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A községi közmunka 
tárgyában.

A gazdasági egyesületek országos 
szövetkezete Nagv-Körösőn tartott kon
gresszusában egv határozati javaslat 
terjesztetett be a községi közmunka 
mikénti felhasználása tárgyában, mely 
ugvan a kongresszus által el nem fogad- 
hatónak mondatott ki. mert bővebb 
tanulmányozásra van szükség, mint
sem az előadott javaslat nyomán rög- 
tönösen határozhasson a kongresszus; 
s igy bővebb tanulmányozás vé
gett kiadatott a javaslat egv adhoc ki
küldött bizottságnak, hogy ez e feletti 
véleményes javaslatát a jövő évben 
tartandó kongresszuson beterjeszsze.

Kétségkívül ez volt a leghelye
sebb eljárás oly ügyben, mely még 
nálunk sem eléggé tanulmányozva, 
sem eléggé a gyakorlat által megis
mertetés végett kifejtve nincsen.

S habár több oly eszmét pendít 
meg a javaslat, melytől a gyakorlati 
élet sok üdvöst remélhet s igy az. hogy 
a községi közmunka mindenütt elenged
hetetlenül életbeléptettessék. mindenki 
'állal, ki községi utaink primitív álla
potát látja és ismeri, csak örömmel 
fogadtathatik, de mivel vannak olvak 
is, melyeket elfogadva a községi köz
munkát egész valójából kiforgatnák s 
községi utainkat ad infinitum a mos
tani állapotba kárhoztatnák: valóban 
a bővebb tanulmányozás e részben 
elmaradhatatlan.

így a javaslat azon része, mely a 
községi közmunkát a hadászati, a tör
vényhatósági satb. utakra fordítandó- 
nak tanácsolja, oly intézkedésnek tű
nik fel. hogy valóban feleslegessé vál
nék magának a községi közmunkának 
megalapítása is, mert hisz ennél sok
kal czélszerübb s kevésbbé komplikált 
dolog s intézkedés volna egyedül az 

, állami, a törvényhatósági közmunká
nak dekretálása s kibővítése.

Ily esetben kár volna s egésze11 
felesleges munka nj ezimii s név* 1 * * * *’1 
közmunkákat dekretálni, s egyenesebb 

: s helyesebb eljárás volna egv czim 
alatt annyi terhet róni ki. a mennyi a 
kitűzött ezél elérésére szükséges és kí
vánatos.

Közterheink s kötelességeink ed
digi sok különfélesége a legalkalmat
lanabb mód azoknak kellő és pontos 
elviselésében, ezeknek szaporítása aligha 

j válnék hasznára az élénkbe kitűzött 
ezél elérésében; ezektől tehát a meny
nyire csak lehetséges, szabadulni java
solja maga a gyakorlati élet.

A községi közmunkának nem le
het semmifélekép más feladata, mint a 
községi közlekedési utakon való fel
használása; mert valamint az állam 
nem lehet el községek nélkül, vagy 
is, hogy állam, megye alakulhasson, 
első sorban községeknek kell lenni.

■ ugv az eddigi azon eljárást, hogy a 
I községi utakra semmi gond sem for-
■ dittatott, hanem csak az államiak, s 

törvényhatóságiak vétettek oltalomba s
i kiépítésre és fenntartásra, nem lehet 
i egészen helyesnek tartani, s a logi

kai rend bizonyos aberracziójának kell 
tekinteni; az állami, törvényhatósági 
utaknak rendeltetésük jogosultságát s 
közhasználhatóságát csak úgy alapít
hatjuk meg, ha a községi közlekedési 
utakat oly helyzetbe hozzuk, hogy 
érintkezésük akadálytalan legyen az 

I állami, a törvényhatósági utakkal.
A mig a községi közlekedési utak 

! nincsenek azon állapotban, hogy ere- 
I kül szolgáljanak a forgalom keringé

sének az állami s törvényhatósági s 
vasutakhoz : addig azok soha sem lesz- 

I nek a jóllétet alkotó általános erős té
nyezők.

Pedig az utaknak, legyenek azok

I
bármily rendűek is, ez a legelső fel
adatuk.

Hogy tehát a községi utak — 
melyeknek kiépítését s jó karban tar
tását a közjóiét szempontjából min
denki jogosan kiválthatja — a községi 
közmunkának más cz.élra és térre vo
nása által — primitiv állapotokból 
kivitessenek, s használható állapotba 
tétethessenek —- ti községi közmunkát 
csupán és kizárólagosan ezekre kell 
fordítani,

A nyelv eredete.*)
— Irt-i: Cserei József. —

Eddigi szemlélődéseinket a következő 
mondatba foglalhatjuk össze. A nyelv ter
mészetes utón keletkezett, természetes kö
vetkezménye az emberrel veleszületett be
széd-tehetségnek. A nyelv azonban függ 
a népet befolyásoló külviszonyoktól, máskép: 
a nyelvek különfélesége a népek közötti 
természeti viszonyok különbségétől függ, 

: mely utóbbi állítást Schleicher fejtette ki 
, bővebben. Mert épen a nyelvet befolyásoló 

kiilviszonyok tárgyalására térek á‘, meivek- 
j nek hatására a nyelv idomul.

A Genesis szerint Adóm adta minden- 
' nek a nevet, a mi létezik. Ez nagyon ter

mészetes a jelen korban és a tudomány je
lenlegi állása szerint. Képzeljük el magunk
nak, hogyha egy olyan hozzánk hasonló, ép 
elmével ellátott, kifejlődött ember jelennék 
meg közöttünk a teremtő kezéből, az a be
léje oltott beszéd tehetségénél fogva, s mert 

i egy kifejlődött férfi értelmével bír, tudna 
í nevet adni az egyes tárgyaknak a maga 
' módja szerint, mint Adóin a szentirásban. 
; íme, a beszédnek első kelléke : a józan em

beri ész. Es a bábeli zavar is nem mellet
tünk szól-e? Most is azt valljuk, hogy az 

. emberiségnek különféle vidékekre való fel- 
1 oszlása különféle nyelveket fejlesztett, mint

'*)  Ismerve lapnak t. olvasóinak nemes Ízlését 
s a komolyabb irányit közlemények iránt, is tanúsított 
előszeretetét,örömmel közöljük e „Népszerű felolvasást,14 

i melyet jeles munkatársunk legközelebb Trencsén város 
< müveit közönsége előtt, a „Trencsénmegyei természet- 
1 tudományi egylet44 estélyén tartott. 
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előbb Scldeieher nézetével kifejeztem, hogy 
a nyelvek különfélesége a népek közötti 
természeti viszonyok különbségétől függ, 
vagyis azért van annyi sok különböző 
nyelv, mert a természeti viszonyok is kü
lönbözők, a melyek alatt ezen nyelvek 
keletkeztek. Ezt a tételt ma már concret 
példákkal lehet bebizonyítani, mikor az 
összehasonlító nyelvtudomány olyan szembe
ötlő mérveket öltött, hogy világot dérit 
épen a nyelv gyökerein keresztül olyan 
korra, melyről a történelem különben mit 
sem tudna. Példa rá az indogermán nyelv
faj. Azok a népek, a melyeket mi most 
indogerniánok neve alatt ismerünk, (szansz
krit, zend, czelta,— Európának kihalt ős 
lakója, — a görög, latin, germán, litván és 
szláv,) azok hajdan mind együtt laktak 
Ázsiában a Himalája liegyláncz északnyu
gati része mellett, hihetőleg a Paropamy- 
sus hegycsoport körül. A történelem mit 
sem tud ezen népek ősi állapotáról, ellen
ben az összehasonlító nyelvtudomány7 fel
tarja ezen népek őskori műveltségét épen 
nyelvűknek gyökeiből és kimutatja, hogy 
azok az ősidőben mind együtt laktak, egy 
nyelvet beszéltek s már akkor 2000 évvel 
Kr. e. szántó-vető, baromtenyésztő és há
zakban lakó, tehát a nomád életen túl, 
polgáriasuk népek voltak. Közös ezen nyel
vekben a szántás fogalma: árun a görög
ben, arare a latinban, árján a szanszkrit- 
ban, orati a szlávban, alti a litván nyelv
ben. A szanszkrit avis bárányt jelent, a 
görögben ugyanaz ois, a litvánban avis, a 
latinban ovis, a szlávban ovica, az ófelné
metben auwi. A szanszkrit dain vagy da- 
mas ház, a latinban domus, a szlávban 
domu és igy tovább. >8 daczára, hogy ezen 
népek hajdan egy nyelvet beszéltek, miért 
különbözik ina a latin nyelv az ő testvé
rétől a görögtől, szlávtól vagy germántól 
annyira, hogy mi már két különféle nyelv
nek ismerjük, holott be van bizonyítva, 
hogy egy anyától származtak? Ezen külön
bözeteket az ősi székhelytől való elszaka
dás és a különféle vidékek, éghajlati vi

TÁRCZ A.
A „nagy csata“ mezeje.

