
VIII. évfolyam, 16. szám LÉVA, 1888. április 15
ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken és Léván házhoz küldve:

Egy évre....................... 5 frt — kr.
Hat hóra....................... 2 frt 50 kr.
Hórom hóra .... 1 frt 25 kr.

Előfizetési pénzek postautalványnyal küldhetők.

Érje*  wámok 12 krjával kaphatók 
a kiadóhivatalban. BARS HIRDETÉSEK.

Négyliasábos petit-sor egyszeri közléséért 7 kr. 
kétszeriért 6 kr, többszöriért 5 kr fizetendő.

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 kr.

A nyilttérben:
minden négyhasábos garmond sor dija 15 kr.

Velünk összeköttetésben levő birdetö-iredák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez: (Zöldkert-uteza 33. sz.) küldendők.
— Kéziratok viasza nem adatnak. •••

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer,
—vasárnap reggel. s—

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.

A községi utak.
Háromféle közlekedési utat kü

lönböztetnek meg törvényeink, — a 
vasutakat nem soroljuk ide, — állami, 
megyei és községi utat. Az állami és 
megyei utak köznéven országutaknak 
neveztetnek ; a községi ut körébe be
vonatnak a határ, dűlő, gyalogutak, 
ösvények és csapások, melyeket a tör
vény nem ismer ugyan magáéinak, de 
melyeket a szokás szentesített ilye
nekké. Nem is tartoznak mindezek szo
rosan a község úthálózatába, mert itt 
csak annak van helye, mely a közre 
nézve szolgál egészen a közlekedésnek, 
s igy az egész község által tartandó 
fel; a többi, mely csak a község egyes 
részei által használtatik, s melynek 
fenntartása is csak ezeket illetheti, mint 
községi ut nem szerepelhet, s annak 
terhére nem is eshetik.

Eddig nálunk a köznek gondos
kodás tárgyául csak az országutak 
szolgáltak, a községi utak pedig csupán 
a községen belül vétettek itt-ott figye
lembe, — azon kívül pedig a jó sorsra 
voltak bízva, s járhatók csak jó 
száraz nyári időkben, máskor a közle
kedésnek szép csendesen szünetelni 
kellett.

Az 1871. évi XVIII. tközségi tör
vény oltalmába vette a községi-vicinális 
közlekedési utakat, s elrendelte azok
nak a községi közmunka által való ki
építését s fenntartását. Történtek is e rész
ben intézkedések itt-ott a községi utaknak 
jó karba való helyezésére; nálunk a vár
megyéről is szellőztetett ezen ügy, s 
elkészült egy czélszerü községi útháló
zat-tervezet, hanem biz annak néme
lyek szükkeblüsége miatt nem lehetett 
érvényt szerezni.

Legújabban Barsvármegye köz
igazgatási bizottsága fogott a dologhoz 
a az uj 1886. évi XXIÍ. tközségi tör
vény 133. §-nak értelmében elrendelte 

a községi közmunkának összeírását, s 
ez által a községi utak jókarba hoza
talát dekretálta.

El kell ismernünk ezen intézke
dés helyességét, s bízunk abban, hogy 
annak sikere lesz, s hogy községi-vi
cinális közlekedésünk a forgalmat úgy 
fogja szaporítani, hogy a belőle szár
mazó haszon a belefektetett munka dús 
gyümölcseit fogja megteremteni.

Hanem minden elismerésünk mel
lett sem zárkózhatunk azon a tapasz
talás által ily esetben igazolt aggoda
lom elől, hogy mily erővel, mily mód
dal fog ez keresztülvitetni akkor : midőn 
a megyei közmunka csak a legutolsó 
időben is történt felemelésével nagy 
mértékben annyira anticipálta az erő
ket, hogy a községi munkára fenn
maradt rész nagyon elégtelennek tűnik 
fel a megkezdett vállalatok elviselésére, 
elvégzésére!

Igaz, hogy a kontemplált s dekre- 
tált községi munka felére van szabva 
a megyei közmunkának, s e részben 
a teher túlságosnak nem mondható, de 
a szükséglettel szemben, hogy ügysze
retettel s odaadással teljesittessék a 
többi fennálló terhek mellett, aggód
nunk kell az ügy sikere felett.

Nézetünk szerint, midőn a községi 
közmunkának életbeléptetése állott előt
tünk. téves számításnak kell tekinte
nünk a sikerre nézve a megyei köz
munka váltságának emelését." Hiba, 
többet markolni akarni, mint mesrfosTii 1 • “ otudni.

Egyebekben vármegyénk azon 
intézkedését, hogy a községi közmun
kának érvényesítésére nem külön mű
szaki apparátust szervezett, hanem azt 
a vármegyei műszaki apparátus kere
tébe vonta be, a költség megszüntetése 

: szempontjából csak helyeslőleg fogad
hatja mindenki.

Mert bizonyos az, hogy az admi- 
nisztraczió kellő berendezése, de nem 

túlságos és felesleges kiterjesztése : 
legjobb biztosítéka valamely ügy si
kerének.

A községi úthálózat jó és czél
szerü berendezése, elvégre közgazda
sági viszonyainkban a közlekedés azon 
ütere, mely az életet biztosítja s fenn
tartja.

Feudalizmus és confessionalismus.*)
Csakhogy a keresztény hit a túlvilág 

boldogságát hirdette, nem a földön való 
egyenlőséget, a hol az élet csak átmenet, 
a tűrés és szenvedés korszaka. Majd ott a 
Teremtő szine előtt, a túlvilág rendjében 
lesz meg az egyenlőség, az érdem szerint 
való osztály! — E mellett a magasztos 
tan mellett sajnos a világi élet jogegyen
lősége nem született meg. Azon körön be
lül, — hogy mindenki embernek elismerte
tett, — a különböző foglalkozásokon ala
puló társadalmi osztályok egymásra helye
zett, egymáson uralkodó, szigorúan zárt 
rendekké lettek. — Itt a születés ha
tározta meg a rendhez tartozást s az át
menet, a felemelkedés — az alsóbból a 
felsőbbe itt is — ki volt zárva.

Az egész középkorban a főnemesség, 
nemesség, polgárság és parasztság, mint 
különálló, önmagába z ár t r e n d mutat
kozik s megalakul a harmadik társadalmi 
szerkezet: a feudális, vagyis hübéries 
rendi szerkezet.

A kasztszerkezet és rendi szerkezet 
között alapjában nagy különbség nincs. 
Alapja mindkettőnek a munkamegosztás, 
a különböző foglalkozás: a papi, katonai, 
gazdasági élethivatás, de megkövesül mind
kettő, mert később a születésre lesz ala
pítva a társadalmi rend s a felemelkedés 
egyikből a másikba rendszerint teljesen ki 
van zárva.

De óriási különbség van a fejlődés 
alapfeltételeinek tekintetében s e különb-

(*A  lévai kaszinó ez évi utolsó estélyén Holló 
Sándor, lapunk szerkesztője által tartott felolvasás 
szövegét adjuk egész terjedelmében. 

ség abban áll; hogy mig a k a s z t-e 1 k ü- 
1 ö n z é s az Isten rendeletéire, a vallás 
szabványaira van vissza vezetve, a melye
ken az embereknek változtatni nem le
het, — addig arendiszer kezet a törvény 
uralmán, a korona átruházott hatalmán 
nyugszik, emberi műtét tehát s igy nem 
szent és sérthetetlen, mint amaz. 
A kasztrendszer tehát mereven tagadja az 
általános emberi jogokat, mig a hűbéri tár
sadalom mindenkiben tisztelte az embert s 
ez már magában véve nagy vívmány az 
ókor durva felfogásához képest.

Európa összes népei, a mint a nép
vándorlás megszűntével régi nemzetségi 
szerkezetüket elhagyták és állandóan lete
lepültek ; a kereszténységet és ezzel a hű
béri intézményeket a rendi eldarabolt- 
sággal átvették és meghonosították. De 
csak az újonnan alakult népeknek lesz ez 
társadalmi rendjévé, Ázsia ősnépei a mint 
a keresztény vallást nem fogadták el, úgy 
nem fogadták el a hűbéri intézményeket 
sem. Ok megmaradtak legnagyobb részben 
a kasztrendszer békói között.

* **
De vájjon a rendi szerkezet 

hatásában sokkal nemesebb volté!!
11a szigorúan vizsgáljuk : az egész 

középkora zs a r n o k o sk o dás és gyen
gék elnyomatásának kora. (Nálunk a 
nemesség Sehwarthner szerint 1785-ben 
325,894. Fényes Elek szerint 1847-ben 
617,521 volt.) Ez a nehány százezer kiváltsá
gos ember uralkodott és önkénykediett mii" 
liók felett. Kezdetben bizonyára egy he
lyes mnnkamegosztás indokolta a hübéries 
intézményeket, de végeredményében még
sem más az általuk elért eredmény: mint 
az emberi jogok lábbal tiprása.

Griinwald Béla legközelebb megje 
lent: „Régi Magyarország" czimii munká
jában igy iija le ezen társadalmi szerkezet 
utolsó századait: „a XVIII. században a 
jobbágyság helyzete jogilag kevés különb
séget mutat fel Európa egyes országaiban. 
— A jobbágyság jogtalansága, elnyomása,

TÁR CZ A.
Az elrablóit király.

