
11.757 Tára 50 c. olasz 5°/0-os

1574000 1889. évekre................................... 1410 ■ 7
•í 1 109891 02 járadék és kamatai.......................

1887-ben esed, kamat és elszánt.
5553 65 Fel nem vett nyeremények 1886.

i 4 1992 2 1 pénzküldeménv............................. 139305 15 évről ................................... 2 ••'
Jelzálogkölcsönök............................. 201546 68
Köt vén v-kölcsönök............................. 1478604 Viszontbiztosító intézetek es mások

617307 - Viszontbizt. kötvény-kölcsönök . 20162 30
1 A központi tartozása folyó számlán 

Vezér- és főügynökségek s mások
360830 58 követelései................................... 62218 26

tartozásai ........................................ 318771 5S 1887. évi nyeremény....................... 402052 35
14919761 — 13762022 89 >91 1

1 1 1'
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Budapest, 1887. deczember hó 31-én.
I G-

FUCHS RUDOLF, HAJÓS JÓZSEF,

Igazgató-helyettesek : ORMODY VILMOS, igazgató,
HARKÁNYI FRIGYES LÉVAY HENRIK.

ULLMANN KÁROLY, aligazgató.
JENEY LAJOS, a központi könvvezés főnöke. 
KACZVINSZKY JÁNOS, életbiztosítási könyvei vő.PECZ VILMOS, életbiztosítási osztályfőnök.

A fenti zárszámlákat és mérlegeket megvizsgálván, azokat a törvényben « az alapszabályokban megbatározott elvek szerint kesziitekm k és azok egyes tételeit a fő- és segédkönyvekkel teljcsin meg, gyezí km k találtuk.

Budapest, 1888. márczitts hó 15-én*

RUDNYÁNSZKY FERENCÉ.

a fEL^GYELÖ ÍÖI'ZÖT'TS.A.Ö-:

TORNYAI SCHOSBERGER ZSIGMOND. SZITÁNYI IZIDOR.

NYOMATOTT NY1TKAI É8 TÁlisÁ-nál LÉVÁN. 1888.



jövő évi számlára kerül. Felolvastatván 
azután a felügyelő bizottság jelentése, a 
közgyűlés úgy ezt, mint az igazgatóságéi 
jóváhagyólag vette tudomásul s a felment
vény minden irányban megadta. Végül a 
választásokat ejtették meg. Az elhunyt 
Somssich Pál helyébe egyhangúlag meg
választották elnökké Károlyi Gyula gró
fot, alelnökké Csek onics Endre grófot, vá
lasztmányi taggá Fuch s Rezsőt s az igaz
gatóságba id. Hajós Józsefet, Harkányi 
Frigyest, L é v ay Henriket és O r m ó d y 
A kínost. Az ez évi osztalék kifizetése a 
f. hó 26-ikán veszi kezdetét.

A társaság egy a jégszövetség tagjait 
igen közelről érdeklő, nagyfontosságu in
tézkedését hozza a magyar gazdák jég- 
biztositási szövetség tisztelt tagjainak tu
domására. — A jégszövetség, fenállásának 
első évében is, már igen szép fejlődésnek 
indult, de hogy annak még nagyobb, álta
lános lendületet adjon és, hogy a gazdakö
zönség irányában a szövetség megalapítása 
által tanúsított hazafias készségét újabban 
kimutassa, elhatározta azon egyetlen aka
dályt is elhárítani, mely egyes gazdákat a 
szövetségbe való belépéstől eddig vissza
tartott. — Értjük a netaláni veszteségek 
fedezésére követelt egy évi díjösszegnek 
megfelelő készfizető kezességi kötelezett
séget. Ezen készfizető kezesség kötelessége 
alul, a társaság úgy a tavalyi évre, mint 
jövőre is teljesen felmenti a jégszövetségi 
tagokat. Élvezik azok tehát a 12 év egész 
tartamára az eddigi 20%-tóli dij el engedést, 
nem úgy mint a részvénytársaságoknál, 
hol veszteséges évek után dijfelemelésnek 
vannak kitéve; részesülnek a szövetségi 
jégüzlet egész nyereményében a nélkül, 
hogy az esetleges veszteséghez egy kraj- 
czárral is járulni köteleztetnek. A veszte
séget a társaság fedezi és csakis a szövet
ség nyereményeiből nyerhet ezért kárpótlást.

* Se*
Mint már annak idején értesítettük a 

t. közönséget, a társaság igazgatósága uj 
felügyelőséget szervezett Léván, mely hi
vatalos helyiségéül a takarékpénztári épü
let (piacztér) első emeleti tágas termeit fog
lalja el.

A főiigvnökség Sebőn Henrik tit- O, rí
kárnak, a társulat kiváló képességéről s 
ügybuzgalmáról ismert tisztviselőjének ve
zetése alatt: — S c h ö n Géza könyvvezető, 
H enyey Ödön pénztárnok, GaupRikárd 
és M i s s i k Gyula tisztviselőkből áll. Fö- 
ügynökiil sikerült a társaságnak az előkelő 
körökben és előnyösen ismert Z m e s k a 1 1 
Kálmán hontmegyei földbirtokost megnyern-', 
ki széleskörű összeköttetése által a tiszt
viselői karnak buzgó, lelkiismeretes eljá
rása mellett hivatva van a társulatnak ne
mes intenczióit nagyvidékünk gazdaközön
ségével megértetni. — Örömmel üdvözöljük 
hazai biztosító intézetünk újonnan szerve
zett fóügynökségét s megvagyunk győződve, 
hogy minden magyar gazda az intézet fej
lődésében nemzetgazdaságunk fellendülését 
tekintvén, teljes bizalommal fordul értékei
nek megóvása szempontjából e társulat 
ügynökségeihez. — r. t.

II.
Általános gazdasági kiállítás.
Az országos magy. gazdasági egyesü

let a Pestmegyei gazd. egyesülettel a fbld- 
mivelési minisztérium támogatása Kőrös 
város hozzájárulásával f. é. májushó 19, 20,

rögtön elküldték két más jó barátukhoz, 
kiket Maki kért fel segédeiül.