— Történelmi kép. Közli: Arany Lajos. —

A francziák 1812-iki orosz hadjárata 
a világtörténet legcsudálatosabb eseménye. 
Ségur tábornok remek tollából magyarra is 
átvett Írását ha figyelemmel olvassuk, álta
lán lebilincsel bennünket; kivált, ha olvas
suk becses leírását a visszavonulás ama 
borzasztóságában, midőn t. i. a nagy hadse
reg — Napóleon alatt — Moszkvából hát
rálva haza tele, a birodinoi csatatérhez 
vissza érkezett. „Kologlia után elgondol
kozva haladott a hadsereg, — irja— midőn 
többen körülünk szemeiket fölemelvén, meg
döbbenve kiáltanak fel. Egyszerre mindenki 
maga körül tekintett és látott e<rv ö sze- 
tiport, meztelen, elpusztított térséget, me
lyen a fák nehány lábnyira a földtől le
vágva, a bástyák lehorzsolva voltak, kö
zöttük legéktelenebbek, a melyek legma- 
gasbak. — Lgy tetszék, mintha egy ki
aludt, elrombolt vulkán feküdt volna előttük. 
— Köröskörül a csákók és vértek töredé
kei, tört dobok és fegyverek darabjai, 
egyenruhák rongyai, véres zászlók födték 
a térséget.

Ez elpusztított földön harminczezer 
hulla hevert enyésző félben. Néhány csont
váz, e dombok egyikének szakadékán, ma- 
gaslott ki az egész felett. — Mintha a ha
lál ideiette volna át birodalmát; ez volt 
ama rettenetes romvár Caulaincourt dia- 
adala és sírja. Es a felkiáltás: ime a „nagy 
csata mezeje11 bosszún és szomorún moraj- 

lott. — — — A csapat sebesen haladott. 
Sonkáséin állapodott meg. A hídé;;, az éh
ség, az ellenség kergetett; csak fejét for- 
ditá arra mindenki elhaladva, hogy utolsó 
és szomorú pillantást vessen annyi bajtárs 
e nagyszerű sírjára, kik haszontalanul lő- 

j nek feláldozva, és a kiket most el kelle 
hagyni.

Ez a hely, a hol történetünk egyik 
legnagyobb lapját vérrel és vassal jelöltük.

Egykoron majd e mezőn, mely ha
sonló lesz a többihez, egykedviileg halad 
az utazó; azonban, ha megérti majd, hogy 
ez volt a „nagycsata meze j e“, vissza
tér, újra meg újra („nekünk is van egy 
Mohácsunk!:) és kiváncsi szemeket me
resztve, mohó emlékezetébe vési a legap
róbb eseteket, és kétségkívül felsóhajtand: 
„Micsoda emberek! Micsoda hadvezér! Mi
csoda rendeltetés11! — Ezek azok, akik 
előbb Egyptusban, a keletet ostromolni 
mentek és kapujára törtek. Azóta meghó
dítók Európát, és ime ők vissza jönek, 
északon újra megjelennek ez Ázsia előtt, 
hogy vele még egyszer megütközzenek!

Vájjon mi vitte őket e bolygó, ka
landos életre? Ezek nem voltak barbárok, 
jobb égaljat, kényelinesb lakásokat, része- 
gitőbb látványokat, nagyobb kincseket ke
resők : ellenkezőleg mind e javakkal bír
tak; annyi kéjelmekben úsztak, melyeket 
mind elhagytak, hogy éljenek födél és ke
nyér nélkül, hogy hulljanak el naponként 
és egymásután, halva, megcsonkítva.........

Mi szükség kényszerítő őket? Ej! mi 
egyéb, ha nem egy idáig csalhatlannak 

j hitt főbe vetett bizalom! a büszkeség, 
bevégezni egy dicsőségesen kezdett mun- 

' kát! A győzelem ittassága és mindenek 
, felett a dicsőség amaz olthatatlan szenve

délye, e hatalmas ösztön, moly az embert 
halálba iizi, keresve a halhatatlanságot !“

E gyönyörű leírásban sok eszme van 
olyan, mely a jelen válságos helyzetbe is 
beillik.

A kertészleány.
— Beszélj. —

Irta: Csungey Gusztáv.

Az ifjú mélyen felsóhajtott egy bol
dog álommal, édes reménnyel lett szegé
nyebb; de belátta, liooy atyjának igaza van.

Megteszed fiam? — kérdő szolid jó
sággal az apa.

— Engedelmeskedem apám 1
— Ne engedelmességből tedd, hanem 

lelked meggyőződéséből. Ha erősebb szived 
vágya, mint becsületérzeted, én nem kény- 
szeritlek.

— Utazom atyáin!
— Jól van. Halld tehát. Ma nem me

het ki senki a városból a nélkül, hogy7 a 
czarewna titkos kémei észre ne vennék 
s utói ne érnék, holnap pedig már későn 

i volna. 11a már itt maradnál, részt kellene 
venned velem együtt a merényletben s ak
kor nem szabadulsz a caretvna hálójából. 
A dolgon ugv segitek, hogy elkérem öreg 
gárdista barátom fogatát valami űrügy 
alatt, ami nekem könnyű lesz, mert úgy 
bízik bennem, mint saját magában, ha e 
fogatban hagyod el a várost, nem kémlel

lii senki. A legközelebbi faluból visszakül
dőd a fogatot, aztán ülj fel valami paraszt 
szánra s hajts Moszkva felé. Pénzzel ellát
lak. Most megyek. Nehány óra múlva kül
döm a fogatot, addig el ne hagyd a 
szobát.

Az öreg ur egy tömött tárczát adott 
át fiallak, aztán megölelte s érzékenyen 
mondó:

— Isten veled, majd Moszkvában, ha 
Isten megsegít, újra meglátjuk egymást.

Az öreg elment. Aiexci pedig sötét 
gondolatokba merült. A lemondás nehéz 
volt, de le kellett mondania. Természeténél 
és neveltetésénél fogva sokkal nemesebb 

I kedélyű volt, semhogy a kegyenczek sor- 
| sára vágyott volna. Atyja tervét helyeslő; 

de más részről végtelenül fájt, hogy a ked
ves feledhetetlen kertészlánykát örökre el
vesztő. „Örökre elválni!11 majdnem elvisel-

i hetetien volt e gondolat neki.
E kínos töprengések, s a múltak 

édes emlékei közben múltak az órák, el
jött a dél is. Alexei elköltő ebédjét, de 
keserű volt minden falatja. Bús is volt, 
a fogat még sem jött.

Még egy pár órát kellett végtelen
; kinos nyugtalan-ág közt eltöltenie, mig

végre felhangzott az utczáról a megérke
zett fogat lovainak csengetyüje. A szánkó- 
padra födött hintóderék volt alkalmazva 
két oldalról függönyös üvegajtókkal. Az 
ifjú fölkapta fegyvereit, bundáját s mélyen 
szemére húzta prémes sipkáját, lesietett s 
alighogy beült, a fogat vágtatni kezdett.

Alexei kibontakozott a bundából,
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szonyok okozták; a talaj minősége ered
ményezte, hogy azon nyelvek különféle 
irányban fejlődtek, de soha sem tértek <d 
egymástól annyira, hogy a véirokonságot 
észre ne vehetné rajtok az összehasonlító 
nyelvtudós. Avagy a növény, ha más vi
lágrészbe ültetik át, nem fog-e elfajzani? 
Pedig a nyelv még érzékenyebb az éghaj
lati benyomások iránt. Bizton állíthatom, 
hogy ha mi magyarok nem jöttünk volna 
be Európába, hanem Ázsiában maradunk, 
manapság Ázsiában nem beszélnénk úgy, 
mint ahogy beszélünk a mostani körülmé
nyek közt Európában, — ha ugyan ekko
ráig életben maradtunk volna. Milyen ha- 
tása van a vidéknek az emberiség nyelvi 
fejlődésére, kézzel fogható, ha összehason- 
litjuR az északi nyelveket a déliekkel. 
Északon a hideg eszközli a nyelvnek azt 
az érdességét, mely a sok mássalhangzónak 
egymásra való torlódásában nyilvánul. 
Most is, ha fázást, hideget akarunk kife
jezni, nem mássalhangzókat használunk-e? 
ha pedig nyáron melegünk van, magán
hangzókban panaszkodunk. Az egyenlítő 
körül lakó műveletlen népek nyelvében a 
hangzók a túlnyomónk. A két véglet kö- 
zéputja itt is a legkellemesebb, azért 
olyan bájosak a spanyol- és olaszországi 
nyelvek, mert a legkedvezőbb éghajlat 
alatt lakván, nyelvükben a magánhangzók 
és mássalhangzók kellemesen váltakoznak, 
olyan harmonikus egyensúlyban vannak 
egymással, hogy az a puha, lágy kelleni 
szinte elkényezteti a fület. Most már meg
értjük, miért lett az olasz nyelv a dal 
nyelve. A mit nagyban láttunk, azt tapasz
taljuk kicsinyben is egy nemzet, egy ország 
körén belül az úgynevezett vidékiességben; 
ki van mutatva, hogy a jelenlegi uj görög 
nyelvben, eléggé sziik területen, 70 külön
féle dialektus létezik.