— Történeti rajz. —

1764. évben orosz befolyás, orosz 
pénz, Poniatovszky Szaniszlót tette meg 
lengyel királylyá. A délezeg ifjú király 
Katalin orosz czárnö kegyencze volt, s az 
udvari intrikusok nem egy pikáns történet
két meséltek a hatalmas, már nem fiatal, 
de még mindig szép czárnö és a fiatal 
Poniatovszky viszonyáról.

Katalin végre trónra ültette kegyen- 
ezét. Varsóban megkoronázták, s ez idő 
óta folyvást tartott az orosz befolyás Len
gyelországban.

A lengyel nemesség elégedetlen volt 
királyával, aki túlzott előnyökben részesí
tette az oroszokat. Nemcsak a hivatalokat 
töltötte meg oroszokkal, hanem orosz csapa
tokat is bocsátott az országba, akiket Ka
talin czárnö állítólag a lengyel király vé
delmére s a lázongok fékentartása végett 
küldött át a határon.

Végre nyilvánosan kitört az elégedet
lenség s a lengyel nemesség összeeskü
vést szőtt.

Ez 1771. november elejéig teljesen 
megérett. November 3 án készen volt a 
terv a király megölésére s az összeesküvő 
nemesek álruhába öltözve sétáltak Varsó 
utczáin.

A király este nagybátyjánál és kan
cellárjánál: Czartovszky herczegnél volt 
látogatóban. Tiz órakor távozott onnan, 
tizenkét udvari hajdú által kisért kocsiján.

Sötét, hideg éjszaka volt, s embere
ket alig lehetett látni az utczán.

Mikor a fogat a föutra befordult, a 
lovak hirtelen hátrahököltek.

— Megállj ! — kiáltott egy dörgő hang, 
8 pisztoly lövése is hallatiszott, melynek 
golyója a kocsisnak volt szánva, de nem 
talált.

A következő pillanatban vagy har- 
mincz sötét alak rohant elő s a lovak zab- 
lájaba kapaszkodva, megállították a kocsit, 
aztán nekiestek a hajdúknak, akik csekély 
ellenállás után rémülve menekültek el a 
túlerő elől. A kocsist egy pisztolylövés te
rítette le.

Szaniszlo király lengyel diszöltözetben 
volt, gyémántos nagy keresztjét és még egy 
sereg érdemrendjelet viselt mellényén, mely 
fölé nagy prémes bundát borított.

A király belátta, hogy egyedül nem 
állhat ellent, és menekülni akart, de Strai- 
vinszky, az összeesküvők egyike galléron 
ragadta.

— Itt van az orosz szolga! Löjjétek 
le! — kiáltott társaira.

— Nyomorult, gaz gyilkosok! — ki
áltott a király s megkísérlő az ellentállást.

— Halljátok, hogy gyalázza a len
gyel nemességet?

— Hé, hajdúk, ide mellém ! — kiál
tott a király eredménytelenül.

— Hajdúid megszöktek !
— Lengyelek, én a király vagyok!
— Ne hallgassatok az árulóra, aki 

nemzetét eladta az orosznak. Nesze nyo
morult, halj meg ?

Három golyó fúrta keresztül a király
prémes bundáját, de egy se talált. Egy 
kardcsapás ketté szelte sapkáját, s homlo
kán mély, véres sebet ütött. Nehány tőr 
villant meg, s a következő perezben 
Szaniszló a halál fia, ha Kosinszky közbe 
nem lép !

— Megálljatok testvérek ! Ne öl
jük meg!

— Hát nem esküdtünk meg halálára!
— Kiáltott Lukovszky.

— Igen 1 Decsak szükség esetében, 
ha nem foghatjuk el élve !

— Kosinszkynek igaza van ! — szól
tak többen.

— Őrültség ! — dühöngött Lukovszky.
— Az elmenekült drabantok tiz perez alatt 
fölverik a várost és akkor rajtunk ütnek ! 
Öljétek meg, s meneküljünk !

— Nem ! Kisértsük meg elrabolni őt.
— Szólt Kosinszky.

— Te felelsz érte ! ?
— Én ! Lóra baj társak ! Előre !
Egy pillanat alatt nyeregben voltak. 

Szaniszló királyt, ki időközben magához 
tért, szintén lóra tették s ketten sebes 
vágtatásban vezették a királyt a csa
pat előtt.

Nehány perczczel később már az ül
dözők zaját is hallották. Lukovszky föle
melte tőrét, hogy azzal a királyt keresz
tül szúrja.

Kssinszky azonban pisztolyát sze
gezte Lukovszky fejének.

— Hogyan ? Te fenyegetsz ! ?
— Ne merd bántani foglyunkat I

I

— Hát nem látod be, hogy lehetet
len magunkkal vinni. Az üldözök nyo
munkban vannak.

— Nem kell addig megölni, mig re
ményünk van arra, hogy élve megmenthetjük!

— Kérdezzük meg hát a többieket! 
A többség döntsön! Barátaim, megöljük-e 
az áruló király1,?

— Én nem engedem azt meg! — 
szólt Kosinszky. Elve akarom öt a marschal 
kezébe adni.

Lukovszkynak nem volt annyi barátja 
a lázadók között, mint Kosinszkinak, aki 
egy krakkovidéki paraszt fia volt, s las- 
sankint küzdötte föl magát.

— A ki Lukovszky indítványa mel
lett van, emelje föl kardját!

Csak tizenkét kard emelkedett magasba.
— Le vagy szavazva! — szólt Ko

sinszky. — De most menjünk sietve!
— Megállj !
— Mit akarsz még ?
— Legalább a gyémánt keresztet s a 

tönbi rendjelet add ide annak bizonyságául, 
hogy nem én vagyok az oka, hogy életét 
nem vettük.

— Vedd őket, nyomorult!
Ezzel megrohanták a szerencsétlen 

királyt. Letépték rendjeleit, lánczát; elvet
ték tárezáját; még zsebkendőjét is.

— Csak a kendőmet adjátok vissza, 
— suttogta a király.

— Minek?
— Sebeimet bekötni vele !
Kosinszky kivette a kendőt a rablók



furfangos gazdasági kizsákmányolása min 
deniitt megvan. E rendszer uralma alatt 
Ehrópa legtermékenyebb országai elszegé
nyednek, egész vidékek pusztasággá vál
toznak s az emberek: az elnyomók ép úgy, 
mint az elnyomottak erkölcsileg elvadulnak; 
az egyik megveti az embert jobbágyában, 
a másik gyűlöli urában.

A hézag, melyet az érdekek ellentéte 
támaszt közöttük oly széles, hogy nem is 
tekintnek egymásra úgy, mintha ugyan
azon e m béri ne m tagjai volnának .. . . 
Bámulatos az a leleményesség, melylyel 
kigondolnak minden eszközt, hogy a pa
raszttól elszedhessenek mindent, a mije 
van . . . ! Francziaországban a közép 
korban a jobbágy fizetett: földes urának 
4 dénár fejpénzt, minden tűzhelyről egy 
tyúkot, szolgálta a robotot, fizette a föld
bért, mely a jövedelemnek felét tette ki. 
Csak a földesül- malmában öröltethetett, 
köteles volt a földes ur sütökemenezőjét, 
borprését, kovácsmühelyét, bikáját, sertés
kanját igénybe venni, korcsmájában inni; 
pénzbeli segélyre volt kötelezve; mikor az 
ur szentföldre ment, hat havi fogságból kel
lett kiváltani, mikor idősebb fiát lovaggá 
ütötték s mikor legidősebb leánya férjhez 
ment. Továbbá köteles volt a földes urat 
és kíséretét utazáskor bizonyos ideig eltar
tani. -—■ Ide tartozik a drva dő priz (drvit 
de prise) a földes ur joga a jobbágytól 
élelmi szereket, házi eszközöket, bort, ga
bonát, ágyat, asztalt, szekeret a földes ur 
által meghatározott áron készfizetés nélkül 
határozott vagy határozatlan időre — 
tényleg azonban örök időre hitelezni. A 
földes ur dijakat szedett a házassági enge
délyekért, gyakorolta a príma nos jogát, 
vagy ezt is pénzzel váltatta meg. Az el
halt jobbágy hagyatékából, lm férfi volt, 
a legjobb marhát, ha nő volt a legjobb 
ruhadarabot szolgáltatták ki a földes ur
nák. -— Kénytelen volt tűrni a földesül- 
vadászati jogát megmivelt földjein, mely 
gyakran tönkretette egész termését. — 
Ezen kivül sok másfele jog volt divatban, 
a melyek létezését a forradalmi kormányok 
derítették ki.“ — Szóval ,.A jobbágy
ság mint osztály ... ki volt szolgál
tatva egy másik osztály önkényének, 
el volt nyomva és meg volt fosztva min
den jogvédelemtől.“

De ha ilyen volt a viszony nemesség 
és jobbágyság között, nem kevesebb elkü- 
lönzés, ellenszenv es lenézés uralkodott a 
nemesség és főnemesség közt.

