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Bélyegdij minden c«ryc» beiktatásért 30 Ír.

A nyilttcrbcn:
minden négyiiasábus g.irnioiui sor dija 15 k.-.

Velünk összeköttetésben levő hirdető-iredák, clő« 
fizeti in:.. vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez: 'Z ildk.rt-uteza 3X sz. küldendők. 
•••Kéziratok vissza nem adatnak. •••

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

M e g j e 1 e n.: hetenként egyszer,
—: - + vasárnap raggal. a.

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.

Égető kérdés.
A csavargókat és koldusokat tör

vényeink szigorúan büntetik. Rendőri 
elbánás alá esnek: két hónapig terjedő 
fogság és eltolonczoltatás a büntetésük. 1

Pedig az a „nyomorult”, a ki 
annyira ki van szolgáltatva a rendő- i 
rök üldözésének, a ki ha kenyeret kér. 
börtönt kap. nem hibás. Hisz nem 
tud dolgozni! Kiáll az utczasarokra és 
segélyt kér a járókelőktől. Miért? Mert 
különben éhen vesz cl. megfagy, el
pusztul. mint egv páráját kilehelt 
állat.

Valahányszor egy dologra képte
len koldus kerül a rendőrség börtö
nébe. a társadalom lelkiismeretének 
mindig fel kellene zúdulnia: miért 
van ez igv? A társadalom az oka.* •*mert nem gondoskodik szerencsétlen
jeiről. mert nem ad nekik hajlékot, 
menedéket, miért nem ad kenyeret 
annak a boldogtalan béna, nyomorult
nak. ki. ha dolgozni bírna, bizonyára 
nem koldulna az útfélen.

A munkaképtelenek ezrei özönlik 
el az országot. Es ez természetes is. 
A hol olyan gyors a fejlődés a kul
túrában, ott a társadalom sok irány
ban lévén lekötve — gyakran meg
feledkezik — legégetőbb kötelmeiről.

A természetet, a véletlent nem le
het kérdőre vonni: miért születnek 
nyomorultak, miért történik baleset, 
mely sok-sok embert tesz munkaképte
lenné. Nem áll hatalmunkban az ember
be ni tó háborúkat eltörölni: vagy ki- 
kutatni minden esetben ama kegyet
len szülőket, kik 8—14 éves gyerme
küket kidobják az elnyomom lásnak.

* **
Van azonban egy más kategóriája 

is a munkanélkülieknek; ezek a mun
kát kereső iparosok és napszámosok.

Száz, és száz vidéki ember tódul 
munkáért a kisebb provincziális vá

rosokba is. A fiatal iparoslegények 
még itt-ott csak akadnak silány felté
telek mellett munkára, de az öregeb
bek egyszerű koldusoknak tekintetnek 
s párnapi figvelemmel-kisérés vagy 
bebörtönzés után kiutasittatnak; a 
napszámos-osztály sem részesül kímé
letesebb bánásmódban, munkát adni 
mindannyinak, mindéi: időben, képtele
nek vagyunk: elfogják s kitiltják őket 
a városok, községek területéről.

Ha ismétlődik a visszatérés, elíté
lik. börtönbe csukják. Es miért? Mert 
kenyere után látott. S mi lesz belőle? 
Elkeseredik, elzüllik s csavargóvá lesz. 
Tolvaj, betörő, útonálló lesz belőle és 
megutálja a tisztességes munkát, a 
társadalmat. Ellenségévé lesz önmagá
nak: terhe a saját városának, saját 
falujának.

Ilyenekből támad a munkakerülők 
nagy tömege. Elfogjak, becsukják, ki
eresztik. Csak nem tarthatják fogva 
örökké! De a csavargó életében ez. 
már örök körforgás. A csavargó örö
kös teher marad a társadalom testén; 
azt gyökeresen kell kivágni, gyökere
sen gyógyítani.

# $

Szocziális oldaláról kell megfigyel
nünk az égető kérdést!

Mentsük meg a társadalomnak a 
megmenthető munkás kezet s szaba
dítsuk meg a társadalmat az örök 
nyűgtől, a koldusok, a csavargók és a 
munkakeresők tömegétől!