Azok is nemsokára megérkezvén, hozzá 
fogtak mind az öten a teendők feletti ta
nácskozáshoz.

Talán említenem sem kell, hogy a 
másik két seged is Makink nézetén volt, 
ki, hogy micsoda javaslatot terjesztett ele
ikbe, majd látni fogjuk. Elég legyen annyit 
mondanom, hogy mind a négyen a Muki 
ajánlatát találták legezélszeiiibbnek.

Ez pedig ebban állott ; egyszeri golyó
váltás, huszonöt lépés, öt-öt lépés avance-szal. 
L egy ver. közönséges „c z é 1 g ö m b ö s" pisz
tolyok. Idő : másnap délután 4—5 óra 
közt.....................

Ennyit kimondok előre, a többi — 
hogy X-iesen szóljak — „majd kitudógyik."

A feltételeket aztán tudatták Sohsem- 
fél úrral is, ki, ámbár jobban szerette volna 
a kardot fegyverül, — mivel, mint mondó, 
a pisztolylyal lőni nem nagy dicsőség, a 
karddal mutatja meg az igazi „gentry", 
hogy mint kell az olyan Muki-féle embe
rekkel elbánni, de végre mégis bele
egyezett.

Egész nap aztán fünek-fának hiresz- 
telte, hogy mint fog ő egy fiatal urat leg
közelebb a rajta ejtett sértésért meglecz- 
kéztetni.

Pedig hát otthon ugyancsak „szurkolt" 
és próbálgatott czélba lőni, mivel hallotta, 
hogy Muki kitűnő lövő.

Végre eljött a kitűzött idő.
Muki segédeivel jóval előbb helyén 

volt és vígan beszélgetve, olykor-olykor 

I és 21-én egy nagyobb szál ásu gazdasági 
kiállítást fog Nagy-Körösen rendezni. — 
E kiállítás gazdasági mozgalmaink terén 
egy uj rendszer inaugurálását jelenti. Ed
dig ugyanis a gazdasági mozgalmak szét
szórtan, különböző helyeken és időkben 
tartattak, ami úgy a gazdaközönség rész
vételét nehezité meg, mint a kiállítókat is 
elkedvetlenité, mert sokszor ismétlődve s 
emellet kis körben mozogva tömérdek 
költségeket hárított reájuk anélkül hogy a 
keresett gyakorlati eredményeket csak né
mileg feltalálhatták volna. A nagykőrösi 
kiállítás egy üdvös kezdeményezést képez 
e téren. Ezen gazdasági mozgalom ugyanis 
felöleli az összes ez irány’ ani tevékenysé
get s egyesíteni fogja a következő moz 
zanatokat.

1. Országos, részben helyi jelleggel 
fog ott lókiállitás, katonai lóvásár és lóver
seny tartatni.

2. A nagymélt. fóldmivelés ipar és ke
reskedelmi miniszter engedélye folytán ott 
fog mertartatni á nemzetközt jelleggel biró 
VIL-il < tenyészállatvásár.

3. Rendszeresített gép és eszköz ki
állítás.

4. Gazdasági általános termény kiállítás
5. Kertészeti 6. Szőllőszeti és borá

szati kiállítás.
7. Az orsz. gazd. egyesület gépversenye

1 s végre itt fog megtartatni:
8. A társult egyesület gazdáinak nagy 

gyűlése is.
Egyesítve lesz tehát minden mozza

nat, ami a látogató gazdaközönségre érdek
kel bírhat. Gondoskodva lett, hogy e ki
állítás pünkösdkor az az oly időben tar
tassák, amidőn a gazdasági munkák ke- 

! vésbé hátráltatják a gazdák részvételét, 
nemkülönben oly városban, mely a legér
dekesebbje alföldi városainknak s a közel
fekvő Kecskeméttel együtt az ország leg
nagyobb részére nézve nemcsak kulturá
lis de népéleti tekintben is vonzó tanulmá
nyozási objeetnmául kínálkozik. Ezeken 
felül gondoskodott a kiállítási bizottság, 
hogy a kiállító valamint a látogató közőn- 

i seg az összes hazai vasutakon tetemes ár- 
j kedvezményben részesüljön.

Megvan tehát minden factor arra, 
hogy egy valóban gyakorlati értékű orszá-

I gos mozgalom minden irányban kielégítő 
legyen, miért is a közönség figyelmét e 
kiállításra különösen is fel kell, hogy 
hívjam. Érdeklődőknek a részletes program
mal készséggel szolgál a Nagy-Körösi kiál
lítási bizottság. Bpest. Köztelek, — a hová, 
ily irányú megkeresések czimezendök.

Bpest, 1888. márczius hó.
a kiállítás rendező bizottság nevében 

Gr. Károlyi Sándor 
elnök.

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.
i.

Tekintetes Szerkesztő ur!
Engedje meg kérem, hogy becses 

lapja legutóbbi számában, a „különfélék" ro
vatában megjelent kis közleményre, mely a 
plébánosnak a márcz. 15-iki ünnepély alkal
mából elfoglalt álláspontjával foglalkozik, 
nehány megjegyzést tegyek, úgy a rendező 
bizottság magatartása-, de különösen a kis 
közlemény szerzőjére (?) való tekintettel.

A rendező bizottság, nem tudom, ki 
által választva és összehiva, (az alakulást

nagyot kaczagva szitta az elmaradhatlan 
Virginiát.

Kis idő múlva aztán kocsi-zörgés hal
latszik és abból nemsokára Sohsemfél ur 
segédei s egy orvos kíséretében száll ki.

A szokásos üdvözlés és békítési kísér
let után a segédek komoly képpel mérték 
ki a 25 lépést, földre vetett fehér kendők
kel jelezve meg a határokat.

Rendszerint Mukié lett volna az első 
lövés, de ö ezt csodálatos higgadtsággal el
szánt arczczal engedte át ellenfelének.