„A magasabban álló csoport lenézi az 
alsóbbakat — és társadalmi állás, tekintély, 

befolyás, műveltség, életmód tekintetében 
oly különbség van közöttük, hogy a tár
sas érintkezés: a házasság is alig fordul 
elő a két c-v'port tagjai között s a birto
kos n nicss g annyira különbözött a bir- 
tokta utói, hogy ez a közügy ükben való 
részv télből is ki volt zárva.

(Folyt, köv.)

Barsmsijye közigazgatási bizottságá
nak 1888. ápril íi-én tartott ülése.

A vármegye közigazgatási bizottságá
nak folyó hó 11-én tartott ülésében a tör
vényhatóság által közvetített közigazgatási 
ágak állapotát illetőleg folyó évi márczius 
hóról az alispáni jelentés beterjesztetett, mely 
szerint közmunka váltság czimén befolyt 
hátralékokra 111 frt 79 kr., folyó évi kive
tésre 1255 frt 30 kr., hátralék maradt ösz- 
szcsen 56,280 frt 30kr., betegápolási 
pótadóban befolyt 31 frt 53 kr., maradt 
hátralék 12,723 frt 76 kr.

A rendőri ügyekben bejelentetik négy 
tüzeset, melyek közül két esetben a sze
rencsétlenség gyújtogatásból keletkezett, — 
két esetről a vizsgálat eredménvre nem 
vezetett.

A hasznos házi állatoknak a legelőre 
való kihajtása előtt szükséges megvizsgálása 
folyamatban van, — s eddig oly ragályos 
vagy járványos kór nem konstatáltatott, 
mely hatósági beavatkozás szükségét indo
kolta volna.

Veszett állat által meginart Simon 
József lutillai lakoson a veszettség tünetei 
mutatkoztak, minek folytán ezen egyénnek 
gyógykezelés végett kórházba való szállí
tása vagy a mennyiben a kór nagymérvü- 
sége ezt meg nem engedné — orvosi és 
ápolói felügyelet mellett otthon való gyógy
kezeltetése elrendeltetett, — s az esetről a 
belügyminisztériumhoz jelentés tétetett.

Honvédelmi ügyek: a folyó évi újon- 
ezozás a lévai, Léva városi,'verebélyi, ai.- 
maróthi, oszlányi és Körmöczbánya városi 
sorozó járásban befejeztetett, az eredmény 
a következő : lévai járásban besoroztatott 
a sorhadhoz 58, a póttartalékhoz 13, a hon
védséghez 34, összesen : 105 ; az ujonezozás- 
tól távol maradt 84. Léva városban besoroz
tatott a sorhadhoz 16, a póttartalékba 1, 
a honvédséghez 2, összesen : 19 ; az ujon- 
czozástól távol maradt 33. Verebélyi járás
ban besoroztatott a sorhadhoz 56, a pót
tartalékba 5, a honvédséghez 20, összesen : 
81 ; az ujonczozástól távol maradt 58. Ar.- 
Maróthi járásban besoroztatott a sorhadhoz 
55, a póttartalékba 6, a honvédséghez 16, 
összesen: 77 ; az ujonczozástól távol maradt 
81. Oszlányi járásban besoroztatott n sor
hadhoz 15, a póttartalékba 2, a honvéd
séghez 9, összesen: 26 ; az ujonczozástól 
távol maradt 2.). Körmöcz városban beso
roztatott a sorhadhoz 8, a póttartalékba 2, 
a honvédséghez 1, összesen: 11; az ujon
czozástól távol maradt 29. A sorhadhoz 
besoroztatott összesen: 208; a póttarta- 
lekba 29 ; a honvédséghez 82; összesen : 319. 
Az ujonczozástól távol maradt összen : 310.

A bars-szt.-kereszti járás és Újbánya 
városi sorozó járásokban az ujonezozás 
még be nem fejeztetett.

A királyi adófelügyelő jelentéso sze
rint a megye területén levő három adóhi
vatalnál f. évi márczius hóban befolyt 
egyenes adó czimén 30414 frt 53*/ t kr., 
hadmentességi dij czimén 1046 frt 63 kr. 
Ezen havi befizetési eredmény a múlt évi 
hason időszakban elért eredménnyel szem
ben az egyenes adózás 17579 frt 19’/2 kr. 
a hadmentességi díjnál 620 frt 14 krral 
nagyobb.

Az államépitészeti hivatal jelentése 
szerint a megyei utakon az árvizek tete
mes károkat okoztak, melyek a megyei 
közmunka alapot 2—3000 írtig még ez 
évben igénybe veendik, — azonban rend
kívüli forgalmi zavart csak két helyen 
okoztak, a szentkereszt — handlovai utón, 
az ut egy részének elmosatása által, és a 
lóvá — szent györgyi utón a gényei Ilid 
bedülésével. A szent kereszt — handlovai 
ut már helyreállittatott, s a gényei hídnál 
is gondoskodva van a forgalomról ideig
lenesen. A szénásfalusi Garamhid elhelye
zése iránt a helyszíni tárgyalás márczius 
27-én megtartatott, s a hid helye és ma
gassága megállapittatott.

A megyei főorvos jelentése szerint a 
közegészségi állapot márczius hónapban áta- 
lában kedvező, — a megelőző hónapéhoz 
viszonyítva azonban a betegforgalom növe
kedése miatt kedvezőtlenebb volt.

Ezen hónapban is a légzőszervek 
hurut, — lobos bántalmai különösen liörg 
hurutok fordultak elő leggyakrabban; — 
tüdőlobbok kevesebb számmal, s kedvező 
lefolyással leginkább a hegyi lakók között 
jöttek elő. A járvány — ragályos bőrkü- 
tegek közül a kanyaró, mely a megelőző 
hónapokban a maróthi járás egypár közsé
gében járványosán uralgott, márczius hó 
közepe felé apadt, s jelenleg mindenütt 
megszűntnek tekinthető. — Az oszlányi 
járásban a szemezés köthártyalobosok száma 
a megelőző hónapéhoz viszony itva nem 
változott; s azok folytonos gyógykezelés
ben részesülnek, r. t.

A petróleumlámpáknál előforduló sok 
szerencsétlenség elkerülése czéljából keze
lésüket a drezdai iparegyesület következő 
szabályokban állította össze : 1. A petró
leum csak gáz alakban explodáíliatván, azt 
lehetőleg bádog-edényekben hűvös helyen 
tartsuk, hogy 20° lí. (25° C.) fel ne mele
gedjen. 2. A lámpák megtöltését lehetőleg 
nappal, de semmi esetre sem eszközöljük 
szabadon lobogó tűz vagy világitó láng 
közelében. A petróleum kiömlése könnyen 
annak meggyuladását s szerencsétlenséget 
okozhat, kivált meg nem engedhető égő 
lámpába tölteni belőle. 3. A bél legyen tel
jesen száraz, tiszta és a lámpa kaliberjé- 
hez illő, semmiesétre se legyen a szükséges
nél vékonyabb, mert a szabályzó készülék 
s igy az olaj felmelegedését okozhatja. Túl 
vastag és nedves bél rosszul vezeti az 
olajt. A nedves bél szárítása legczélszerüb
ben melegített fémlemezen eszközölhető. 

4. A bél és a szabályozó készülékről na
ponként el kell minden szenesedéit marad
ványt és piszkot távolítani s a belet egyen
letesen levágni. Hosszabb ideig használat
lan hevert lámpák különös figyelemmel 
tisztitandók meg. Szenes maradványok fel- 
melegitik a szabályzót. 5. A szabályzón levő 
lyukak, melyek a levegő circulatióját eszköz
ük, naponként kitisztitandók,hogy a szabadon 
behatolt levegő a felmelegedést” megakadó
íj ózhassa. 1 apirossal eszközölt meggyújtás 
rendesen piszkot okoz. 6. Sohasem szabad 
az olajat egészen kifogyni hagyni, töltsünk 
mindig bőven titánná úgy, hogy a bél benne 
ázzék. A mint a bél petróleum hiányában 
száradni kezd, beég a szabályzóba s a fel
melegedés következtében fejlődő gázok 
meggyulladva, könnyen explodálhatnak. 7. A 
petróleumtartót óvjuk minden felmelege
déstől, nem szabad tehát lámpát a kály
hára vagy egó állapotban egy másik függő 
ala helyezni. 8. Lecsavarva ne hagyjuk égni 
a lámpát, mert a szabályzó felmelegedése 
folytán képződött gázok oly károsak egész
ségünkre, hogy rossz hatásukkal szemben a 
csekély ola j megtakarítás számba sem jöhet.
9. A lámpát kioltás előtt csavarjuk kissé 
le, s fújjunk vízszintesen el a lámpaüveg 
felett, a teljes lecsavarás vagy belefuvás a 
lémpaiivegbe okozhatja, hogy a lámpa észre
vétlen ég tovább vagy a láng becsap a tartóba.
10. Egyáltalán a függőlámpáknak, különösen 
családi szobák, istállók s minden oly helyen, 
hol a kézilámpák feldöntése valószínűnek 
látszik, előny adandó.

Különfélék.
— Dsl- és zene-estély. A főgimnázium 

áltál e hó 14-én rendezett dal- és zene-es- 
telj a varos és vidék közönségének leg
élénkebb érdeklődése mellett minden rész
letében kitünően sikerült. Az estelv érdem
leges méltatását — az idő előrehaladottsága 
miatt — lapunk jövő számára tart juk fenn.