Úgy hiszem, eléggé bebizonyítottam, 
hogy a nyelv, leginkább fejlődése korában, 
függ a vidéktől, a talaj és éghajlati külön
bözetektől és a műveltségtől. Olyan meg
dönthetetlen természeti igazság ez, melyet 
minden józan eszii embernek el kell fo
gadni csak úgy, mint azt a törvényt, hogy 
a hőmérséklet a földgömbön fokok szerint 
változik. Még a legműveltebb ember is alá 
van vetve a talaj és éghajlati viszonyok
nak, a természet erősebb, mint az emberi 
műveltség. A természeti körülményekből 
magyarázhatók meg a különféle arczszinü, 
nemzetiségű, jellemű és nyelvű emberek. A 
természet elöl senkiscm térhet ki, scnkisem 
emancipálhatja magát.

A tudós nissai szent Gergely igen 
helyesen mondja, hogy az embert a ter
mészetébe oltott logikai tehetség vitte a 
beszédre, tehát hogy az ember Istentől 
beléje oltott tehetségnél fogva képes a 
beszédre, mely tehetség bizonyos körülmé
nyek között kifejlődik. Ezen nézethez az 
újabb korban legközelebb áll Robber, az 
miiről bölcsész, a ki nissai Gergely cjrvliáz- 
atváltak nézetét úgy egészíti ki, hogy a 
szükség, a társadalmi egyiittlét tanította az 
embereket a beszédre. A nyelv a belénk 
oltott képesség alapján a társasélet szüle
ménye épen úgy, mint az állam, mint az 
összes műveltség. Nissai Gergely és Hőb
ből- n ízetét összefoglalva a tétel igy hang
zik: a belénk oltott beszéd-képesség bizo
nyos körülmények között megszólal. Te
gyük fel azt a lehetőséget, hogy egy em
ber a társadalmon kiviil, például messze 
terjedő őserdők k izep tte a természet ölén 
növekedjék fel; előre látható, hogy az az 
ember ilyen körű 'menyek között nem fog 
tudni soha beszelni, legalább nem ugv, mint a 
müveit társadalom emberei beszélnek. Ez leg
főbb bizonyító ok arra, hogy a nyelv nem ve
lünk született, hanem hogy csak képességünk 
van a beszédre. Ha a nyelv velünk szüle
tett volna, akkor olyanok lennénk, mint az 
állatok, mert akkor a nyelv ösztönszelü 
lenne, mint az oroszlánnak ordítása, a far
kas üvöltése, és tanulnunk sím kellene. 
Továbbá, lia a nyelv velünk született volna, 
tökelesbülésnek sem lenne alávetve és annyi 
különféle ágra nem szakadhatott volna, 
minthogy az ösztön mindig egyforma, külön- 
féleségnek, tökélesbülésnek nincs a'ávetve. 
Nem tagadom, hogy az embernek is van
nak ösztönei, milyenek a szopás ösztöne a 
kisdednél, a sirás, nevetés, ásítás ösztönei 
stb. a beszélés legkevésbé az. Az emberben 
sokkal kevesebb az ösztön, mint az állat
ban. A madár ösztönszerüen építi fészkű’, 
de haladást a fészek építésében nem mutat, 
holott a gyermeket tanítani kell a nyelvre, 
különben nem fog helyesen beszélni, de a 
tanítás alapján a legmagasabb fokig művel
heti ki magát, a világ első nyelvtudósa 
válhatik belőle, milyen volt például Panini 
az indeknél Ázsiában. Ha Roniu'uit és l’e- 
must a farkasokkal együtt hagyják, akkor 
farkasok módjára üvöltöttek volna. Ennek 
egyéb oka nincs, mint az az egy tulajdon
ság az emberben, mely bennünket az álla
toktól megválaszt — — az ész, a gondol
kodó képesség, mely az állatokban hiány
zik. Eszünk, egyenes testállásunk és az 
ezzel járó tagozott, ariieulább beszéd kü
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lönböztetnek meg bennünket az állatoktó I, 
mélyek észszel nem bírnak, a föld felé te
kintenek és articulább, tagozott hangokat 
alkotni nem képesek.

(Folyt, köv.)

A nagy-körösi kiállításról.
Ha visszatekintünk mindazokra a gaz

dasági kiállításokra, a melyek nálunk a múlt 
tizedben országszerte megtartattak, nem 
találkozunk a jelenben megelégedésével ama 
eredményeknek, melyeket egy évtizednek 
kulturális nyomai szoktak maguk után 
hagyni egy specziális nemzeti törekvésen.

Nem tudjuk, hogy Nagy-Körös váro
sának és környékének mezőgazdái menny it 
tapasztaltak és tanú tak a kiállításon, de bizton 
hiszszük, hogy maguknak sokkal több tanulsá
got szereznek, ha a budapesti kérés
it e d e I m i m u z e u m o t nézik végi g.

Mi barátai vagyunk a vidéken tar
tandó gazdasági kiállítások rendezéséin k, 
de ne azért tartassák az, hogy alkalom 
legyen banketteken toasztukat mondani a 
„haza megmentéséről1' — hanem legyen az. 
gazdasági eszközeink gyakorlati bemutatója, 
amelyből a mezeigazda okulhat és tanulhat. 
Ilyen bemutatások után azután könnyebb 
elérni a czélt : a gazdákat a modern ma
gyar gaz.dasági eszközök vásárlásara serken
teni, reábi-ni.

Miért nem csinál az országos gazda
sági egyesület ily alkalommal mozgalmat. — 
propagandát a magyar iparnak és miért 
engedi meg, hogy a külföldi ügynökök reá
erőszakolják gazdáinkra gépiparczik keiket, 
mikor már annyi jónevü gépgyárosaink 
vannak.

Éppen, mint ahogy nemrég a zombori 
kiállításon constatáltuk, a nagy-körösi ki
állításon is jó üzlet r< ményében jelentek 
meg a külföldi gépgyárosok, és hoztak 
olyan portékát, amilyent ma már minden 
nagyobb szérüskertben látunk. Egyedül a 
magyar gépgyárosok és gépé-zik mutattak 
be újat, javnottat és ezélszerüt. A többek 
között Kovács Gyula abonyi földbirtokos 
és gépész is mutatott be egy saját talál
mányit, ügyesen szerkesztett hengerfuró- 
gépet, amely haladási éremmel tüntetletett 
ki és Ma ver E. iiai, szombathely i gép
gyáros mutatta be működésben, biztonsági 
ké-ziilékkel ellátott szecskevágoit és da
rálóit.

A kiállítás anyagi sikerére csak annyit 
jegyzőnk meg, hogy kár volt azokért a 
látottakért annyi embert odacsöditeni Nagy- 
Körösre. \ alóságos ázsiai rendetlenséggel, 
de annál több európai drágasággal találko
zott az ember mindenfelé.

Kecskemét városa pedig a körösi ered
mény után nyugodt leiiet ; nem lesz kény
telen jövőben világkiállítást rendezni, hogy 
ellensúlyozza Kőrösnek ezúttal szerzett di
csőségét.

Egyébként a kiállítás kedves találko
zója volt az alföldi gazdáknak ; s elpana
szolhatták ezernyi bajaikat egymásnak.

UZöxősjr Izxize.
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Válasz
az „Ébredjünk" eziaiíí csikkre.

A ladár Pál, szt.-benedeki kjegy..ő u-, 
valószínűleg nem fontolta meg a dolgot, a 
mely hez úgy latszik nagy szenvedélylyel 
hozza kezdett ; mert hogy valaki kivételt 
nem ismerve „Ébresztőt11 fújjon akkor a 
midőn még azt sem tudja, hogy kivel van 
dolga s hogy tulajdonkép mily elemekből 
ail a jegy zői kar, az csak elham.irkodásá- 
mik s tapintatlanságának tudható be.

Ismerek én sok „jelesebb11 hivatalno
kot, ki hivatalának élve, elfoglaltságában 
reá nem ér hírlapi csikkek Írására, de an
nál inkább érdck'ődik a történtekről, s 
kérdeni, talán szunny adózására vall az az 
’ile öltek?! Ki-ki nagyon is tisztában van 
sa,at feladatával s igy ha van végzendő s 
elintézendő ügy, a mely a kart érdekli, azt 
hinném, hogy annak elintézése nem hírlap 
uiján kell hoey történjék.

Az elnökünk id. Blay József elleni 
megtámadásokra csak azt jegyzem meg, hogy 
igen tisztelt czikkiró ur is holt telenül cse
lekedett akkor, a midőn ucliánv napi jegv- 
zösködésének idejében magát illetékesnek 
vélte egy artatlau s tevékeny működésében 
megőszüit egyént liirl.-.pilag lemondásra 
kényszeríteni, holott az illető már évek 
óta könyörög, hogy mentsék fel őt, mint 
öreg embert ebbeli tele r alól.