Ez pár pillanatig habozott ugyan, de 
aztán örömmel ment helyére, öt lépést előre 
tett és czélozni akart, de abban a pillanat
ban Muki is előbbre ment öt lépést, miáltal 
a 25 lépés már csak tizenötre olvadt le.

Sohsemfél ur most sem félt ugyan, de 
kissé elesudálkozott Muki vakmerőségén és 
rákiáltott, hogy ne jöjjön egészen a pisztolya 
csövére, mert az esetben kénytelen lesz 
olyat elkövetni, a mit maga is megbánna. 
De erre, az oly dölvfösen, gúnyos hangon 
kiejtett nyilatkozatra Muki azzal felelt, hogy 
csak Jöjjön az ur egymásután, mert múlik 
az idő, és óaczára a segédek abbeli kérel
mének, hogy ne tegye ki magát a biztos 
szerencsétlenségnek, nem ment hátrább, sőt 
nyugodtan gyújtott egy másik Virginiára.

Sohsemfél ur ezen a vakmerőségen 
felboszankodva, féltette magában, hogy ezért 
maradandó jegyet ad Alakinak.

Czélzott és lőtt ....
Azonban Muki a lövés után is épp 

úgy rágta az „elmaradhatatlant", mint 
azelőtt.

Önnél bejelenteni talán köteles lett volna ? 
Szerk.) elhatározta, hogy az idei jubiláris 
márcz. 15-én a kereszt, templomokban isteni
tisztelet tartassék s ezen határozatát meg
küldte egy kérelem kíséretében a rom. kath. 

| plébánia hivatalhoz is.
A rendező bizottsága legtapintatosab

ban járt volna el, (?) ha a lelkészi hivatalok
kal előre érintkezésbe tette volna magát, 
vájjon lehetséges e ily módon isteni-tiszte- 

i letet tartani, — nem pedig határozottá emelni
■ olyan dolgot, mely a bizottság jogköréhez 
| nem tartozik. (?) Természetesen szem előtt
■ kellett volna tartani, hogy a kath. egyház- 
; bán nem létezik oly autonómia, mely iste

ni-tiszteletek ünnepélyes tartását bármily 
okból elrendelheti,(csak reqiliemet ? — Szerk.) 
azoknak megtartását pressióval kierőszakol
hatja, vagy az egyház szellemében felajánlott 
isteni-tisztelet megtartását visszautasítja.

A rendező bizottság mindenesetre kath. 
és nem kath. tagokból állott. Ez ügyben a 

| bizottsság nem kath. tagjait a legtávolabb- 
' ról sem lehet kárhoztatni, mert hisz’ ők 

nem ismerik egyházunk kultusát, legnagyobb 
részben nem tudják szertartartásainkba mi, 
miért, hogyan,történik ? Valamint én sem 
tudom, hogy a törökök vagy budilisták mit, 
mi irt tesznek vallási szertartásaikban. A 
requiemnek vissz;.utása tehát tőlük nem 
származhatott, hanem a bizottság azon katli. 
tagjaitól, kik nem tudták vagy nem akar
ták tudni, hogy, politikai dolgokat, legye
nek azok mindjárt pártszinezet nélküliek, 
templomainkba bevinni főpásztorilag el van 
tiltva. (A k u c s János váczmegyei prépost, 
Kiss Boldizsár váczmegyei apát-plébános, 
a breznvóbán'yai, zólyomi plébánosok, vagy 

j hogy még közelebbről szóljak, a derék tliaszá- 
ri plébános sem katholikusok, vagy Magyar
országnak számtalan ünneplő rom. kath. lel
készei ..se in i sm e r i k e g y haz un k kuli u- 
sát!" — Hiszen ezek nemcsak óhajtani meré- 

; szeltek „feh é r"-misét, mint a mi szerény 
j bizottságunk, — de elég vakmerők? voltak 
> azt meg is tartani! ?— Szerk.) Ha nem tud- 
j ták ezt, kár volt a dolgot inscenirozni, 

mert „a ki nem tud arabusul, ne be
széljen arabusul", (ha nem menjen Ön
höz s tanuljon meg — — — beszélni. 
— Szerk.) — ha pedig nem akarták tudni, 
akkor eljárásuknak a neve erőszakoskodás,

Mikor a nap jelentősége magával hozta 
és helvesen! liogv a sírnál ünnepély rendez- 
tessék, a város kivilágittassék és ősi szokás 
szerint lakoma rendeztessék, az egyház is 
méltó részt akart venni ezen ünnepélyek
ben akkor, midőn a dicső eszme dicső ha- 
lottaiért imádkozik, mert a szentirás sza
vai szerint „szent és üdvössége*  gondolat 
a megholtakért imádkozni." — Azért, mi
dim a rendező bizottság visszautasította a 
katli. szellemében megtartandó isteni-tisz
teletet, fekete mise helyett fehéret köve
telve, egyszerűen nevetségessé tette magát, 
mert beavatkozott a sekrestye ügyeibe, a 
melyek, engedjék meg kérem, egyedül a 
plébánia hivatal rendelkezési körébe tar
toznak.

Különben a mi magát a kis közleményt 
illeti, annak intentiója más nem lehetett, 
mint a lévai rom. kath. plébánia hivatal 
személyeit a kétes liazafiság színébe helyezni, 

.személveit mondom, mert a közlemény 
Írója nagyon jól tudta, hogy a káplánok 
gondolkozás módja e tekintetben egeszen 
megegyez a plébánoséval. Pedig liigyje el 
a köziemét.y írója, hogy a mily tisztelettel

Sohsemfél ur sehogysem akarata el
hinni, liogv ő hibázott volna 1«> lépésről és 
csakis a segédek abbeli felszólítására. liogv 
gvözödjék meg „* :ijatkezr..eg". m utan i.atar- 
talan kétségbeesésében Mukit még meg is 
tapogatta, tántorgott vissza he yere.

Muki megvetöleg eme te a gyáv; szaj- 
hősre a pisztolyt, de az. mig a s;. hány :e 
sem csappant, remegeseben ; k.rat.anul is 
megfordult, nem bírván kiu .ttn: tovább a 
csak 15 lépésről rámeredő | isztok csöve! a 
vts-á vis súgót.