— Az erkölcsnemesitc-egylet — mint 
annak idején megírtuk — a vármegyékhez 
és varosokhoz körleveleket intézett fiók
egyletek alakítása iránt. A körlevelek több
felé viszhangra is találtak ; igy a többi 
között varmegyénkben, Körmöczbánya s 
l .jbanya varosokban, melyek a fiok-egyle- 
tek alakítása czéljából a szükséges tudni
valókat tartalmazó Útmutatásokért a köz
ponthoz fordultak.

— Gyászilil-. Ur. Levatich Kálmán, 
papai aljárásbirót mély gyász érte. Béla 
nevű ;> éves fia, ki Léván nagyanyjánál 
volt, e hó 11-én torokgyíkban meghalt. A 
mélyen sújtott atyának fájdalmát enyhítse 
a közrészvét, melyet az ártatlan, kedves 
gyermeknek elhunyta széles körben keltett. 
A kis angyal haláláról a következő gyász
jelentést vettük: Dr. Levatich Kálmán le- 
irhatlan fájdalommal tudatja forrón szere
tett kedves fiának, Bélának 1888. ápril 
11-én rövid és kínzó szenvedés után 5 
éves korában történt kimultát. A feledhet- 
len halott hamvai 1888. ápril 12-én délu
tán 2 órakor a lévai rom. kath. sirkertben 
helyeztetnek el.

kezéből, s bekötötte vele a király vérző 
fejét.

Ismét lóra kaptak, s vágtattak tovább.
Egy dombnál a csapat szétvált.
— Kosinszky, esküdjél meg, hogy 

megölöd a zsarnokot, ha élve nem hozha
tod szállásunkra ! — Kiáltott Lukovszky.

— Esküszöm!
— Jó, most mi erre megyünk. Te 

menekülj az erdő felé. Az üldözök után- 
nunk jönnek az országúton, mig ti azalatt 
könnyen szökhettek álutakon.

Az erdőben a sebesült királynak is 
le kellett szállani lováról. A süppedő mo
csárban elvesztette egyik csizmáját, az 
éles gályák megvérezték arezát s már menni 
is alig tudott.

— Kosinszky ! — szólt a király. — 
Vedd a lovamat s menekülj. Hagyj engem 
elveszni!

— Nem! Együtt kell mennünk!
— Nem tudok tovább — szólt, s le

roskadt a sárba.
E perezben csengetyii hang hallat

szott távolból!
Kosinszky kivonta kardját s szúrásra 

készült.
— Hallod, hallod Kosinszky ! — szólt 

Szaniszló király. — Engedj imádkozni ! A 
viclányi kolostor harangja békét hirdet.

A kimerült ember térdre emelkedett 
s kezeit összekulcsolva imádkozni kezdett.

Kosinszky szemeiből forró köny-ár 
kezdett szakadni e megható jelenet láttára; 
kardját elejtette, s maga is térdre rogyott.

— Nem ! A király nem lehet olyan 
rossz, mint a milyennek mondják! Hisz 
ime imádkozik. Nem ölhetem, nem fogom 
megölni! Királyom, megbocsátasz-e nekem?

Teljes szivemből!
— Es teljesen fölmentesz bűnöm alól ? 
.— Teljesen!

— Jól van! Akkor parancsolj velem! 
Hova vigyelek?

— A viclányi kolostorba, ha lehet.
— Erősebbnek érzed magad királyom?
— Igen, menjünk!
— Ismét megindultak, de mielőtt 

elérhették volna a kolostort, a király esz
méletét vesztette. Kosinszky karján vitte 
egy közeli vizi malomba, s ott a molnár 
ellenkezése daczára elhelyezte............

így menekült meg az elrabolt király!
Az összeesküvők, mint tudva van, 

orosz segélylyel leverettek, Lukovszkyt és 
Straivinszkyt felakasztották.

De Szaniszló nem örülhetett sokáig a 
koronának. Az orosz befolyás folyton foly
vást terjedt az országban s 1773-ban meg
történt Lengyelország első földarabolása.

I>r. F.

Falusi lakodalom.
Sima hóval fedett a hossza nagy utcza 
Lakodalmi menet csengös szánon futja. 
Bokrótás kalapra roz marin szál hajlik, 
Sir a hegedű es czinibalom szó hangzik 
Ki áll a kapuba egész fala népe, 
Nvájasm kószöntget a czifra násznépre.

Elöl a sok lovas, piros szalag rajtuk, 
Újra, újra zengi a vig nótát ajkuk. 
Beleszól a harang, ünnepies hangja, / 
Elsül a pisztoly is néha jobra, balra/ 
Ijedten sikoltnak koszorús leányok,/ 
Majd mosolyra nyílik kis operájakor.

myalDeli barna legény szőke menyassz*  
Megáll az oltárnál, fején myrtuslon bbal. 
Es mondja az esküt a legszebb pá halk; 
Szerelmes szivük a legboldogabb rostán. 
Oh ne legyen soha e hűségnek vé^e !
A kisérő sereg égre imáz érte.

S ráhúzza a czigány a fö templomtéren, 
Táncára perdül minden kitörő kedrében. 
Násznép után még a nagyapa is jíi’.ja. 
Kedves unokáját férjhez véve látji 
Vidám tapsok között huzatja soká ;! 
aTied leszel*  rózsám, koporsóm zátáig/

Lengenek a kendők, déli szellő hajtja,
Ai anyós rózsáját férje átkarolja.
Riadalom, lárma nem szűnik a soron, 
Mígnem össze gvülnek a lányos udvaron. 
Dalt akaszt a vonó a hurokra menten, 
Kijönnek a szülék, örömköny a szemben.

Hej, ma e háznál lesz az igaz vig élet, 
A boros hordókba mind csapot ötének.
Sorra jár a pohár, vígan is cseng össze, 
Bizony alig fordul, kántor uram nyelve.
Biró koma szundit ott az asztal végen, 
Ennek is félre van a süveg f jében.

Nem ismer itt határt, a vendégszeretet, 
Végig elkinálják a sok ételnemet.
A szives gazdának úgy örül a lelke, 
Aprózza a csárdást az ifjúság rendre.
Az öreg bőgősnek kialudt pipája, 
Rágyújtana szegény, nem ér rá, hiába . . . .

Boglya kemenczénél fehér szűrős ember, 
Nehéz dárdájával az érdemes bakter.
Mint ki tisztét híven teljebité éjjel, 
Nyugodt, önelégült arczczal tekint szélyel.
S álmos klarinétos fülébe kiáltja
Mit alszol te more? Fújd a hajnaltánczraI

Kacsa Béla.

Ez már sok!
Síikor Szirtes Gábor kilépett a „fé

nyes kávéház.11 magától záródó ajtajából az 
a bizonyos sűrű füstszagu fojtó köd söté
títő el az utezákat, a minővel minden unal
mas angol regény kezdődik s a melynek 
behatása alatt Gábor kedvetlenül gyűrő 
fel felső kabátja gallérját, nagy haragosan 
szidva a kalendárium összes szentjeit és a 
főváros összes korcsma és kávéház kel- 
nerjeit.

De micsoda hunezut tempó is azok 
tói a fiuktól, hogy ilyenkor vadászni men
nek s engem egyedül hagynak ebben az 
Istentől elfelejtett városnak a veszett kávé
házában ! S milyen istentelen vacsora volt 
ez ma megint.

S milyen egyedül vagyok, mióta az a 

szegény jó lluki elsorvadt mellőlem! Ó 
legalább fűtött és tlieát főzött mire haza 
jöttem; — de most az a gézengúz Johann 
bizonyosan megint berúgott s lakásom hi
deg lesz, mint egy farkasverem.

Es úgy is volt...............
Gábort a hideg borzongatta a mint 

csinos, de rideg lakásába lépett. Hirtelen 
elhatározással lámpát gyújtott, tüzet rakott, 
vizel meh.iiett. otthonkát öltött, s hinta
székébe ülve pipázva várta theáját.

Lehetetlen igy tovább élnem; zseb
kendőmet ellopják, ingeimet karfiollal vágy
mi az ördöggel kiégetik, a poharaimat ösz- 
szetőrik, az ágyamat be nem húzzák, a 
szivarom kiszívják, s a czipőinet jóformán 
magam puczolom! — S ez a hatodik inas 
ebben a hat hónapban!

A kályha ajtó kinyílt s a vizesen 
sustorgó rosszul égő három hasáb közül 
egyik nagy robajjal esik a már amúgy is 
jól kiégetett Smyrna szőnyegre. — Gábor 
felugrik eltöri pipáját; feldönti a spirituszos 
theaforralót, s egy pillanat múlva három 
tűzvész között áll vaczogó fogakkal.

Ez már sok .... orditá dühöngve 
és szerencsés, de le nem irható oltási kísér
letek után a pamlaghoz vánszorog, de 
előbb az ajtóba beleüti fejőt.

Itt az összes élő és élőhalott iste
nekre esküszik, hogy — megnősül, — meg 
ő! Nem bánja, ha olyan csúnya leszen is 
mint, — Vénusz és olyan mérges mint egy 
— őzike, csak egy a fő, fő, fő !