Mint bar.-megyei jegyző már két gyű
lésnek eredményéről lettem értesülve, s 
mindkét gyűlésen a tagok csekély számi 
id. Blay Józsefet az elnöki tisztébe i 
továbbra is megerősítette. Ésszerű e tehat 
ajtóstól ttgy neki rohanni oly ügynek, a 
melynek történetéről \ ladár urnák vairv 
egyaitaljaban nincs, vagy ha van is tudo
mása, de az igen hiányos lehat. — Ugv 
latszik, hogy t. czikkiró urat a szereplési 
viszketeg vezérelte ebbeli .szándékában, s 
tálán kevés dolga lehet, hogy más csöndes 
vérű, s hivatalával „eléggé11 elfoglalt tár
sainak szabad perczeit igy felnavarj.i.

.Minden eljárásnak megvan a maga 
módja, csak alkalmazni kell tudni, az. ered
mény el nem marad, — mert igaz ám még 
az a közmondás, hogy : „lassan járj, to
vább órsz.“

Zeliz, 1888. máj. hó 23-án.
Sz2d.la.csek Tázics, 

bjegyz.0.

Különfélék.
— Uj vasúti menetrend. Az os itr.-in i- 

gyar állam vasúttársaság vonalain jövő hó el
sejével uj menetrend lép életbe, mely a vi
dékünkön közlekedő vonatok járását is -— 
még pedig határozottan a mi előnyünkre 
— megváltoztatja. Június cl.tej étöl ttgvan s 
direkt összeköttetésbe lep a Kováról köz
lekedő vonal a bécs-budapestivel ugv, hogv- 
Csatán nem kell átszállítunk s hosszabb 
időt vesztegelnünk. A vonatok érkezése és 
indulása pedig Léváról a következő: érke
zik d. e. 8 óra 35 perez- és d. u. 3 óra

fészkclődött szűknek találta a ketreczet, 
mintha mellette a hintóderék másik olda
lán valami puha málha volna odahelyezve. 
Az ablakok belül úgy be voltak csinálva, 
alkalmasint deszkatáblákkal, hogy a hézag
ban mit sem lehetett látni.

Alexei kinyújtja kezét, hogy meg
tapogassa a mellette lévő tárgyat, de alig
hogy hozzáért, ijedten rezzen össze, emberi 
kéz volt az, a mit megfogott.

— Mi ez? ki vagy? kiáltá önkén
telenül.

— Pszt! suttogá valami hang; — 
egy szót se áruló, mert halálos órád ütött.

Alexei megdermedt az ijedségtől s 
azt hitte, hogy vesztőhelyre viszik.

E pillanatban a hézagban felül egy 
kerek ajtócska pattant föl s egy olajlámpa 
terjesztő szét sugarait.

Alexei a mellette ülő alakra vető tekin
tetét s most arcza biborpiro. ra gyulladt s 
dobogó szívvel rebegé :

— Carewna! . . .
Erzsébet carewna szeme közé kacza- 

gott halkan s megfenyegető öt rózsás ujjacs- 
kájával.

— Semmirekellő ! hát igy akartál te ' 
megszökni előlem ? faképnél akartad hagyni 
menyasszonyodat ? szerencsémre az öreg 
apó nagyon jól ismeri atyád természetét, ■ 
sejtette, hogy a vén kópé fiát akarja meg- ' 
szöktetni előlem a fogattal s tudtomra adta j 
gyanúját s én beültem a hintóba, hogy ma- 1 
gam győződjem meg a valóról.

Es ime csakugyan ... No várj . . . 
Ezért holnap reggelig börtönbe kerülsz.

E kegyetlen szavakat oly édesen 
suttogó el, szemei oly bűvösen ragyogtak 
s puha karjaival lassan gyöngéden vonta 
keblére a reszkető ifjút . . .

Alexei ajkai a czárnő ajkait keres
ték , . , veszve volt « >

Qro»zor»z*gb»n  igen e^ysaserü módja

volt a trónváltoztatásnak. 11a a fejedelmi 
ház valamelyik tagja valami czimnek alap
ján jogot tartott a koronához : csak vala
melyik tekintélyes tábornokkal kellett szö
vetkeznie, a ki a seregre befolyást gyako
rolt. Ha az összeesküvés sikerült, vagyis, 
lia az előkészületeket ttgy tudták az elha
tározó pillanatig végbe vinni, hogy- azok 
nem idéztek elő valami feltűnő gyanút, ak
kor a forradalmat sikerültnek lehetett tar
tani, mert a terv kivitele rendkívül könnyű 
volt. A parancsnok ugyanis éjjel kirendelte 
a megnyert hadcsapatokat, egy részével 
megszállotta a város fontosabb pontjait, a 
többivel pedig elfogatta a kormány fejét 
és tagjait, palotáikban. Aztán azt, akinek 
érdekében forradalmat csináltak, kikiáltot
ták a birodalom fejedelmének ; a másnap 
reggel felébredt város hódolt az uj fejede
lemnek, és aztán ment tovább minden a 
maga rendjén, mintha semmisem történt 
volna.

Erzsébet a fejedelmi ház legnépsze
rűbb s legkedvesebb tagja volt; népszerű
ségét részint személyes előnyeinek, részint 
a helyzetnek köszönhető. Először ö Nagy 
Péter czár leánya volt, másodszor a leg- 
szebi szőke hölgy volt Oroszországban s 
kegyét nem es ik a legbefoly ásosabb férfiak, 
hanem még a legközönségesebb gárdisták 
is élveztél ; haimadszor az akkori czár 
még bölcsőben feküdt, a kormány tagjai 
pedig idegenek voltak, akiket az orosz 
nemzeti párt gyűlölt, Erzsébetet pedig annál 
inkább szerette.

A forradalmi terv kivitelét Lestocy 
Hermann János, Erzsébet czarevna min
denható kegyencze és házi orvosa vállalta 
magáru. 1742 decz. ó én éjjel a kis czárt, 
ennek szülőit, Ostermann és Münnich mi
nisztereket palotáikban elfogták s a gárda 
Erzsébetet ezórnőnek kikiáltotta.

.................. A trombiták harsogtak, a 
dühök peregtek és a hadsereg Erzsélet • adj

cz.arnö nevét orditá. Alexei hallgatta azt 
börtönében, Erzsébet szobájában. Kábultan 
hajtá tenyerébe fejét s valami eszmén tű
nődött.

Az ajtó felpattant és Lizkája ragyogó 
arczezal rohant be hozzá.

Látod, már most czárnő vagyok! ki
áltá s kitörő szenvedéllyel ragadta keblére 
a fölrettent ifjút, de az kicsúszott az ölelő 
karok közül s térdre borult előtte.

— Mit csinálsz, bolondos fiú!? — 
kiáltá Erzsébet; csak nem akarod talán 
itt elkezdeni azon czeremoniát, a mi hol
nap a trónteremben úgy is elég hosszú és 
elég unalmas lesz? Jer szivemre, mi közöd 
neked a czárnőhöz?

— Csak egy kérelmem teljesítését, 
czárnő, az elsőt és utolsót, mit a czarnö- 
höz intézek . . .

— Jer, üljünk le egymás mellé ide a 
pamlagra, aztán beszélj. Meglesz, a mit 
kívánsz, hisz o'yat csak nem kívánhatsz, 
mit nem teljesíthetek.

L ültek egymás mellé, s Alexei el
kezdő:

— Amit kérek, nem magamért, ha
nem atyámért kérem.

— Apádért? derék ember, jól viselte 
magát, meg fogom jutalmazni.

— A 1< gnagyobb jutalmat csak az 
én kérésein teljesítése adhat neki.

— No hát ki vele!
— Ö nem akarta, hogy a czárnő ke

gyencze legyek ....
— Tudom, el akart szöktetni.
— De. még nem tudj-’, hogy szökésem 

nem sikerült . . .
— Valóban nem tudja.
— Oh czárnő, hát ne tudja meg soha! 

Hadd képzelje, hogy útközben elvesztem, 
megettek a farkasok, vagy elástak a rab
lók mélyen a föld alá. Engem itt senki 
sem ösmer az öreg kertészapón kívül, hát 

nekem valami más nevet itt a palota- 

l bán, engedd, hogy apám liazavihessc nevét, 
s ugy amint ide hozta, egyszerűen, tisztán, 

aztan legyen örökre elfeledve, a mit ö 
örökre elvesztett — engem.

A czárnő maga elé bámult, e finom 
I becsületérzet, e gyöngéd fiúi szeretet szo- 
j katlan volt Oroszországban, hogy valaki 
1 az udvari kegyet szégyenelje. A czárnőnek 

nem tétszett a kérés, volt abban valami 
lealázó ő reá nézve, a mit ösztönszerüleg 

, kiérezett a kérelemből, de az ifjú o’y 
csengve függesztő rá mély tiizii szemeit !