Tehát mint mondám, abban a pilla
natban, mikor a kakas csattant, ő mar for
duló-félben volt, minek folytán az egesz 
töltés testének hátú -ó részébe c apóuott.

Az aranv-ifjiiság azóta ná ttnk is nagy 
barátja a „oáros viadalnak", mintán latja, 
hogy a halálnak hátat is lehet fordítani.

Gondoiatok.
Irta: Sir Ihecn.

A mardosó tréfa, a barátságnak mérge; 
és az olyan, ki nyelvét meg nem zabolázza, 
unalmat okoz.

* ... *
Ne éljünk ma azzal, ami holnap ká 

runkra lehet; és ne bízzuk azt a bizony
talanságra, a mit az előrelátás és szorga
lom megelőzhet.

*
Másoknak tapasztalt dolgain tanuljunk 

bölcselkedni; és hibájokra tekintvén, job
bítsuk meg magunkat.

hajlom hazafiság.t előtt, épen oly kevéssé 
akarok tőle a hazafiságból oktatást nyerni, 
— nem annyira, hogyha a bizottság arrakért 
volna fid, föltéve hogy az ily ünnepélyes 
alkalomhoz megfelelő szónoki képességem 
lenne, tartsak szónoklatot a templomon kí
vül a márcz. 15-iki eszmék dicsőítésére, 
örömmel fogadtam volna ezt, mert a „sza
badság, testvériség, egyenlőség" eszméit 
márcz. 15-ike csak felelevenítette, azokat 
évszázadokkal eze'őtt csöpögtette az embe
rek szivébe az, kit mi keresztények Üdvö
zítőnknek nevezünk.

11a pedig a közleménynek intentiója 
az volt, hogy újra felvegye a lövöldözést 
egy eB.vc‘ny ellen, ki e tekintetben az egy
ház szellemének és a főpásztor rendeletéinek 
megfelelően intézkedett, akkor, engedje a 
közlemény igen t. Írója, de ezen eljárást 
némi tekintetben hírlapi revolverezésnek le
het qualifikálni.

Arra sem lehet hivatkozni, liogv az 
ország némely helyein az ünnepélyes isteni 
tisztelet meg lett tartva, mert az ilyen ese
tek meg nem döntik a törvényt, hanem a 
törvény alól önkényüleg keresztülvitt ki
vételek.

Ezeket akartam megjegyezni a kér
déses ügyre vonatkozólag a lévai rom. 
katli. plébánia reputatiója érdekében, ki
jelentve, hogy ezzel a tárgy fölött napi 
rendre térek és további polémiába bocsát
kozni nem akarok, mert tudom, hogy a 
hosszadalmas hírlapi polémiák épen olvan 
kevéssé vannak az ügy javára, mint a mily 
alkalmatlanok a szerkesztőségre- és unalma
sak a közönségre nézve.*)

Léva, 1888. márcz. 23-án.
Ickintetes Szerkesztő urnák 

őszinte tisztelője
Báthy László 

segéd lel kész, hittanár.

*)A közlemény t. írójának sajátságos fel- 
fogására — a szövegben tett rövid megjegy
zéseinken kívül — nem reflektálunk; az ő né
zete szerint „nevetséges" fekete mise 
helyett fehéret kívánni akkor, amikor a 
nemzet örömünnepet ül!!

\ isszautasitjiik azonban merész eljá
rását, mely szerint Léva város közönsé
gének közbizalmából delegált bizottság cse
lekményeit oly könnyedén elitéli. —- A bi
zottság a legudvariasabb kéréssel járult a 
lelkészi hivatalokhoz, hogy a kegyeletei 
nemzeti örömünnepet a vallás szent érzü
letéből kifolyólag szeretetben összeforrva 
ünnepeljük meg; úgy látszik a rom. kath. 
lelkészi hivatal ennél többet kívánt ... a 
mire a b zottság magát sem feljogosítva, 
sem kötelezve nem érezhette.

De legfájdalmasabban érint bennünket 
I azon kijelentése c sorok Írójának : hogy „a 
I káplánok gondolkozása . . e g é- 
I szén megegyez a plébánoséval" 

. . Szép s dicséretes erény a testületi szoli- 
doritas a nemes tettek kivívásában; de 
elszomorító, midőn az élet tavaszán viruló 
ifjúság — a kolegialitás köpenyébe kapasz
kodva — a nemzeti ünnep megünneplésé
hez hivatásszeriileg, rajongó szeretettel 
nem tapad; hanem bizonyos fásultsággal, 
hog ne mondjuk számítással kerüli az al
kalmat, nehogy hazafiui érzelmeinek dekla
rálása által a reményteljes ifjúság „bíbora" 
előlük is szegre akasztassák. — Mint ezt 
talán egy, a sir szélén görnyedő, beteges 
észjárású ember magára vonatkozólag — 
világgyülöletböl — felállíthatná. — Ne félje
tek! Az alkotmány védbástyája, a magyar 
király oly erős liive s támasza nemzeti ön
állóságunknak, s az emberi jogok védelmé
nek, hogy a „testvériség, egyenlőség és sza
badság" megünneplését mindenkor hazafiui 
erénynek fogja tekinteni.

Kijelenti a sorok Írója még azt is, hogy 
ő b’zony „hazafiságból oktatást 
n y érni ne in a k a r“ ; meglátszik, mert 
távol tartotta magát még a 15-iki 
áldomástól is, — a hol valóban sok nemes, 
hazafias eszme befolyása elöl elzárkóznia 
aligha sikerült volna.

Végül a „Bars" kis közleményének 
intenczioját kísérli meg kutatni, s különös: 
nem a sorokból magyarázza annak értel
mét, hanem a sorok között keresi a 
„casus bellit"-; ugvan honnan meriti az ala
pot; saja: lelkűidéből ? !