Főzni tudjon, fűteni tudjon, és jó 
gazdasszony legyen, mert bizony ha már 
elszakadok a világtól, hát meglegyen itt
hon a kényelmein. De iszen, majd adok én 
nektek, hogy igy elhagytatok! Nem ismer
lek benneteket többé, elpártolok, zárdaszent 
leszek s holnap elmegyek a Virgil tanthoz; 
majd szerez az nekem szerető feleséget!



— Fölmentes a népfölkelés alól. A 
honvédelmi miniszter elrendelte, hogy a 
közszolgálat teljesítése vagy annak érdeké
ben a népfelkelési tettleges szolgálat alól 
ideiglenesen fölmentett egyének nyilvántar
tását azok a járás parancsnokságok kötele
sek végezni, melyek területén az illetők 
honilletöségi helye fekszik. A nyilvántartás 
vezetésére a miniszter részletes utasításo
kat ad s meghagyja, hogy fölmentési nyil
vántartásból rendeleté nélkül csak azon 
egyének törölhetek ki; a kik népfelkelési 
kötelezettségüknek teljesen megfeleltek 
vagy okmányilag bebizonyítva van, hogy 
elhaltak.

— Pongrácz Lajost, liontvármegyei 
alispánt és testvéreit megrendítő gyász érte. 
Nővérük Pongrácz Mária özvegy Lip- 
thay Frigyesné e hó 7-én, Felső-Túron hosz- 
szabb betegeskedés után, élte 62-ik évében 
meghalt. Az elhunyt testvérei a következő 
gyászjelentésben tudatják a szeretett nő
vér elhuny tát: „Pongrácz Lajoshontmegyei 
alispán, István nyug, tábornok, Sándor nyug, 
altábornagy, es. és kir. kamarások ; továbbá 
Anna, mély fájdalommal jelentik szeretett 
nővérük Pongrácz Mária özvegy Liptlmy 
Frigyesnének tartósabb bélbaj folytan, élte 
62-ik évében, folyó hó 7-én Felső-Túron 
történt csendes kimultát. A boldogult elta
karítása ugyanott folyó hó 9-én, délutáni 
4 órakor fog véghez menni. Kelt Felső- 
Túron, április hó 8-án 1888. Áldás emlékére!44

— Elragadtak a lovak T r h a n Pál 
garam-kelecsényi lakost e hó 11-én az 
úgynevezett Kurtahegynél, a mint Léváról 
hazafelé ment, minek következtében a 
kocsiról oly szerencsétlenül esett az ország
úira, hogy szenvedett sebeiben másnap 
meghalt.

— Mérges palavesszők külföldről igen 
na^v mennyiségben hozatnak be hozzánk. 
A tanulók, kiknek az a rossz szokásuk 
vau, hogy iróvesszőiket szájukba veszik, 
igen gyakran megmérgezik szájrészeiket. 
A mérgezési tünetek oka a kátrány s inas 
káros hatású festék, melylyel a vesszők 
bevonatnak. A festett Írószerekre felhívjuk 
a szülők és tanítók szigorú figyelmet.

— Kivándorlók sorsa Amerikában. Az 
„Amerikai Nemzetőr14 érdekes, de egyszer 
smint elszomorító adatokat közül az Ame
rikába vándorolt magyarországi munkások 
sorsáról. Fiijesztő például közöljük ezekből 
a következőt: „A lvonmontaini kőszénbá
nyákban sok magyarországi ember dol
gozik. A munkások itt a sötét bánya
üregben nemcsak a napvilágtól vannak 
megfosztva, hanem minden perezben éle
tükkel játszanak. A dinamittal végzett 
robbantások alkalmával gyakran történnek 
szerencsétlenségek s a leomlott sziklák 
alatt sokszor hevernek agyonzuzott mun
kások holtestei. Nagyon kegyetlenül bán
nak itt a véres verítékkel küzdő magyar
országi munkásokkal, pedig rendesek és 
szorgalmasak mindannyian.44

— Neumann Manó volt lévai keres
kedő szomorú halálesete lapunk múlt szá
mában téves informáczio alapján oly indoko
lással adatott, mintha a szerencsétlent a

Hatot is....................... motyogott fél
álomban.

íme hölgyeim pályázzanak. S ha le
számoltak az élettel, jöjjenek el hozzám, 
majd protegáltatom Önöket a Virgil tant 
által, a ki öcscsikéje számára nem is kö
vetelő. — Szép legyen, gazdag és szellemes, 
azonban természetesen egyszerű, takarékos 
és odaadó. — Imádja Gáborkáját, jól főz
zön neki, várja meleg, szobával, meleg 
szívvel, meleg theával, fehér kötővel, s 
ne is gondoljon színházra, balra, hangver
senyre, hanem sapkát horgoljon nyugodtan 
................. hogy Gáborkája édesdeden szun
dikálhasson.

Ki pályázik hölgyeim ?
S.. z. Tózbí.

Gondolatok.
Irta: Sir Xaeoxx.

Pacsirtának a hajnal, bagolynak az 
est, méhnek a méz, az ember szivének az 
„élet44 tetszik, azon élet, melynek eleje tu
datlanság, közepe fáradság, vége pedig 
gond és bu.

* *
♦

Különös teremtmény az ember! Köte
lességeit végezve — ellenségekre talál, 
nem végezve meg ellensége önmagának.

*Félni tiszteletből, szeretni igazán, cso
dálni hálából és szolgálni tiszta szívből 
csak annak lehet, kit gondviselése őriz.

Koháry István sírjánál.
Isten-kéz belyezé el a sírt a beke liataran, 

A harezok sebeit hogy kipihenjük alant.
A te sírod mellett a nemes vágy tettre szilárdul, 

Látva, miként őriz téged a hir s az erény.
KI nem nyomja nevét a felejtés siirii homálya, 

A ki hazájáért küzdve dióson elesett.
Nyugodjál békén, csatahös, óv téged az isten,

8 a hálás nemzet lelke viraszt sírodon.
(Oaram-Szent-Beuedek, 1886. jul. 19 én.)

Cserey József. 

biintetéstőli félelem űzte volna a halálba. 
Erre vonatkozólag Dr. Kiéin J. ügyvéd, 
tömeggondnok úrtól ama felvilágosítást 
nyertük, hogy: „hamis bukás miatt nemcsak 
hogy elitélve nem volt, de a bünvizsgálat 
sem lett ez irányban elrendelve; hanem a 
vizsgálat csakis a netalán fenforgó vétkes 
bukás tárgyában lett megindítva, de vád
határozat Neumann Manó ellen egyáltalá
ban még nem hozatott.44 E felvilágosítás 
alapján — szívesen jelentjük ki, hogy a 
szerencsétlen öngyilkossága múlt számunk
ban felhozott indokból tehát nem történ
hetett.

— Friss-e a tojás vagy sem, állítólag 
igen könnyen megtudjuk, lm azt 25°/0 só
oldatba helyezzük. A tojás, minél öregebb, 
annál többet vészit fajsúlyúból s a fenti 
oldat volna az a folyadék, melyben 3 na
pos koráig elmerül s azután minél öregebb, 
annál inkább felszáll. Minden esetre gaz
dasszonyáinknak eme csekély fontosságú kér
dés megoldására csekély fáradságot igénylő 
próba volna.

— Senki gyermeke. Folyó április hó 
7-én reggel 5 órakor Ar.-Maróikon Fecser 
Ágoston megyei Írnok ur lakásának ablaka 
alatt, egy öt hetesnek látszó leány gyer
mek találtatott, mellette tejjel töltött gyer
mek szoptató üveggel. — A két párnába 
jól becsavart kisdedet, kinek arcza har
cként kabátkával födve volt, nevezett ur 

I jószivü neje vette azonnal ápolás alá, és 
i tiszta ruhába öltöztette fel. — A kisded 
I mellére a „Mária álma44 czintii tót imádság 

volt csatolva. — A helybeli csendőrség az 
anya nyomozását ugyanazon nap megkez
dette, — de eddig csak az derittetett ki, 
hogy az anya újbányái illetőségű. — A 
nyomozás tovább foly.

— Mint a „Pester Correspondenz44 
értesül, Jött bért Ödön urnák, az osztrák
magyar államvasut-társaság nagy igazgató
tanácsa elnökének legutóbbi ittléte alkal
mával a keleti vasutak ügye is a 
megfontolás egyik tárgyát képezte. Ezúttal 
érdemleges határozat nem lett bár hozva,
— erre nem forgott fenn ok, — az ügy 
mindazonáltal egy jelentékeny lépéssel 
előbbre vitetett Magyarország és a moll- 
árehia érdekeinek megfelelő irányban , s a 
kilátás, hogy ezen nagy, Európa és Ázsia 
közt közvetítő forgalomnak vezetése az 
osztrák-magyar államvasnt-társaságra száll, 
újólag erősbiilt. Úgy hiszik, május havában 
eldöntetik az ügy.

— Szépül Ar. Maróth. — A megye
házától kezdve az országút egyengetése és 
két oldalról sétány kikerekitésének munkála
tai serényen folynak. — Az ut leásatása,
— más helyen emelése és csatornázása 
Guttinann F. J. vállalkozó ur által vezet
tetik. — Valamint a már kész felső utcza, 
úgy ezen utcza építési tervezetét is az 
Ar.-Marótról eltávozott Geller Béla mérnök 
készítette, — s igy a mostani vállalkozó 
ur tapasztalt ügyes vezetése mellett csak 
szép eredmény várható.