— Jól van fiam, hát legyen meg kí
vánság >d. A farkasokról beszéltél az előbb, 
Moszkva környékén egy apródomat, mikor 

| vadászni ment, megették a farkasok, iit. 
, azt még nem ismerte senki, hát ezt fogod 
! helyettesíteni. Az ifju maga is farkas volt, 
! csakhogy hívták annak.

— Tehát Wolf lesz a nevem.
— Tudsz te németül ?
— Megtanultam M iskolában. Igen jó 

j német tanárom volt.
— Annál jobb, legalább nem hazud

tolod meg a nevedet. Van még valami 
kívánságod?

— Nincs.
— Jól van. Most hát, Wolf barátom, 

ölel; meg !
(Folyt, köv.)

Erdőben.
Itt, hol a víz tükörén órákig nézem a menny et, 

Mig a madár dala zeng hüs liget .árnya alatt, 
Itt érzem magamat gondoktól legszabadabban,

S mélázó lelkem, esen les örömbe merül.
Nem hat el ennyire a város zaja, köznapi szennye, 

Rágalom, irigység, itt nem emészti szived ;
Innen a rut önzés, uralom vágy számiizetének :

Szűz violák ke’vhén, zsong a serény kicsi méh. 
lm’, de a nap nyugovóra hajol, árnyékra az erdő :

Jó éjt, békét int a susogó fiivaloin.
(Trencsén, Brczina, 188S. ápr. 22-én.)

Csatéi Tózsef.



27 perczkor; indul d. e. 11 óra 27 p. és 
d. r. 4 óra 25 perczkor.

— Ünnepélyes megnyitás. A lévai kath. 
legényegyesület azon alkalomból, hogy alap
szabályai megerősítést nyertek, jövő hó 3-án 
ünnepélyes megnyitását tartja, inelvnek pro- 
grammja a következő : Délelőtt 1, 1 í óra
kor isteni tisztelet a plébánia templomban, 
11 órakor az iparkialíitás megnyitása, melyre 
minden, az ügy iránt érdeklődő egyént szi 
vesen lat a rendezőség. Este az „Orosz
lán44 fogadó nagytermében elöadatik : A z 
élő halott. Vígjáték 2 felvonásban. 
— Rendező: II é v i z y J á nos fögymn. 
tanár ur. Személyek: Eszelőse István, föld
birtokos, Frascli József, Eszelőse Bálint, 
Eszelőse Antal, fiai, I’latsek István, Bányik 
József, Bonatesta, háziorvosuk, Kissik Jó
zsef, Jancsi, szolga Eszelősénél Duba Sán
dor, Tisztás, halott mosó, Zahorák Sándor, 
Ládás, asztalosmester, Frascli Ferenc::, Sir
ásó, Földy József, Költő, I’resztolánszky 
Béla, Fia, Korpás István, Barbieri, orvos, 
Béres János, Temetésrendezö, Kovács Ist
ván. Ezt követi zártkörű tánczmulatság. 
A szinielőadásra és tánczmulatságra belépti
jegy személyenkint 80 kr. A szinielöadás 
kezdete 8 órakor. Az előadáson és tánez- 
mulatságon csak meghívottak vehetnek 
részt; a meghívó másra át nem ruházható.

— A posta- és távíró-forgalomnál 
junius elsejétől kezdve, a közlekedésügyi 
miniszter rendeleté értelmében, újítás lép 
életbe : pénzcslevelek, csomagok és távira
tok szállítási költségeit, ha azok a tiz fo
rintot meg nem haladják, ;:em kell kész
pénzben lefizetni, hanem postai vagy távirat’ 
értékjegyek ráragasztásával is lehet telje
síteni. Az értékjegyek rá ragasztásáról a 
feladó köteles ^gondoskodni, még pedig a 
közönséges és ajánlott leveleknél, az utal
ványoknál és pénzesleveleknél a boríték 
jobb felső sarkába kell ragasztani azokat, 
vagy ha ez nem lehetséges, a küldemény 
lepecsételt hátára. A pénzesleveleknél arra 
kell vigyázni, hogy minden felragasztott 
értékjegy kőiül egy centiméternyi szabad 
terület maradjon. — A rendelet részleteiről 
jövő számunkban.

— Thuránszky Nándor körjegyző la
punk mai számának levelezési rovatában 
arról értesíti közönségünket, hogy e hó 31-én, 
csütörtökön délután 4 órakor egy érdekes 
régiséget mutat be az . „Oroszlán“-fogadó 
nagy-termében. — Felhívjuk e körülményre 
az érdeklődő közönség szives figyelmét!

— A lévai uradalom által megrendelt 
2 drb gőzeke e lió 26-án a délutáni vonat
tal megérkezett. A próbaszántás, — mint 
értesülünk — a jövő hóban lesz megtartva 
a Szecsei-berekben.

— A vándor czigányokról, kik a va
gyon és személybiztonságnak a legnagvobb 
és legveszélyesebb ellenségei, Somogyvár- 
megye más vármegyék példájára igen czél- 
szerii szabályrendelet kiadását tervezi, mely
nek az a leghatályosabb pontja, mely sze
rint a kóborló czigányoknak nem lesz sza
bad ezentúl lovat tartaniuk. Ezzel az in
tézkedéssel a kóborlás igen meg lesz nehe
zítve, minél fogva remélni lehet, liogv ez 
a nomád nép végre is kényszerítve lesz al
kalmazkodni az európai czivilizáczió köve
telményeihez, az egy helyben való lakás és 
munkához. A czigányok által elkövetett te
mérdek bűntény igazolja a szigort, a mely- 
Ível az allamhitalom ezt a népet kivételes 
eszközökkel is a közrend tiszteletére szok
tatni akarná: óhajtandó volna e részben 
még szigorúbb intézkedések életbelépte
tése is.

— Papirpalaczkok. Az üvegipart ha
talmas versenytárs fenyegeti, mert egy lon
doni társulat értékesíteni akar egy talál- 
manyt, mely szerint papírból készitnek pa- 
laez.kokat. A társulat 120,000 font ster
ling alaptőkével megalakult és legközelebb 
telepíti gyárát. A palaczkok állítólag kivált
kép folyadékoknak hosszú útra való szállí
tásánál tehetnek jó szolgálatot.

— Hadapród iskolák. A bécsi, buda
pesti, prágai gyalogsági hadapródiskolák I. 
évfolyamában 80, a Károly-városi, briinni, 
lobzówi, krakói, nagyszebeni, trieszti, grá- 
czi, pozsonyi, insbrucki és temesvári gya
logsági hadapród iskolák I. évfolyamában pe
dig 30--30 növendék vétetik feiajövő tan
évben. I" elvételi kérvények legkésőbb jú
lius 25-éig nyújthatók be.

— A szeszes italok ereje vagy mint 
műnyelven mondják: alkohol tartalma, igen 
különböző és a szeszes italok között átlag
legkönnyebbek a sörök és legerősebbek az 
égetett borok vagy pálinkák, (ismeretes, 
hogy a borok alkohol tartalma több száza
lékkal ingadozik, a sörök ereje nem oly 
különböző ugyan, de itt is a legkisebb 
alkohol tartalmú messze áll a legmagasabb 
alkohol tartalmútól. A pálinkák között is 
vannak oly szelídek, melyek nem erőseb
bek a nehéz boroknál. Az egyes borok és 
szeszes italok alkohol ereje körülbelül kö
vetkezőleg alakul : a mi vidékünkön termő 
közönséges bor alkohol tartalma 6—8%. 
Jabb asztali bor 8—10. Nehéz asztali bor 
10—12. Pecsenye bor 10—14. Dessert bor 
14—18. Tokaji bor 15 —18. Rajnai bor 
10—13. Burgundi bor 9—10. Bordeaxi bor 
10 —12. Cha.'npagnei 10 —11. Marasqnino 
30—. Curagao 31—32. Benedikti 34—. 
Köménymagos 40—. Chartreuse 43—. Fe- 
rencz pálinka 50—. Cseresznyeszesz 50 -. 
Bum 53—72. Coguac 50—60, Arrae 50—70.

Chartreuse (zöld) 62—. Absynth 60—74.
I Kölni víz 85. százalék.

— Nepzenészek értekezlete volt , 
Bed .pesten, melyen a budapesti népzene- ' 
kain, tagjai a <>n módozatokat beszélték 

i meg. hogyan leltei ne a szétszórt, különben 
tekintélyes száma zenészn pet egyesíteni, 
segélvzo - és temetkezési egye-ületet al
kotni. Az értekezlet szűkei.b bizottságot 
küldött ki az egvc-ületi tervkidolgozására. 
EUi itá ózta az értekezlet, hogy a ietesi- 
teiido egylet jurára nagyszabású hangver- ( 
senvt rendeznek, de ők sem akarván el- | 
maradid a társadalom minden rétegében I 
niegindf.lt nemes emberbaráti mozgalomtól, I 
_  elhatározták, hogy az ö hangversenyü- t 
két megelőzőleg az arvizkarosultak javára | 
rendeznek egyet. ;

— Távíró- és telefontörvény. A köz
lekedésügyi miniszter e napokban törvény
javaslatot terjesztett a képviselőház elé • 
„a távíró, távbeszélő és egyeli villamos be
rendezésekről.w A 11 szakaszból álló ja
vaslat a táviró-, a telefon- és egyéb elek
tromos berendezésének létesítését és üze
mét az állam részére fentartott jogok
nak deklarálja és ezért minden ilyen be- | 
rendezés létesítése az állam előleges en
gedélyéiül tétetik függővé. Csak magánte
rületeken kizárólag magánhasználatra ké
szült berendezések vétetnek ki ezen altala- . 
nos szabály alól.