Jövő"e való tekintettel végre kérjük 
Ónt édes tisztelendő ur, vegye tudomásul : 
liogv lapunk közleményei — személyes 
tekintetek nélkül — a meggyőződés urná
jából kerülnek felszínre, — s ajánljuk 
Önnek is, kit a legszivesebben üdvözlünk e 
téren, hogy csak akkor vegye kezében tal- 

i lat, ha megygőződése sarkalja, magyar em
berhez illőn, egyenes irányban törve,kövesse 

■ szive sugallatát mindenben és mindenkor s ez 
esetben: kiváló képessége mellett magasz
tos hivatása bizonyára érvényesül! — Szerk.

II.
Búcsúszó.

Midőn áthelyeztetésem folytán történt 
távozásom alkalmával, minden ismerősöm és 
jóakarómnak őszinte köszönetét mondanék 
irányomban tanúsított barátságukért, egy
szersmind kérem őket, tartsanak meg jó 
emlékezetükben.

Léván, 1888. márcz. 24.
Bugyinszky Mihály

ni. kir. postatiszt és családja. .

:ijatkezr..eg
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sikerül ámultak terheit leróni. 1888. előirány
zott bevétel 29,587 frt 82., kiadás 38,380 
frt53. Pótadóból fedezendő egyenleg mintegy 
9000 frt, mely összeg a 36,630 frt állami 
adóalapján 25°/,-községi pótlékkal lesz ki
egyenlítendő. — A gymnazium-ügyre vo
natkozólag pedig oly értelmű válaszfelirat
ban történt megállapodás, hogy a minisz
térium kívánatéhoz képest átengedi ugyan 
a város a gymnazium 4 felső osztály tan 
dijának a szükséglet fedezése után fennma
radó részletét azon időtől kezdve, a midőn 
az épitkezés czéljából eddig felajánlott s a 
még felmerülendö-költségek teljesen tör
lesztve, illetve fedezve lesznek.

— Simor Öeminenczíája, Magyarország 
jótékony herczegprimása, a csallóközi Ínsé
gesek nyomorának enyhítésére 3000 frtot 
volt kegyes adományozni. — Áldott le
gyen a fenkölt lelkű főpap, a szeretet val
lásának legiué'tóbb apostola!

— Perczel Béla valóságos belső titkos 
tanácsos, a kir. kúria elnöke, főrendiházi 
tag, az I. oszt, vaskoronarend lovagja és 
volt ni. kir. igazságügyminiszter ez évi 
márcz. hó 25-én, esti negyed 11 órakor, 
élete 69. évében hosszú betegség után meg
halt. A közélet s a hazai jogszolgáltatás 
egyik kitűnőségét, a trón buzgó híveinek 
egyikét vesztette a boldogultban. Perezel 
Béla, az 1861-ben elhunyt bonyhádi Perczel 
Sándor fia és öcscse Perczel Mór tábornok
nak, 1819. jun. 15 én született Tolname
gye Börzsöny nevű helységében. Nevelője 
nem kisebb, mint a nemzet nagy költője 
Vörösmarthy Mihály volt. Perczel 
1872-ben kezdett államié) fiúvá kidomborodni. 
1872-ben a képviselöház első alelnökévé 
választotta s a Bittó-kabinet megalakulá
sakor a ház elnökévé lön. Perczel, ki a Deák
körnek is elnöke volt, 1875-ben az igaz
ságügyi tárczát vállalta el. Igazságszolgál
tatásunknak számos reformja arra az időre 
esik, a mikor Perczel Béla állott a minisz
térium élén. A magyar büntetőkodex meg
alkotása is ebben az időben történt. A gya
korlati igazságszolgáltatás terére lépett Per
ezel, midőn a magy. kir. kúriának alelnökévé 
nevezte ki ő felsége. S midőn a kúria el
nökévé neveztetett ki : még nagyobb tere 
nyílt tehetségeinek érvényesítésére. Király 
őfelsége több Ízben számos kitüntetéssel 
ismerte el kiváló érdemeit. így az első oszt, 
vaskoronarend lovagjává, továbbá valóságos 
belső titkos tanácsossá nevezte ki, és mint 
a kúria elnökét, a főrendi házba is ineghivta. 
Elhunyta alkalmából a nemzet legkiválóbb- 
jai keresik fel részvétükkel a gyászoló 
családot. Áldás és béke lebegjen porai fölött!

— A fögymnáziumi zene estély, mely 
april 14-én lesz megtartva, igen szép mű
sorral lép fel; e műsor a napokban szét- 
küldendő meghívóhoz mellékelve van. Fö
lösleges t. olvasóinknak különös figyelmébe 
ajánlanunk a zene-estélyt, melynek fénye
sebbé tételére városunk szépei is sorakoz
tak s föllépésükkel fényes bizonyítékát 
adják a szépmiivészetek iránt való buzgal
muknak.

— Eleven vasút. Azon alkalomból, 
hogy a Czegléd és N.-Körös között a va
sút egyik hidját az árviz elpusztította, e 
miatt a közlekedés csak úgy történhetett, 
hogy a személyvonatok utazóit Kőrösről s 
Czeglédről egy extraczug szállította el a 
szakadásig, hol az utasok leszállva, gyalog 
keltek át egy rögtönzött deszkahidon a 
szemközti oldalokon várakozó vonatokra.

a kecs- I dészetiEzen átkolést igy magyarázta meg 
keinéti a körösiek rovására: ugyanis, mi
kor a személyvonat a szakadásig jutott, 
akkor az elpusztult hidnál állást foglalt 4 
körösi vasúti bakter, kik dupla fizetésért 
vállukon tartották a sineket s ezen szaladt 
át a vonat, s ezt a terhet az a 4 ember 
kibírta, mert mire észrevették, hogy minő 
nehéz, terhet tartanak, akkorra már rég 
túljárt a masina rajtuk. Ez az eleven va
súi azonban csak a személy vonatnál volt 
lehetséges, mert az gyorsan átszalad, de a 
lassan haladó tehervonatok alá sint tartani 
nem volt vállalkozó ember még Körösön sem.