— Ki a népszerűbb? Vilmos császár 
elhunyta alkalmából az orosz lapok a kö
vetkező történetet eleveniték fel, mely a 
hetvenes években Einsben történt. Az ott 
tartózkodó V i 1 in o s császár és II. Sándor 
orosz cár egy reggel találkoztak a sétaté
ren s ott leültek egy padra beszélgetni. 
Csakhamar mindenki arra felé sétált, a mi 
a cárt boszantani kezdte. V i 1 in o s 
császár mosolyogva vigasztalta a ezért, 
midőn egyszerre B i s ni a r c k herceg haladt 
el előttük, üdvözölve az uralkodót. „No 
most már lesz nyugtunk;“ — szólt Vilmos 
császár. „Miért-?44 kérdő csodálkozva a czár. 
„Mert hát itt megy Bismarck s ő híresebb 
ember, mint mi. A közönség most utána 
fog futni s nekünk békét hagy44, mondá Vil
mos császár. Es úgy is történt.

— Rövid Hírek — Az igazság
ügyminiszter a vidéki törvényszékektől 
tizenhét bírót már behívott a királyi táblá
hoz, kik a jövő héten kezdik meg műkö
désűket, — Magyarországból tavaly hat 
millió métermázsa búzát, U/4 millió mmázsa 
rozsot és 23/4 millió mmázsa árpát vittek 
külföldre, a legnagyobb részt Ausztriába.
— A Csallóközben az ínség enyhítése végett 
közmunkákat végeztetnek s a kormány 
100,000 forint erejéig adott erre meghatal
mazást. — Juriga János esztergomi kanonok, 
e hó 10-én az utczán szélhüdés által érve, 
hirtelen meghalt. — A delegáCZÍÓk az idén 
május hó 20—29-ike között fognak össze
ülni Budapesten. — A herczegprimás a ba
zilika belsejét újból diszittetni fogja olykép, 
hogy a bazilika egész belseje kellő össz
hangban legyen a gyönyörűen díszített kupo
lával. — Pozsonyban múlt szombaton hang
versenyt rendeztek a csallóközi ínségesek 
javára, mely 1800 irtot jövedelmezett. — 
A közíek&desügyi miniszter — mint hirlik — 
törvényjavaslatot terjeszt a képviselőház 
elé a í’elsőmagyarországi vasúthálózat egy- 
részének kettős vágánynyal való ellátása 
felett. — Gróf Hunyady László, volt ország
gyűlési képviselőnk, belső titkos tanácsosi 
méltóságot kapott.

Szíves figyelembevételre!
A „Nemzetőr44 fennállása az ezrekre 

menő amerikai magyarság fentartásával 
szoros kapcsolatban áll.

Azok, kik a külföldi, az anyafőidtől 
elszakadt magyarok sorsát, a magyar nyelv 
külföldöm terjesztését szem előtt tartják) 

' azok a Nemzetőrt, mely ez uj hon magyar 
gyermekeit védi, sérelmeit orvosolja, az uj 
és régi haza között létező rokonszenvet 
szitja, teljes erejükből pártolni fogják.

Minden magyar hazafias kötelességé
nek tesz eleget akkor, midőn ezen valóban 
nagy hivatást teljesítő lapra előfizet, mely
nek fenállása vagy bukása azonos egy uj 
magyar telep megalapításával vagy az ösz- 
szes itt létező hat nyolez százezer magyar 
elenyészésével.

Hogy mily káros befolyásoknak van 
itt kitéve a magyar, csupán az tudja meg
ítélni, ki a helyszínén fül, és szemtanúja 
a tényeknek; mily kisértéseknek van ki
téve a magyar, hogy nemzetiségéből kivet
kőzzék és mennyire ellensúlyozza lapunk 
eme kártékony befolyásokat és kísértéseket; 
csak az képes felfogni, ki a viszonyokat 
éber figyelemmel kisérve, összehasonlitja a 
jelen helyzetet, a lapunk létrejöttét meg
előző időkkel.

Hogy lapunk fentartása nehézségek
kel és küzdelemmel jár ez idegenben, nem 
szükséges említenünk; teljes bizalommal 
fordulunk tehát a méltányos magyar kö
zönséghez, beliünket nehéz és hazafias vál
lalatunkban segélyezni és ügyünket, mely 
minden igaz hazafi ügye, pártolásuk által 
biztos alapra emelni. Az anyagot az olvasó 
közönség kell, hogy szolgáltassa, hogy mi a ma
gyarság ügyét ez uj hazában biztos alapra 
helyezhessük. Hazafias kötelessége minden 
igaz lélekkel érző magyarnak úgy itt, 
mint otthon, hogy erejéhez mérten támo
gassa a nagy külföldön egyedül álló valódi 
magyar közlönyt.

Lapunknak évi előfizetési ára 5 frt. 
mely összeg legczólszerübben ajánlott le
vélben küldhető el. A cint: Amerikai Nem
zetőr 123 Norfolk Street, New York city.

Az Amerikai Nemzetőr kiadóhivatala.

A 1*  It <i S A (. O K.
— Rovatvezető Zuhany. —

II a j <I a n és in o s t. Hajdan azt 
mondották a; örömszülők : Leányunk szerencsés 
menyasszony lett. — Ma pedig ezt: Leányunk 
szerencsésen menyasszony lett.

Jobb v o 1 ii a. Uracs: Esküszöm, l’on 
kisasszony, ha meg nem hallgat és ahoz az emberhez 
megy nőül, megölöm öt, azután önt, és végre m a- 
g a m a t. — Kisasszon v ; Ha nem helyez nagy 
súlyt a sorrendre, jobb szeretném, ha megfő r- 
d i t a n á.

Nem vesztette el. Férj: Kedves 
feleségem, igazán nem tudom, kitől örökölte ez a mi 
fiunk azokat a rossz szokásokat. Tőlem nem. — 
Ft les ég: Az bizonyos, mert te még egyet sem 
▼esztettél el.

LEVELEZÉS.
Bars-Berzencze, 1888. aprilishő 9. 

Tanfelügyelői látogatás.
Nem régiben Kuliszeky Ernő 

Barsvármegye kir. tanfelügyelője, Berzencze 
község rom. kath. iskoláját meglátogatván, 
ez alkalommal Ocsovszky Antal a hely
beli esperes plébános ur jelenlétében, majd 
négy óra hosszáig időzött körünkben, fog
lalkozva a tanügygyel.

A tanfelügyelő ur munka közben 
keresett fel s gyönyörködött az előadásokon 
s azután vizsgálatot rögtönzött több tan
tárgyból, különösen: a beszéd és ért. 
gyakorlatokon átmenvén az I-ső osztálytól 
egész a VI. osztályig; ö maga is tartott 
mintaelőadást oly lelkesedéssel és bő ta
pasztalással, hogy a tanító éo a tanítványok 
egyaránt azt hisszük, hogy a tanfelügyelő 
urnák nagy kedve van a tanításhoz; igy 
tanítva haladt át a: történelem, földrajz, 
számtan és alkotmánytan tantárgyain. 
Ezek előadásánál főként tapasztalni lehetett, 
mennyire ismeri a tanulók fogékonyságát 
és tehetségeit. Tanítás közben arra töre
kedvén : ne legyen a tanulóknak tanul
mánya holt kincse, hanem ismeretüket az 
életben jólétük emelésére alkalmazni is tud
ják. Végül miután a mi gyermekeink mind 
tótajkuak, meggyőzedést szerezni óhajtott: 
értik és érezik-e a gyermekek azt, amit 
magyarul mondnak és olvasnak. — Álta
lában, úgy látszik szigorú eljárást követ: 
hogy az idegen ajkú iskoláknál a magyar 
nyelv képezze a főszerepet ; azaz, hogy a 
magyar nyelv nagy buzgósággal tanitassék.

De nem csak az iskola belső ügyeire, 
hanem a tanító illetményeinek pontos kiszol
gáltatására, a tanterem és az iskolaház körül 
felmerült hiányoknak megszüntetésére is 
nagy érdeklődéssel terjesztő ki figyelmét.

Az iskolaszék tagjaival együtt tekintő 
körül az iskolát s minden hiány és rendet
lenség azonnali elhárítására utasította a 
helybeli rom. kath. iskolaszéket.

Vajha jóakaratu és nemes intencziója 
minden alkalommal megteremné gyümölcseit!!

Tomaneíó József 
berzenczei rom. kath. néptanító. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.
i. 

Köszönetnyilvánítás.
Leirhatlan az öröm a kath. legény- 

egylet tagjai között mindannyiszor, vala- 
. hányszor oly nagyszabású intézetek, mint 
1 a Takarékpénztár is Takarék- és hitelin-

■ tézet kegyes adományokkal emlékeznek 
| meg kicsiny egyesületünkről.