— Rövid hírek. — Erős földren
gés volt a napokban Bosznia több községé
ben, dörgésszerii morajjal, hullámszerű moz
gással. A rengés nehány másodpe.rczig tar
tott. — Stefánia trónörökösné pünkösd hét
főn ülte meg születésnapja 24-ik évfordu
lóját. — Frigyes császár állapota annyira 

i javult, hogy most már egyenruhában mutat
kozik az^ablaknál és már sétakocsizásokat I 
is tesz. — Vidéki tűzoltóságok begyakor 
Sására a budapesti önkéntes tűzoltó-testü
let ezidén is küld ki a vidékre nehány gya- 
korlómeste;o az illető vidéki testületek ké
relmére, - Az Egyesült államokban, tekin
tettel az év utolján bekövetkezendő elnök
választásra, mindenfelé megindult mar a 
mozgalom. — A filloxera Kis-Kereskény 
községben is konstatáltál ott. — Nagy ziva
tar volt Esztergomban e hó 22-ikén. A 
vj'lám beleütött a vízivárosi apaczakolostor 
tornyába s azt erősen megrongálta. A lég
nyomás oly erős volt, hogy ellökött egy 
hölgyet, ki kis gyermekével a szemközti 
ház ablakánál állott.

A fürdőbe utazók figyelmébe ajánljuk, 
hogy el ne mulasszák megszerezni „Uti>iututo“ 
in"fie'i'eiKl-köiii/i; június lutri füzetét. Ez az 
egyetlen könyv, mely’ az összes mérsékelt 
áru fürdöjegyeket tartalmazza; fürdöiegyek 
vétele jelentékeny kedvezmény nyel jár. 
Óva intjük a közönséget az idegen nyelvű, 
külföldről importált utazási könyvek meg
szerzésétől, melyek az utazót tévútra veze
tik, miután sem a fürdöj egy ékről, sem a 
nagy számban fönálló mérsékelt áru menet
térti jegyekre nézve nem tartalmaznak föl 
világosilást.

75 krajezárért
egy egész hónapig bárki így jól szerkesztett 
népies irány ti ellenzéki képes politikai napi
lapot járathat: a

Kis újság ot,
mely Budapesten \\ odianer F. és Fiai, 
bpesti könyvnyomdász, könyv- és hírlap
kiadóid vatalában jelenik me

A „KIS ÚJSÁG44 nemzeties ellenzéki 
politikát követ, szívós kitartással, lankadat
lan erélylyel küzd a haza boldogságáért, s 
a honfenntartó magyar faj uralmáért.

A „KIS ÚJSÁG“ nagy gondot fordít, 
hogy olvasóinak igényeit minden tekintet
ben teljesen kielégítse. Ugy a főváros, mint 
az ország és a külföld minden hírét napon
ként híven és gyorsan közli. A nevezete
sebb napi eseményeket szép kiviteli képek 
kel illusztrálja. Ezenkívül rendkívül érdek
feszítő, — többnyire a fővárosi életből me
rített, — regényeket közöl, a melyek bárki 
által könnyen élvezhető népies nyelven 
vannak megírva.

Előfizetési árak félévre 4’50 ; egy ne
gyed évre 2’25 és havonkint 75 kr.
Mutatvány számok bárkinek egy hétig ingyen küldet
nek. ha e lap kiadóhivatala Budapest, IV. kér., Sar- 
kantyus u. 3. sz.i levelező lapon erre felszólitatik.

a r n ó sÁ g o k.
— Rovatvezető Zuhan y. —

Méltatlankodás. A n n a : l)e hát 
mi panaszod van Jenő ellen? — Emma: Oh, az a 
gonosz Elvette pénzemet, ékszereimet, mindenemet, 
csak — engmi nem vett el !

P á 1 y a h á z b a n. — Hogyan, kedves 
barátom, ön a vasúinál pénteken s még hozzá 13-án. 
Tehát éppen nem babonás ? — Ellenkezőleg, nagyon 
is; ... de nem én tv izom, a feleségemet és anyóso
mat kísértem a vonathoz.

H i t t a n i órán. — A kis Pistinek 
megtiltották otthon a kiválasztott gyümölcsből enni, 
mert meg akarják aszalni. Másnap kérdi föle a tanító 
ur, Imgv miért tiltotta meg a jó Isten Idámnak es 
Évának a kiválasztott gyümölcs evését? — Pista: 
M ért inog akarta aszalni.

LEVELEZÉS.
Tekintetes Szerkesztő Ur !

Becses lapjának május 20-iki kiadvá
nyában ismertetett kardomra vonatkozólag 
vau szerencsém szives tudomására hozni, 

hogy annak a hüvelye és markolatja nem 
„állítólag44, liánéin szakértöleg konstatált 
arany; mert 120 év előtt a talmi hamisít
vány ismeretlen volt. Egyébiiáut első te
kintetni is esz'clhetö rajta, hogy í.ein va
lami közönséges kardesiszár készitménv ha
nem valódi fejedelmi diszmii.

A komáromi kir. járó bíró és kir. 
közj'-gyző urakat is az ottani hírlap ú ján 
fe.lvilí’gositotlam már, liogv az ott 1S19. 
jttbtis 31-én limit nagyapám után mit 
adtak nekem cin ékül „ócska insurrekezio- 
nális kard44 álnév alatt: mert biz én azt 
olyan derangirozott és destruált állapotban 
kaptam, hogy látszólag alig ért többet 2 
írtnál. De hát mi sem történik ok nélkül 
a világon !

Valóban én ugy jutottam hozzá, mint 
a vak koldus a talált krajczárlioz.

Ez a kard most már nemcsak az én 
megbccsiilhetlen értékű és kegyeletcs em
lékű kincsem, de történeti múltjából ki
folyólag igen becses ereklyéje a hazának is.

Ha már az. isteni gondviselés csoda
tevő hatalmával, — a ezéiba vett elidege
nítéstől. megmentve, — kezembe vezérelte, 
ám hozzon valami hasznot is a közjóté
konyság oltárára.

Bizonyára érdeklődik iránta Léva vá
ros és vidékének mélyen tisztelt közön- 
sé-ge, hogy tehát a kegyeleted emlékezetű 
Maria 1 erézia királynő O felsége ajándé
kozta legelső magyar testőri diszkar'dot a 
maga valóságában láthassa, május 31-én, 
délután elviszem magammal Lévára, ott 5 
órakor az. „Oroszlánhoz44 czimzett fogadó 
termében közszemlére kiteszem és 6 órakor 
viszontagságdus történetét felolvasom.

A látni és hallani szándékozók sze
mélyenkint 50 krt szíveskednek fizetni. 
Feliilfizetésck köszönettel fogadva, felje
gyezve és hírlap utján nyugtázva lesznek.

Az ekként befolyandó tiszta jövede
lemnek */ 4-ét a „Stefánia44 árvaháznak, 1 4-ét 
a tűzoltó egyletnek, 1 4-ét ti női egyletnek 
és ' +-ct a varod szegények pénztárának 
ajánlom fel.

Ezen jótékonysági intézetek Tekinte
tes elöljáróit kiváló tisztelettel megkérem, 
miként a vállalatnak srjat érdekükben kí
vánatos eredmény kivívására nézve a kellő 
intézkedéseket megtenni szíveskedjenek.

Ilazafiui tisztelettel
Szent-Benedeken, 1888. május 22-én. 

Thuránszky Nándor, 
köíjcgvz.:;.

KÖZGAZDASÁG.
I. 

Assicurazioni Generáli.
E társaság részvényesei közgyü - 

lesüket f. é. május hó 1-én tartották 
meg. l'riestben, midőn beterjesztették az 
1887. évi mérleget.

A jelzálogüzlet kivételével az magá
ban foglalja az összes üzletagak ered
ményeit.

Ha tekintetbe vesszük, hogy a lefolvt 
évben a politikai láthatárt folytonosan sötét 
fellegek borították és hogy a gazdasági vi
szonyok is különösen kedvezőtlenek vala
mik, tehát azokat a körülményeket, me
lyeknek befolyás i alól magát egyetlen egy 
biztosító-intézet sem vonhatja ki, az üzleti 
év végeredményét, habár az nem üti is meg 
az előbbi évek mértékét, mégis kielégítő
nek kell tartanunk és benne annak újabb 
bizonyítékát találhatjuk, hogy mily szilárd 
alapokon áll e társaság és hogy mily kivá
lón van igazgatva.