— Társadalmi élet Konstantinápolyban. 
Törökországban nincsenek nagy családok 
és ez érezhető a birodalom fővárosában 
is. A despotauralom alatt élő törökök tár
sadalmi viszonyai tisztán demokratikusak. 
Nincsenek uraságok, nemesek. A basa, bey 
stb. czimek csak a katonai és polgári ran
got jelzik, melyet viselőjük elfoglal. A 
szultán fiai csak effendik-urak. Elsöszülött- 
ségi jog nem létezik. A legszegényebb 
földmives fia előtt épp úgy nyitvák az ösz- 
szes életpályák, mint a basák fiai előtt. A 
kormány maga már bír arisztokrata jellem
vonásokkal és nagyrészt megösizte az őst 
hagyományokat. Konstantinápolyban sok a 
gazdag török, de ezeknek a vagyona nem 
igen tart sokáig. A mint az apa meghal, 
az örökség megoszlik a gyermekek közt 
és biztosra vehető, hogy a fiuk, ha pénz
hez jutnak, azonnal megkezdik a legkicsa- 
pongóbb európai divatu életet és rövid idő 
alatt nyakára hágnak atyjuk vagyonának.

— A tisztaság mindenesetre első és 
legszükségesebb feltétele egy egészséges 
háztartásnak és a közegészségügy oly fon
tos valami bármely városra nézve, hogy 
most, midőn a tavasz beköszöntött, köte
lességünknek tartjuk a közönséget az igaz
ságügyi szabályok megtartására és alkal
mazására figyelmeztetni. A fertőtlenítés és 
a rothadó anyagok eltávolítása mindenütt 
biztos szernek bizonyult a ragályok ellen, 
amiért is a rendőrséget is felkérjük, hogy 
főleg ezen dolog ellenőrzését ne tévessze 
szemei elől, sőt az udvarok gazdag tartalmú 
trágya dombjainak kihordását is rendelje el.

— Gazdáink figyelmébe. A főldmivelési 
minisztérium közhírré teszi, hogy a kassai 
gazd. tanintézetnél, az adai földmives is
kolánál, továbbá a tarczali és budapesti 
vinczellériskolánál összesen 120,600 drb. 
különböző nemű gyümölcsfa magcsemete 
eladó darabonként 1 — U/2—2 krjával.

— Ritka kolléga. Az európai hadügy
miniszterek e napokban olyan kollégát 
kaptak, minővel még nem sokszor dicse
kedhettek. A bajor regens-herczeg ugyan
is saját másodszülött fiát, Lipót herczeget 
bizta meg a bajor hadügyminisztérium 
vezetésével. Lipót herczeg pedig, mint tudva 
van, Ferencz József császár és királynak a 
veje.

— Az idők jele. Az idei sorozás Esz- 
tergommegyében igen megszomoritó ered
ménynyel végződött, elannyira, hogy — 
mint levelezőnk Írja — Esztergom varosa 
még a közös hadsereg jutalékát sem birta 
kiszolgáltatni. A városban és az esztergomi 
járásban köze) 900 hadköteles lett meg
vizsgálva s a megvizsgált 900 egyén közül 
csak 63 lett alkalmas, a mihez hasonló 
eset e vármegyében még nem fordult elő.

— A facsemeték kiosztása. A keres
kedelmi minisztérium, illetőleg annak er- 

osztálya megkezdette a facsemeték 
szétküldését mindazon birtokosok számára, 
a kik kopár földjeik befásitására csemeté
ket kértek vagy kérnek. A minisztérium 
szívesen adja a különböző fajtájú csemeté
kéi egészen ingyen, ha évenként a kért 
fácskák száma akár 10 millióra rúg is. 
Több vidéken azonban, nem tudni miért, a 
facsemetéket igénybe nem veszik.

— Lesz-e gyümölcs ez évben? Gyü
mölcstermelők állítása szerint az idén ke
vés gyümölcsre van kilátás, a mennyiben a 
kemény hideg miatt a gyümölcsfákon még 
a két eves hajtások is elfagytak.

— Tűzvész pusztított Békés-Csabán, 
Temesváron, Nagy-Kikindán, Nagy-Becs- 
kereken és Mező-Berényben 29-én; mind 
az öt helyen szélvész folytán iszonyú pusz
títást tett a romboló elem; de legborzasz
tóbban dúlt Nagy-Kikindán, hol 189 lakó 
ház, 2 malom és 300 mellék épület lett 
semmivé. — Tanuljunk a szerencsétlenek 
kárán s tegyünk meg minden lehető óvintéz
kedést a tűz elhárítása végett.

— Áthelyezés. Bugyi n s z k y Mi
hály lévai kir. postatiszt hasonló minőség
ben Rózsahegyre áthelyeztetvén, körünkből 
távozott. — Postahivatalunk rövid idő alatt 
második buzgó tisztviselőjét vesztette el, s 
helyük betöltetlen. Kérdés: e nagymérvű 
apadást a közönség érzi-e meg, vagy a hi
vatalban működő buzgó tisztviselők erejét 
emészti fel? — Szép és hasznos a takaré
kosság, de csak módjával !

— Egyházi zene. A műkedvelők a nagy
pénteki délutáni isteni tisztelet alatt Kempter 
Miserere-jét adták elő, s ma, husvétnapján 
a kegyesrendiek templomában Kempter C-dur 
miséjét és Zangl Otfertoriumát fogják éne
kelni. Az énekrészeket Rónay Alma és 
Ilona kisasszonyok és Szölgyémy és lvichter 
f.-gymn. tanárok éneklik. Az egyházi zene 
különösen alkalmas a valódi szép iránti 
érzék felkeltésére, s mig egy részt őszinte 
elismeréssel és hálával adózunk a buzgó 
közreműködőknek eddigi fellépésükért, 
úgy másrészt előre is bátran merjük ki
mondani, hogy Kempter gyönyörű miséje a 
műkedvelők szokott szabatos előadása mel
lett, nagy lelkiépülésére fog szolgálni az 
ájtatoskodóknak. Adná Isten, hogy többen 
is szegődnének e nemestörekvésü társu
lathoz.