Fogadják a nevezett intézetek a lé
vai kath. legényegyesület nevében mélyen 
érzett, hálás köszönetemet a kegyesen ado
mányozott 25—25 frtnyi segélyért annál is 
inkább, mert e megemlékezésben a neve
zett intézetek tekintélyes férfiúinak elisme
rését gondoljuk kifejezve lenni jóakaratu 
törekvéseinkkel szemben.

Léván, 1888. április 10-én.
Báthy László

a lévai kath. legényegyesület elnöke.
II.

Egy niagát megnevezni nem akaró 
lévai úrnő a „Stefánia-árvaház44 javára négy 
forintot volt kegyes adományozni.

Hálás köszönet a jó ügy nevében.
Léván, 1888. április 14-én.

Szakmáiy End.xe 
pénztárnok.

III.
Tekintetes Szerkesztő Ur!

Hogy a nagyérdemű közönség ha
sonló felültetésnek kitéve ne legyen, mint 
én, bátorkodom a Pécsett (Baranya in.) lé
tező Maisenzahl N. (Handels Thiergarten 
Zelm s), szárnyas állat kereskedő eljárását 
illustrálni.

Ugyanis limit évben (aug. hónapban) 
rendeltem fenti czégtől 3 drb. émdeni lu
dat 30 írtért, melyek között ő a megálla
podás ellenére 2 Ilimet és 1 nőstényt kül
dött. Eu ezen tévedésre őt figyelmeztettem 
azonnal, amint észrevettem, s ő hajlandó 
is volt kicserélés által a hibát helyre hozni. 

De midőn én, az egyik Ilimet elküld
tem, ő sem más ludat, sem pedig annak 
10 frtnyi vételárát daczára többszöri fel
szólításaimnak vissza nem küldte, s most 
peruiján vagyok kénytelen jogaimat érvé
nyesíteni.

A nagyérdemű közönség úgy hiszem 
ezen példán okulni fog és ezen czégtől 
mit sem fog vásárolni.

N.-Kálna, 1888. ápril 9.
Fekets Sándor.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET
Minek tartsunk divatlapot ? Hiszen a „Képes 

Családi Lapok14, „Nők a házban44 ezimii mellékletén 
a divatlevelek es divatképek, a divat minden mozza
natáról, minden újabb tüneményéről hűségesen érte
sítenek, s azonkívül közleményei a magyar családok 
háztartásának, gazdaságának minden ágát szakszerűen 
tárgyalják. — A „Képes Családi Lapok44 előfizetési 
ára egész evre G irt, félévre 3 irt, negyedévre 1 írt 
50 kr. s a kiadóhivatal (Budapesten, nagy korona- 
utcza 20. sz.), melyhez az előfizetések legczólszerübben 
postautalványon intézemlők, kívánatra bárkinek ingyen 
és bérmentve szolgál mutatványszámokkal.

Ifjuságilap. Beküldetett a „Hasznos Mulattató44 
képes gyermeklap 7-ik füzete, mely, mint a többi fü
zetek átalában, telve vau ismert nevű Íróktól hasznos 
olvasmányokkal, szép képekkel. Ez ifjúsági lap Dolinay 
Gyula gondos szerkesztése mellett, immár 16-ik év
folyamát futja. A vallás és közoktatásügyi minisztérium 
több ízben ajánlotta a tanuló ifjúság között való ter
jesztésre és az iskolai könyvtárak számára. Minden 
füzethez fél iv melléklet van csatolva. Előfizetési ára: 
negyedévre 1 frt, félévre 2 frt.

„Lányok Lapja.“ Dolinay e másik vállalatát is 
vettük. Kizárólag a leányvilágnak nyújt hasznos ol
vasmányt. E gonddal szerkesztett lap már 14 éve, 
hogy fent áll, minden anya megnyugvással adhatja 
leánya kezeibe. Pompás czikkeit jobbára ismert nevű 
írónők Írják, képei gyönyörűek. Minden füzethez fél 
iv melléklet „Tizenkét hónap44 ezimii regényes műből, 
melyet Szabóné Nogáll Janka kedvelt írónő ir, s mely 
év végén önálló kötet lesz ; ezek mellett még van a 
lapnak képineliéklete is. E sok előny daczára, előfize
tési ára : félévre 2 frt. A lapot a kultusminiszter is 
több ízben ajánlotta.

Nyilttér. *)  __________ I.
Farbige Seidenstoffe von 8ö kr,fl.

per Meter (ca. 2000 verschiedene Farben und Dessins) 
versendet roben- und st.ückweise zolffrei das Fab- 
rik Depót G. Henneberg. (k. k. Hoflieferant) Zürich 
Muster umgehend. Briefe 10 kr. Portó.

II.
Mindazoknak, kik felejthetlen egyet

len fiam temetésénél becses megjele
nésükkel részt vettek, mély köszöne
temet fejezem ki részvételükért.

dr. Levatich Kálmán.
in.

Tisztelettel értesítem a n. é. kö
zönséget, hogy e hó 15-én több napi 
tartózkodásra Lévára érkezem, mely 
időre a zongorák hangoltatására nézve 
kérem az érdekeltek becses figyelmét 
és bizalmát.

Budapesten, 1888. april 13-án.
Máily Ferencz

zongora-készítő és hangoló.
♦) E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelőssé

get a Szerk.

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

Búza: m.-mázsánként 6 frt 30 kr, 6 frt
60 kr. Kétszeres 5 frt 50 kr, 5 frt 90 kr.
Rozs o frt. 10 kr. 5 frt 40 kr. Árpa 5 frt
;>0 kr, 6 frt — kr. Zab 5 frt. 20 kr. 5 frt.
50 kr.’ Kukoricza 5 frt. 60 kr, 5 frt 80 kr. Bab 
9 frt — kr. 10 frt. — kr. Lencse 8 frt 50 

l 9 frt—kr. Köles 4 frt 50 kr, 5 frt — kr.



I I
A GABAM-IPOLYVÖLGYI VASÚT MENETRENDJE.

A cs. es kir. szab, 1 s® maöy- eredeti

selmeczi pipa- es jipaszar-sYára
Takács Vendel G.

Zólyomban, Seime

Legjobban ajánlja ujszerkezetíi kizá- B 
rólag szabadulni.

„egészségi patent-pipáit441 
minden ily „patent pipán0 az orszá- B 
gos czimer aranyban és a „szabada- B 
lom” szó van bevésve. Képes minta- tg 
lapok és árjegyzékek kívánatra bér- B 

mentve küldetnek. 10--7. H

16. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX*  
t. ez. 102. §-a értelmében ( z im< l közhírré tc s/i, h»»gv 
a lévai tekintetes kir. járásbiróság 1*88.  < i 909. 
s zámii végzés■ vei Mautncr Mór budapesti lak<s felp-rcs 
részére Deutsch Ármin lekéri alpen s ellen 206 frt. 93 

kr. tőkekövetelés s járulékai erejéig elrendelt ki
elégítési végrehajtás alkalmával bireilag lefoglalt es 
398 frt 55 km be. siilt szobai bútorok, bolti ezikkek-
böl álló ingóságok nyilvános árverés utján ela latnak.

Melv árverésnek 909. sz. beküldését. rendelő 
végzés föl v tán a helyszínén vagyis Lekére n leendő 
es/k -1 1888. w áprii hó 27. napjának délelőtt 
9 Órája lmt.ív' l«»iil kitiizetik. oly kijelenté—•!. Im^v 
ezen árverés a fentebb jelzett ingóságok az lssl. évi 
LX. t. ez. 107. §-a értelmében a legtöbbet ig :rónvk 
készpénz fizetés mellett szükség eseten becs.írón alul 
is < 1 fognak adatni.

Az elárverezendő ingósák vételára az 188l.evi LX.

kifizetendő.

időben a községi bíró házainál táviratnak. 
Egyúttal közzé tétetik, hogy mii d.azok 

]
tartanak, ij- ivüket az árvei s m -gk- ■ - ■
nvival inkább bejelentsek - mert külonl-en a

fognak uta'i: • tárni.
áprii hé) 12. napjait.

Litassy Nándor 
kir. bioís-ígi v/grchíjbír o

120/1888. sz.
III.

Árverési hirdetményi kivonat.
A verebélyi kir járásbiróság mint tlkvi 

hatóság közliirré teszi, hogy 1 ót József 
végrehajtatóiiak Bukay József és Ken
tek István végrehajtást szenvedők elleni 
66 irt. tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a verebélyi kir. járás
biróság területén lévő s a bessenyöi ll.». sz. 
tjkvben A I- 174 a. hrszánt. alatt foglalt 
Bakai József végrehajtást szenvedő Bakai 
< iábor, Bakai István és kiskora Bakai 
János tuiajdonostársak nevén állósazlSSl. 
60. t. ez. 156. §-álioz képest egész ház és 
Lehelekre 160 frt kikiáltási árban és a 
bessenyöi 156 sz. tjkvben A |- 84 a hrsz. 
alatt felvett és llentck István nevén álló 
ház- és Lehelekre az árverést 188 frt
ban ezennel megállapitott kikiáltási árban 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlan az 1888 évi április hó 28-ik 
napján d. e. 9 órakor Bessenyö köz
ségében megtartandó nyilvános árveré
sen a megállapitott 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. §-ban 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt 
igazságügymiszteri rendelet 8. jj-ban kije
lölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881, LX. t. ez. 
170. Jj-a értelmében a bánatpénznek a bi
róságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Verebólyena kir.jbiróság, mint tlkvi ha
tóságnál. 1888. évi, jan. hó 15-én.