Az előttünk fekvő zárszámadási je
lentés mint rendesen számos kimutatással 
és táblázattal van ellátva, melyek az ösz- 
szes üzletek, de különösen az életbiztosí
tási üzlet menetét és fejlődését világos 
képben tarják szemeink elé, s örömmel lát
juk azokból, hogy ez üzleti ág folytonosan 
halad előre, ímiiek világos bizonyítékául 
szolgál, hogy a lefolyt évben 16.907,285 
frtnyi összeg erejéig köttetett uj biztosítás, 
melylyel az 1887. évi deezember hó 31-én 
érvényben volt tőkebiztositások összege 
105.782,853 írtra emelkedett.

Ezt a kedvező eredményt különösen 
az igen méltányos biztosítási feltételeknek 
és a tartalékok folytonos gyarapításának 
rchatjuk fel. A tartalékok 30.428,271 frt 
32 kinyi tetemes összeget értek el és nem 
csak arra szolgálnak, hogy biztosítsák a 
hatalmas társadig pénzügyi helyzetét, liá
nom arra is kiváló befolyással vannak, hogy 
a közönségben fokoztassék a társaság iránt 
a bizalom, melyet az több mint félszázados 
hasznos működése által már különben is 
nagy mérvben nyert meg.

Szükségtelen, hogy dicséretekkel hal
mozzuk el a társaság igazgatását, sokkal 
ékesebben szobinak magok a számok, me
lyek annak jótékony befolyását tanúsítják 
abban, hogy az Assicurazioni Generáli kár
térítése kb ju biztosított feleinek az 1887. 
évben 10.099,647 f'rtot, alapitása óta pedig 
207.379,802 frt 20 krt fizetett ki, tehát 
oly tetemes összeget, a minőt, bátran mond
hatjuk, a szárazföldnek egyetlen egy biz- 
tosi:ó-ii téz :te sem mutathat fel.

Miután a készpénztartalékok 1.914,658 
frt 54 kr. tekintélyes összeggel szaporitattak, 
tiszta nyereségül 705,633 frt 6 kr. maradt 
meg, melyből minden egyes részvényre 10G 
frt aranyban vagy’ 265 frank jut osztalékul.

II.
A legelterjedtebb háziszer.

Tudósítónk a következőket irjaj Rö

j vid idő múlva 25 éve lesz már, hogy Brá- 
z a y Kálmán előkelő fővárosi kereskedő 
megkezdte a sósborszesz terjesztését hazánk
ban és kiszorítva mindenféle külföldi és bé
csi gyártmányt oly hatásos és a legkülön
félébb bajok ellen eredménynyel használ
ható háziszes’t hozott forgalomba, melynek 
kitűnőségét a közönség felismerve mind
jobban terjesztette ugy, hogy ma alig van 
háztartás, melynek kiegészítő és hasznos 
részét ne képezné. Czélszerünek tartjuk 
azonban a közönséget figyelmeztetni, hogy 
a hamisításokat kerülje, mert kár volna, fia 
a gyenge utánzatok a B r á z a y-féle sós- 
borszesznek, e specziális magyar készít
ménynek a jó hírnevét megrontanák. Az 
eredeti és valódi sósborszesz vignettái Brá- 
zav házának rajzával és a kisebbek 319, 
a nagyobbak 320 védjegy számmal vannak 
ellátva, ezen kívül a pal- ezkok és a dugók 
ónkupakjai Brázay czégfeliratával vannak 
öntve.

Idegenek névsora
— az „Oro«zhín“ vendéglőben máj. 20—26-ig. —

Sártorv Antal, miniszteri <><zt.ílytanácsos, Buda-
— Tariscli Uajvt«m4 töl<Ii»irt<»k«»s. B.-l?iis. ■— XVcisert 

Árnnn, utaz'i. Budapest. — Bradewicli Ágost, állami 
végrehajttí, Gar.-SzöllŐs. —- Mő^mer Ernő, kereskedő, 
Budapest. — Saiier Béla, főf. lügyelö, Pozsony. — 
Thalv István, megy, főmérnök, A.-Marotli. — lledviny 
X., kereskedő, Budapest. — Giir Ervin, keresk<-<lő, 
Freibcrg. — Grot Bukovszkv N., birtokos, Holics. 
Gliick József, kereskedő, Bér .. — Springholz Alajos 
utazó, Budapest. — Hamplon G., gép«’sz, Magdcburg. 
— Bark r J., gépész, Magdeburg. — llawkins M., 
gépész, Magdeburg. — Piaesek John., Magdeburg.

FÓSTAJÁRAT.
Léváról Indul Lévára Érk.

Gr.-Szőllösre 2.- Gr.-Szőllősről 12.15
(’sank-. Varsánvra 2.— Csank-. Varsányról 12.12
Ó-Barsra 2. O-Barsról 12.25
Vámoslad-ínyra 2 — Vámosladiinvról 12 45

Garamujfalara '■ Gr.-Újfaluról 12.5»
Selmeczbány.ira Sclnieczbiínjráról 12.45

Csatára 6.40 Csatáról 1.30
3.40 9 05

Kiskereskcnvrc S.3O Kiskereskcnyről R.—

i A vast agabb betűvel jelzett szám az esti 6 órától
regveli *».59  percig tartó időszakot jelenti.

I Kocsipostai küldemények csak egy.w. ír to

! vábbittatnak Csatán át J óra 40 perczkor.

Lévai piaczi-árak.
Rovatvezető: K ó n y a József, városkapitány.

Búza: ni.-mázsánként 5 frt 30 kr, 6 frt 
70 kr. Kétszeres 5 frt 20 kr, 5 frt 40 kr. 
Rozs 5 frt. 25 kr. 5 frt 50 kr. Árpa 5 frt 
50 kr, 6 frt 10 kr. Zab 5 frt. 25 kr, 5 frt. 
50 kr. Kukoricza 6 frt. — kr, 6 frt 40 kr. Bab 
8 frt 80 kr, 9 frt. — kr. Lencse 8 frt 50 
8 frt 80 kr. Köles 4 frt. 50 kr. 5 frt — kr.

Nyíl ttér. )
i.

Farbig, schwarz und weiss Sei-
den-Moirée von 9ö kr. bis ti. 7.60 per Meter 

(antiq'.ic und fran^ais)
versendet roben- und stiickweise zollfrei das Fab 
rik Depót G. Henneberg k. k. Hotiieferantg Zürich. 
Muster uingchend. Briefe 10 kr. Porté.

Vnii szerencsém a n. é. közönség
nek tudomására hozni, liogv nálam hibás 
tükörtáblák jutányos áron kijavittati ak, 
illetve újra bef’edetuek-

Léva, 1888. május 26.
Teljes tisztelettel 

FollakAdolf. 
porczellán és üveg raktára.

III.
Vásári bazár,

a nagy fogadóban.
A nagyérd. közönség szives figyelmét 
bátor vág vök az , Oroszl 'n" fogadó 
nagy termében a vásári napokon kiál
lított női c/ivatczikkeimre felhívni. Gazdag 
választék van női csipke és szalmakalapok- 
ban úgyszintén gyermekkalapokbati, őszi 
és nyári felöltük, jat|uct-ek és esököpe- 
nyek nők és gyermekek számára, — a 
legjutányosabb árakon kaphatók. Minél 
számosabb látogatásért esedezik tisz
telettel

Léván, 1888. máj. 27.
JSZCéirlt T-t- 

női diviitárus, Nyitráról.
IV.

Tisztelettel alulírott a nagyérdemű 
közönség becses tudomására hozom, 
hogy Bescholner A. M. bécsi keres- 
kedö-ezég érczkoporsó raktárát az 
országút utcza 66. házszám alatti 
épületemben a mai napon megnyitottam.

Léva, 1888. május 25-én.
Tisztelettel 

Mordinyi Gusztáv, 
bádogos.

*) E rovat alatt kőslöttekért uciu -állal felelőssé
get a ■' x rk,

niegindf.lt
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A raxtagabb betör el jelzett szám, az 
esti o órától reggel b.b!) peresig tartó 
időszakot jelenti.
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Órás hamisitütt gyártmány ellen!
E szivarkapapirt Dr. Púk! J. J. Dr. Lúd- 

írig E. Dr. Lipmann E. A bécsi egyetem ve 
gyeszeti tanárai legmelegebben ajánlják kitűnő 
minőségéért, tisztaságáért, s mert az egész
ségre nézve semmiféle ártalmas anyagot ma
gában nem foglal. 3«»—23.

I
>■■ ■ ■■
soo/gratEs j. 1̂c?, :

e~ ’rjr mvymai
•f4c-snfti.il !».- .’-ri’r !7. rí*  ft/raiji". t PIRII

513 1888. tlkvi sz.
III.