— Rövid hirek. — A Mollinári- 
bakanóta szerzőjét, Pósa Lajos jeles költőt 
Szeged müveit közönsége megtisztelő ki
tüntetésben részesíti s elhatározták, hogy a 
köztük élő Pósát irói érdemei elismeréséül 
s a gyermekirodalom terén tett kiváló szol
gálatiért arany tollal és száz arany tiszte- 
letdijjal tüntetik ki. — Somogyi Károly 
elhunyt apátkauonok egy, az esztergomi 
tanitóképezdében felállítandó tápintézetre 
10 ezer frtnyi alapítványt tett. — fhyczy 
Kálmán, és Somssieh Pál volt főrendiházi 
tagok helyére, hír szerint, Széli Kálmán és 
Ivánka Imre fognak kineveztetni. — Vesz
prémi püspökké — mint liirlik Hornig 
Károly bárót fogják kinevezni. — A tél 
északon a múlt héten még oly makacsul 
tartott, hogy a befagyott tengeren át lehe
tett Dániából menni Norvégiába. — Wilsont, 
Grévy volt franczia köztársasági elnök vejét, 
— kit rendjel szédelgés miatt az első fokú 
bíróság három évi fogságra Ítélt — a fel- 
jebbviteli törvényszék felmentette. — 
A csallóközi Ínség enyhítésére őfelsége a 
király 6000 frtot adományozott magánpénz-

tárából. — Francziaországban ismést zava
rok támasztatnak a köztársasági kormány 
ellen ; legutóbb az alkotmány revíziójának 
tárgyalása iránt a kamarában sürgősségi 
javaslatot nyújtott be az ellenzék s csopor
tosulva királypártiak 263 szavazattal 237 
ellenében a kormányt leszavazták. — Buka
restben úgy látszik orosz agetácziók 
folytán szintén zavargás fordult elő, 
mely fegyveres közbelépéssel lett megszün
tethető. &

APRÓSÁGOK.
— Rovatvezető Zuhan y. —

k 1 j á r t a száj a. U r: „Oh, nagysád, 
Isten önnel! Elutasítása halálomat okozza. Sohase
fogok kigyógyulni abból a s-bböl, melyet ön szivembe 
ütött. Ezentúl nem létezik rám nézve női lény . .

Leány: „Do kérem, térjen magához ! Akad majd 
leány, a ki önt boldogítani fogja. Például, tudnék 
önnek egyet, igen tisztességes szülők leánya . .
— Ur; „Mekkora a hozománya

M 1 t c s i n á 1 a h u s z ár a m á s v i 1 á- 
g o n. „Bárcsak már háború lenne, azután lepuf- 
fautana valami ágyúgolyó,**  — morog a közhuszár, a 
ki megunta már a lótisztogatást. — „Micsoda — 
rivalt rá az őrmester, — „hát azt hiszi kend , hogy 
a másvilágon nem kell dolgozni? Ha eső kell, vizet 
hord; ha dörögni kell, maga is segíti hajtani azt a 
menkőütő masinát; a csillagokat reggel beszedi, ki
tisztogatja s este ismét kirakja kend, érti! ?“

KÖZGAZDASÁG.
I.

Az első magyar általános biztosító
társaság

1 márczius 25-én tartotta évi rendes 
közgyűlését Károlyi Gyula gróf elnöklete 
alatt, a ki meleg szavakkal emlékezett 

j meg a társaság elhunyt elnökéről: Soms
sieh Pálról s azt az indítványát, hogy 

| arczkepe az intézet részére megszereztes- 
sék, a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
Az igazgatóság jelentéséből fölemlítjük a 
következőket: A múlt évben előfordult 
rendkívül tetemes és számos tűzkárok a 
társaság pénztárát nagy mértékben vették 
igénybe s ez okozta, hogy a tüzosztályi 
üzletág, a 355.610 frt 72 krt tevő dijbe- 
vételi emelkedés mellett is, a tavalyinál 
csekélyebb nyereséget tüntet föl. A társa
ság tűz- és szállitmányi dijtartaléka 
1,850.243 frt 42 krt tesz s ezenkívül a 
társaság különféle tartalékai ez évben is 
jelentékenyen emelkedtek' ugyanis: az 
életbiztosítási díjtartalék 1 1,827,607 frt 52 
krról 12.617,6;>2 frt 10 krra, a nyeremény
tartalék 1.980,078 frt 54 krról 2.140,959 
frt 23 krra, a tisztviselők segély- és nyug
díjalapja 463,205 frt 95 krról 475,213 frt 
37 krra s emelkedést mutat még a Lcvav- 
alap s a Dunaparti házadótartalék is. Áz 
átmeneti értékcsökkenés, a mely a politi
kai viszonyok folytán az értékpapírok ár
folyamkülönbözeti tartalékát érte, az idő
közben beállott árfolyam emelkedések által 
már részben kiegyenlítésre talált. Az évi 
nyeremény 818,978 frt 9 krra rúg s a 
különböző alapszabályszerii levonások után 
4;)1,699 fit 61 krnyi tiszta nyeremény mu
tatkozik. Az igazgatóság javaslata szerint 
ebből 1 százalék vagyis 8167 frt 75 kr 
jótékony czélokra fordítandó s osztalékul 
minden egész részvény után 150 forint és 
így összesen 4;>0,0Ó0 forint fizetendő ki, a 
fennmaradt 1699 frt 61 krnyi összeg a

vitaná ö. Nézz utána öcsém, farsangon 
mégis lehet a lakodalom.

Meg is volt.
A templomba vezette Lengyel Marczi 

Fodor Évit. Nagy volt a lakadalom. Hét 
falura szólott.

Lengyel Marczi egészen megvigasztaló 
dott, mikor feleségének szép szemébe nézett.

Hajnalra kelt már, mikor a Marczi 
gyerek, pántlikás, csengős lovakon hazavitte 
a feleségét a saját portájára.

A kis kapuban az uj asszony hirtelen 
felsikoltott

— Mi az Évi lelkem! — kérdé Lengyel 
Marczi.

— Egy koldusasszony fekszik a hóban!
— Az ám, nini! Hé anyó! Megfagy itt 

kend!
Az alak nem mozdult, keserves gyerek 

siiás hallatszott mellőle.
— Hozzatok egy lámpást!