Diilesz 
kir. aljbiró.

ZVE i n. cL e xx k i 
tisztességes módon mindennemű tör

vényes

S1 Sorsjegyeknek^ 
részletre való eladása által évenként 

legalább

1Í2OO frt_ keresetre
tehet szert. Tit.lakozódások 10—8.

f ü c h s h. váltóbázához,.
Budapest, Dorottya utcza. 9. intez-ndök.

Léva-Csata Esztergom Nana

astagabb betűre! jel/.ett szám, (t- 
ftúl rímjei peresig tartó

Esztergom-Nána Csata-Léva
I
1

Vegyesvonat
Állomás

1 Vegyesvonat

1 111. 111 III.

Léváról . . . ind.
. 1
• • — 4.— Budapestről , . . ind. 8.- 1

Bcesből ........................ ao.
Alsó-\ árad . . 7.26 4.25

Esztergom-Nána érk. 9.19 4.17
Nagy-Salló . . • n 7 4.54

r n ind. 9.50 4.45
Zcliz . . . • n 8.27 5.23 Köhid-Gyarmat n 10.11 5.12
Csata .... . érk. 9.— ' 5.56 Kéménd . . . . n 10.29 5.32

a ... . ind. 9.24 6.28 Fény .... n 10.43 5.53
Fény . . . • • n 9.41 6.51 Csata .... érk. 110.57 6.09
Kéméiül . . . • n | 9.55 707 Csata . . . ind. 11.15 6.45
K .liiil-Gyarmat . • w 10.12 7.28 Zeliz .... n 11.49 7.20

| \ána . . érk. 10.32 7.50 Nagy-Salló - . 12.24 7.57

Budapestre . . . . érk. 11.30
l 5 55 6.25 Alsó-Várad . n 12.48 8.22

Becsbe .... . „ 6.14 5.5*1 Léva .... . érk. 1 1.12 8.46

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi I.x. 

t. < z. 102. §-a értelmében közhitró teszi, hogy a lévai 

tek. kir. járásbíróság 1888. évi 1268. és 1269. számú 

vó - L -vcl Iinr Adolf és Sinko .József párkányi la- 

k.- .k ftdp r k ré.-//re Blum Sándor csallai lakos al- 

ptr. s ellen 423 frt 85 kr. és 3sO frt 50 kr. tőkekövete
lés .’s járnlékiik erejéig elrendelt kielégítési végrehaj

tás Á il.n í .il bír•. r i< foglalt es 162 frt 20 kua 

|,k. y/ '. ti bútorok, t iien, inkámra bolti czikkek

és . 'v.í:i\ 1'10 01 álló ingóságok nyilvános árverés ut

ján ladatnak.
121 I - 8. b< küld í- 

sét . id lő . //.■•■- folytán a helyszínén vagyis Csal

ién i i • e. i zé-; 1888. év áprii hó 25- napjá

nak délelőtti 9 órája határidőül kitiizetik, oly kije

ién i-' -l, h*>ezen  árverés a fentebb jelzett ingósá

gok az 1881. LX- t. ez. 107. §-a értelmében a leg

többet i .<)!’. k I; </.péiiz fizetés mellett szükség esc-

a ny
erek.

téli b/csárou alul is el fognak adatni.
'■ ételára az 1881. évi

LX. t. ez. 108. $ ában ím galapitott föltételek szeri it

lesz kitizet udö.
]/, venni szándékozók a kitűzött

időt:icii a k bíró házánál clváratnak.

]’ • i ii közhírré téh'.ik, hogy mindazok, kik a

ltf-'glal; iá._. ikra tulajdon, vagy elsőbbségi igényt 

tart anak \ ükét az árv.-r.’s megkezdése előtt aiinyi-

■

ríitv. k.-pcs íb.di egvvdül a vételár fölöslegére

fognak uiasittatni.
Keit Léván, 1888. Óv apr. hó 12. napján.

Litassy Nándor, 
kir. bírósági végrehajt*).

fi*anez.ia gyárímátiy

Őrás hamisított gyártmány ellen!
E xzivarkapapirt Dr. Dohl .1. J. Dr. Lilá

iéig E. Dr. Lipmann E. A becsi egyetem ve 
gyászéi i tanárai legmelegebben ajánlják kitűnő 
minőségéért, tisztaságáért, s mert az egész
ségre nézve semmiféle ártalmas anyagot ma 
gában nem foglal. 36—21.

Csata-lpolysáfl

-

V
E rovatban minden szó egyszeri 
beiktatása 3 krba kerül : bélyeg 
díjban a lakás megjel ilése mel
leit - - fizetendő minden egyszeri 

beiktatásért 37 kr.

Ház-eladás.
A Zöldkert utczában 

levő 40-ik számú ház 
szabadkézből

eladó;
a feltételek a kir. köz
jegyzői irodában tudha
tok meg.

- ! Vegyesvona
Állomás —------- —

i II. III.

Csata . . . . ind. 11.03' 6.19
Zalaba . . • n 11.21 6.38
Ipolv-Pásztó. • n 11.43 7.02
Bél , . . * n 14.56 7j6
Szakállos . 
Visk . . . . • n

1X14 7.38
12.33 8.-

Ipolyság . érk. !•- 8.30

Ipolyság-Csata

Ipolyság , . . . ind. 7-2 0 4.10
Visk . . . • • n 7-4 H 4.40
Szakállos • • n 8.1 1' 5.06
Bél . . . • • n 8.2 6 5.22
Ipoly-Pásztó . • • n 8.44: 5.42
Zalaba . . 9.02 6.10
Csata . . érk. 9.18 6.18

KIS HIRDETÉSEK.
Nyitrai és Társa | 

könyvnyomdájában, Lé- 
váu igen jutányos áron 
megrenpelhetők: külön
féle alakú és nagyságú ( 
levélpapírok és borítékok 
czégnyomattal. Falraga
szok és körlevelek; eske- 
tési meghívók és látoga
tó jegyek..Mindenféleügy
védi-. községi-, jegyzői- és 
körorvosi nyomtatványok 
raktáron tartatnak, eset
leg megrendelhetők.

Április 15.

Hirdetésekre bővebb felvilágosí
tást Nyitrai és Társa kiadóczég 
ad, ki levélbeli tudakozódásra 
postabélyeg beküldése mellett 

azonnal válaszol.

r

O c s k: a

csomagoló papír, nagy tömeg, 

mázsa számra, 
továbbá áruládák (Ver- 

schlag) nagy választékban és 
igen jutányos áron kapha
tók Nyitrai ésTársa könyv
kereskedésében Léván.

3061/888. szám. Ilont vármegye alispánjától.
Hirdetmény.

Hontvárniegye alispáni hivatala közliirré teszi, hogy a magyaradi 13. sz 
tjkvben 42. sori, számú ház, a Magyaradi fürdő közvetlen közelében és 481. □ ölben 
telekkönyvileg kitüntetett területtel nyilvános önkéntes árverésen 1888. évi ápr. 
hó 27. délelőtt II órakor Ipolyságon az alispáni hivatalban 650 frt kikiáltási becsár 
mellett el fog adatni.

ZE-1 eltételelc:
1- ör A becsár 10%-a bánatpénz gyanánt leteendő és kiárverező által 

a vételár ',4-ed részéig az árveréskor kiegészítendő, melyet, ha az árverés jóvá 
nem hagyhatnék, viszsza kap ;

2- or. Az árverés törvényhatósági és belügyminiszteri jóváhagyása után 
az adás-vételi szerződés megköttetik, a vételár egészben lefizettetik, vevő azon
nal a birtokba lép. — 11a ezt nem teljesítené, az árveréskor letett */*-ed  rész 
vételárt veszti. — A birtokba lépés és árverés közötti időben, ha az épületet 
kár érné, azokért az eladó megye nem felelős, —- azonban a tűzkárból 
keletkező kártérítési összeget, a megerősített vevő lesz jogosítva felvenni; ki 
egyébként feljogosittatik az ingatlan épségére vonatkozó felügyelet tekintetében 
az árverés Hajijától kezdve tulajdonosként viselkedni.

3- or. Biztosittatik, hogy az árverés eredménye az április 30-án tartandó 
közgyűlés elé s onnan esetleg haladék nélkül a belügyministeriumhoz fogfelter- 
jesztetni.

Ipolyságon, 1888. április hó 10-én.
IPoixgx'éicz /Lajos

alispán.

Tudósítást
gyárt xxx él xx y a i rx k könnyű hajtása

csekély fűtőanyag fogyasztása,
ig-ext n.a.g'y m-j.nkaképesség-e,

a szemek kitűnő tisztítása és osztályozása, vslamint erős szerkezete tekintetében
összes

eddigi számos vevőink nyújtanak, kiknek névjegyzéke a t. gazda urak rendelke 
zésére áll.

Grossmann és Rauschenbach.
első magyar gazdasági gépgyára,

Budapesten, külső váczi-ut 7. szám. 6-i

NYOMATOTT NYITRAI ÉS TÁKSÁ-uál LÉVÁN. 1838,