Árverési hirdetményi kivonat.
A verebólyi kir járásbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hopy az ar.-nur 
róthi takarékpénztár vegrehajtatónak Gatyás 
Pál végrehajtás, szenvedő elleni 200 irt. tő
kekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a verebólyi kir. járásbíróság terü
letén lévő s az ahai 81. sz. tjkvben A I. 3—11 
rszám alatt foglalt s a 
vedé Gatyás Pál nevén áfó 
testre 2275 frt ; 
alatti rét fekvöségre 4 frt és az 
2 rszám alatti szöliöfekvöségre az árve
rést 142 írtban ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte, é» hogy a fennebb megje
lölt ingatlan az 1888. évi junius hó 20-ik 
napján d. e. 9 órakor Aha község há
zánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul is eladat
ni fognak.

Azárverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10H/0-át készpénzben 

§ bán

az

végrehajtást szén- 
egéáz birtok

ot tani + 1 rszátn 
ottani -|- 
tx

42.
és az 1881.
sz. a.

vagy az 1881. LX. t. ez. 
jelzett ái'folyannnal számított 
évi november hó 1-én 3333. 
igazságügymiszteri rendelet 8. 
lölt Óvadékképes értékpapírban 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 
170. § a értelmében a bánatpénznek a bí
róságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszorü elismervényt átszolgáltatni.

Verebélyen a kir.jbiróság, mint tlkvi ha
tóságnál. 1888. évi, márcz. hó 8-án.

Dillesz
kir. nljbiró.

kelt 
§-ban kije
it kiküldött

1281/887. sz. II.
Árverési hirdetmény.

Az újbányái kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság 
köxhirré teszi, hogy a sehneczi népbank végre haj látó
nak Hodrcczki József alsó-liámori lakos végrehajtást 
szenvedő elleni 400 frt tőkeköveteléseinek 1884. évi 
apr. hó 1. ua^xjáts'il járó 8'\# knimtai, továbbá a 25 
frt ő’Vi kr. perbeli és a íuás eddig IV frt90 kn. tevő 
úgy az ezennel 17 frt 50 krba.. Hieg.iílapitott, vala
mint a még felmerülendő végr hajtási költségei kielé
gítési végett lefoglalt köv-tkezö ingatlan vagyon 
HodriK*zki  József alsó-hámori lakosnak a fenn 
nevetett jbiióság területéhez tartozó alsó-hámor 
ségbea 115. sz. tjkvbeli és I h. 4—16 sor 541. 
540. 541. 542. 543. 5-15. 546. 547. 548. 549.
551. 552. hrszk. a. foglalt birtokrest' rni */ s rész tu
lajdoni jutaléka 1888. évi junius hó 8- napján d. e. 
9 Órakor Alsó Hámor k'»zség híréi ház inál az 1>8I. 
LX. t.-cz. 169— 174. §§-ok szabályai sz< rínt megtar
tandó bírói árverés utján, a kikiáltási áron alul is cl
adatni fog.

Erről a venni szándékoz ík azon hozzáadás- al 
értesittetnek. hogy az ízzel tgyidejiihg niugállapitotc 
árverési feltételek szerint.

1- ör A megállapított kikiáltási ár a házosztáiy 
adunak 700 szoros és a földadónak 100 szoros ősz
szege, vagyis 580 frt.

2- or. E venni szándékozók tartoznak az árve
rés alá bocsátott ingatlanság kikiáltási árának 10” „ át 
bánatpénzül készpénzben, vagy ovadékkép.s érték) a- 
pírban leteniH.

3 or. E vételár 3 egyenlő és/Jvtben és pedig 
Íz első részlet az árverés napjától Mzámitand í 20 nap, 
a másod k részlet ugyanazon nap ól számítandó 40 
nap, a harmadik részlet ugyanazon naptól számítandó 
6 > nap alatt tizetundkő.

Ez árverési feltételek t»»bbi pontjai a hivatalos 
<’>rák alatt tlkvi hatóság iái és Alsó-Hámor község elöl*  

• járó*ága nál is megtekinthető.
A kir. jbiróság. mint tlk*i  hatosig Újbányán, 

1888. évi márcz. hó 7 én.

azon 
meg- 
köz- 
539. 
55 G.

/2

Chriastely
kir. aljbiró.

I

gözcscplőgep. 
rek. kocsik

'vesvonat

1 Csala-lpolyság

Vegyesvonat
II. in.

Csata . . . . iu.l. 6.40 !-35
Zalaba . . . r 6.59 1-54
Ipolv-l’áxz. ó. . „ 7.23: 216
Bél , . • ’ • » 7.37 2'29
Szak.ilios • • • r 7.59 2 49
Visk • • • n «.2O 3.08
Ipolyság . . . érk.

Ipolyság Csata

8.50; 3.35

ípolvság . . . . ind. 11.15 4.25
Visk . . • • • n 1 1.13 4.53
Szakái los 
Bél

12.07
12.2-

5.17
5.32

Ipolv-Pá.-z:ó . . 12.39 5.18
Zalaba ... 12.58 6.07
CsAta érk. 1.15 6.24

fölsze-

Rortzkos, 1888. évi május 19-én.

Elköltözé.s folvtán egv 6

Hirdetmény

ekék, boronák.
s

BuUa*]>'-s(|*vl  

l'ét-sbűl .

E>z,c* ’*gnm-Nán.*i  
Köhid-Gva rmat 
Kúiiénd
Bény
Csata . . . 

Csata . .
Zcliz . . .
Nagv-Salló - 
Alsó-Várad .

lóerejü

széké

Hoiitvánncgye alispánja az 1888. 
é\i május hó 18-án kelt 3821. száma 
rendeletével az ipolyság-pah-st-devicrtei- 
megvei út 10 — 11 km. szakaszán lévő 
10. számú „Csabrág- pataki híd újból 
való helyreállítását 3954 frt 46 kr. 
összeg erejéig engedélyezte.

A fentcmlitett munkálat foganato
sításának biztosítása ezéljából az 1888. 
évi junius hó 4-ik napjának d. e. 10 
lírájára a hontmegyei ni. kir. állam
építészeti hivatal helyiségében tartandó 
zárt ajánlati versenytárgyalás hirdet
te! ík.

A versenyezni óhajtók felhivatnak, 
hogy a fentebbi munkálat végrehajtá
sának elvállalására vonatkozó, az en
gedélyezett költség után számítandó, s 
a részletes feltételekben előirt 5" ,,-nvi 
bánatpénzzel ellátott zárt aj'illataikat a 
kitűzött nap d. e. 10 lírájáig a nevezett 
hivatalhoz annyival inkább igyekezze
nek beadni, mivel a későbben érke
zettek figyelembe nem fognak vétetni.

A szobán forgó munkálatra vonat
kozó műszaki művelet és részletes fel
tételek a nevezett magy. kir. állainépi- 
teszeti hivatalnál a rendes hivatalos 
lírákban, naponkint megtekinthetők.

Kelt Ipolyságon. 1888. máj. 22.
A lufltnienei magy- kir. éjitazeti hivatal.

7 arany és ezüst érmet 
nyert

leg-jcToToKÉZI HARMONIKA
Ariston. Eufonium. Melyfcn 

ezek hangjegyei.
Cziterák 8 frt 50 tél 

forintig.

egyéb 
gé]>ek,

gazdasági
esetleg marha és 

juhok is Roszkoson ésZlatnón (Aranvos- 
Marótli melletti önkéntes árverés ut-

relvénvek és

ján f. évi május hó 30-án délelőtt 
órakor eladatni fognak; eladások idő-
közben irt eszközöltetnek.

Dvorzsák és Peck,
haszonbérlők.

és

80

Különösen ajánlja legújabb patent 
hangverseny cziteráit, 
hangszereit, hegedű, 
nét, száj harmonikáit, 
ítéli’ albumait stb.

TRIMMEL N.
harmonika gyár és hangszer-raktár.

BKCM.

Képes árjegyzékek harmonika és hangsze 
rekr-il ingyen és bérmenive. — Színezett ár
jegyzékek ismételadóknak 1 frt elöleges bt. 
küldés mellett. 30 — gp.

inhidenncniii 
fuvola, klari- 

occarináit, zc-
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Az 1887 deczembdr 34-én a jövő évekre érvénybe mara ’r

dijkötelezők értéke: frt 22 766.106 95
A es. Idr. szab. Assicurazloni Generáli központi igazjatósá « ’"•*:  Dr.

Gróf Papadopoli Kiklóe, Soandiani S., Serré V. A ve^értltkár: Besao József. Majyar nöksáj Budapesten az intézet saját házában, Do.’ottya-utcza 10. s»
j

Bővebb zár-, valamint kárkimutatáók az alanti ügynökségnél kaphatók. Ugyanitt felvilágositások legnagyobb készseggel adatnak és biztosítási aiánla 
a tűz-, jég- és életbiztosítási ágazatokban a legszolidabb feltételek és legolcsóbb dijak mellett eszközöltetnek.
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...... , A« B. Összegen
bel .szíható nyerem, frt 478515.13 frt 227087 93 frt 795633.06 
Le : A! v tel a vorát
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talék j .vára frt 33430 87 frt 15864,23 f.t 49295 10
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A jövő ív. kbon lejárandó tűzbiztosítást dijak fi t 2276^06 95
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