‘ A világosságnál megdöbbenve imerték 
föl Ballagi Julist.

Arcza halott szinii volt, testét tarka szín
padi rongyokból varrt ruházat födte, s keb
lén egy nagykendö alatt kis poronty sirt 
keservesen.

Az anya már halott volt.
Lengyel Marczi szemében köny csil

logott. . . a részvét könye.
— Ezen a farsangon más lesz az enyém 

—mormogta magában. —Megmondtam ugy-e, 
Ballagi Julis!

A kis porontyot Fodor Évi vette magá
hoz.

Korotnfalván eaóta az eset óta szidják 
úgy • diAtristákat!

Végén csattan.
— Irta Csoór József- —

X. városkában történt, hol az emberek 
a czivilizáczió meglehetős magas fokán álla
nak, sőt egy két „gentry" is találkozik 
köztük, kiket aztán a minden ujjat pártoló, 
illetve majmoló fiatalság, a maga módja 
szerint utánoz is, többnyire a nevetséges
ségig. Többi közt, alakított az ott élő „arany 
fiatalság" egy „szükebb körű" társaságot, 
melynek tagjai föladatuknak tűzték ki mind
azt, a mi elvükkel ellenkezik, körükből 
száműzni; elveik igen szépek és igen számo
sak voltak, teszem azt: kinek koezkás 
nadrágja s lova nincs, nem ember: ergo 
vele társalogni megalázó, ko’egájának lenni 
szegvén, stb. A ki ezt nem méltóztatik 
hinni, s más hasonló szellemi tulajdonok
kal nem bir. — — aló!

Ezen „úri társaság" tagja volt Sohsem- 
fél ur is.

O is hasonló volt, illetve azok közé 
tartozott, ak’k sokat beszélnek ugyan, de 
annál kevesebbet tesznek, egyszóval egy 
szellemdus, korunk színvonalán álló fiatal 
ember.

Szellcmdusnak részemről azért tartot
tam, mert egyébről soha nem beszélt, mint ami
ről hallgatni most nem „chic", vagyis örökö
sen az ö megszámlálhatatlan párbajairól, 
melyekben mindig ö volt — a győztes.

Belátták ezt utóbb „gentry" pajtásai 
is, és lassan fogyott előttük Sohsemfél ur 
tekintélye. Ugyannyira, hogy már azt is 
kezdték rebesgetni, hogy kiteszik a szűrét 

abból a bizonyos „szükebb körű" társaság
ból, melyben oly nagy tekintélyre vergődött.

Épp jókor jött tehát az a kis história, 
mely X. városának egyik nyilvános helyén 
játszódott le és a mely által Sohsemfél urnák 
alkalma nyílt tekintélyét a „szükebb körű" 
társaság tagjai közt némileg helyreállítani.

Ugyanis a kérdéses nap éjjelen — 
csúnya esős idő lévén — ama bizonyos 
mulató helyen, többen gyűltek össze X 
város fiataljai közül egy kis szórakozást 
keresni. A csúf idő s a mostoha körülmények, 
(mivel egy „gentry" pajtás sem hivta meg 
vacsorára) a mi Sohsemfél barátunkat is oda 
vetette.

Bosszúsan löki be az ajtót Sohsemfél 
barátunk és mint afféle „gentry", ki meg 
van győződve arról, hogy neki a szép sze
mek és márvány keblek tulajdonosai is — 
épp úgy, mint az ö párbajképes, de több
nyire párbajképtelen ellenfelei — fel
tétlenül hódolnak, módos mazurka lépések 
kel (a czigány épp azt húzott) egyensen 
a kaszirnöi emelvény felé kacsázott, és 
ott ennek párkányára könyökölve, szemte
lenül fújj:. czigaretta-füstjét, a már jóval előbb 
ott állomást: foglaló Higgadt Maki felé.

Higgadt barátunk ezt mintegy észre 
sem véve, nyugodtan rágta a szájából soha 
el nem maradható Virginiát és ostromolta 
tovább a szép Juezikát.

De végre is mindennek van határa, 
Juczika is megunta a nagy füstöt szagolni 
és Sohsemfél ur felé fordulva, nem éppen 
gyengéden fejezte ki ebbéli megbotránko
zását.

Sohsemfél ur erre szótlanul nyomta savó 
szinii szeme elé monokliját és vigyorogva 
azt felelte : „hogy biz ezt már gavallérja is 
észrevehette volna".

Makink mintha nem is hallotta volna 
a fenti megjegyzést, tovább rágta, illetve 
szitta Virginiáját, rá sem hederitve a mar
tnál- türelmetlenkedő Sohsemfél urra.

Es valóban Sohsemfél ur nemsokára 
megunta a dicsőséget, mert még egykettöt 
szippantva, eldobta „szultánijának marad
ványát és miután megvetően végig nézett 
Mukin, megfordult és távozott volna, ha 
ugyan vékony uyak.' tói messze elálló gallérja 
Makinak utánna nyújtott edzett ujjain fel 
nem asad.

Erre már aztán dühösen visszafordult 
és alighanem igénybe is veszi — rikító 
sárga — glacé keztyüs harmatos kezeit, ha 
ugyan ebben a hősies cselekedetben, a közeli 
ajtón való kirepülése által inog nem gátol- 
tatik Maki barátunk által.

No erre a valóban malatságos kis 
dologra aztán lett óriási kaczagás a jelen
voltak között, nem annyira eget, de legalább 
is plafondt verő, a mit Sohsemfél ur is 
hallhatott a sárból történt feltápászkodása
kor, legalább ezt bizonyiták többek által 
hallott azon szavai : „Csak nevessetek, majd 
meglátom, ki nevet utoljára!"

Másnap aztán csakugyan megjelent 
Muki lakásán két jó barátja, kiket Sohsem
fél ur felkért a segédkezésre — miként 
előttünk mondá — legközelebbi párbajánál.

Ezeknek aztán Muki elbeszélte az 
egész esetet, amin jó nagyokat nevetve,