A társadalom dolga tehát, hogy eze
ket fölemelje a sárból. S e társadalom 
előharezosai: a törvényhatóságok, a mai 
„vármegye", melynek mint erkölcsi 
testületnek kötelessége a szoczializmus 
kormányát vezérlő bizottságában gon
doskodni azon eszközök létrehozataláról, 
melynek alapján aszegényeknek.munka
képteleneknek. munkakeresőknek és 
kóborlóknak menedéket nyújtson.

Minden vármegye építsen dologhá

zat a munkakeresőknek és kóborlók
nak; minden város nyújtson menhelyet 
a nyomorultaknak és nt isson szállót a 
vándor iparosoknak!

Báró Eötvös iózsef emlekezete.
— Zichy Antaltól. — 

Budapest, 1888. febr. 19.

A magyarországi néptanítók „Eötvös- 
alap“ jónak központi gyűjtő-bizottsága min- 
di n esztendőben febr. 2-án ünnepélyes gyű
lést szokott tartani, melyet a halhatatlan 
szellem emlékének szentel. Az idei gyűlés 
fénypontját Zichy Antal emlékbcszéde ké
pezte. Annak a kornak, a melyben Eötvös 
éh, működött és hatott, alig van hivatottabb 
tolmácsa, magának a halhatatlan szellemnek 
hivebb, érdemesebb méltatója, mint a kitűnő 
felolvasói, a ki részt vett maga is az ríj 
Magyarország megteremtésében s Eötvös
nek egy legbuzgóbb munkatársa volt épen 
közoktatási reformjának meg valósításában. 
Az a bt jszéd, a melyet az „Eötvös-alap‘‘ 
ünnepen tartott s csak szűk körben hangzott 
cl, minden tekintetben méltó rá, hogy a 
nagy közönség is megismerkedjék vele, az 
a művelt nagy közönség, a mely tisztelet
tel viseltetik a felolvasói érdemei iránt s 
kegyeletes hálával adózik a dicsőített 
szellem emlékének. Ez év a nagy férfin 
életében a legfontosabb eseményeknek for
duló éve: most ütvén éve, hogy aKarthausi 
megjelent; negyven évvel ezelőtt lett Ma
gyarország első k ö z o k t a t ás i in i - 
nisztere s húsz éve volt, hogy a n é p- 
oktatási t ö r v é n y t megalkotta.

••• •••
Zichy beszéde nem tartozik a nagy

szabású ünnepi szónoklatok közé; nem is 
törekszik erre. Társalgás alakjában mondja 
el megemlékezéseit s épen köz vétlenségével 
es melegével hat. Egymásután jellemzi 
Eötvösben a k ö 1 t ő t, rege n y i r ó t, p u b- 
1 i e z i s t á t, szónokot és álla in f é r- 
fi ti t. Mint költő az érzékeny szív embere, 
nincs költeményeinek az az ismerője — 
agg vagy gyermek — akinek szeméből 

azok kényeket ne fakasztottak volna. 
Mint regényíró a legnagyobb fontosságú 
társadalmi és államjogi kérdések megvilá
gítására s reformeszinéinek győzelemre jutta
tására használja fel a költészet fegyvereit. 
Ez magyarázza meg a Kart halt sí, a 
F a 1u j e g v z ő j e sa Magyarország 
1514-ben óriási hatását. Nemcsak irodalmi, 
hanem politikai esemény is volt azok megje
lenése. Soha könyvről annyit nem beszél
nek — úgymond — még Széchényi Hi
telét sem véve ki, mint a Falujegy- 
z ö j é r ö 1. Kitűnő emberek — azt mondja 
Eötvös a Gondolat o k b a n — nem 
állhatnak egymáshoz közel a nélkül, hogy 
kezet ne fognának vagy hajba ne kapná
nak egymással. Sokat tudnék önöknek sa
ját élményeimből e mondat illusztrálására 
felhozni; de rövidnek kell lennem. Deák 
1' erencz sokkal nagyobb volt, semhogy 
valaha az irigységnek lehe jellemét érint
hette volna. Boldog, boldogtalan — ez 
utóbbiak közt magam is — eljártunk hozzá, 
jó tanácsért, útbaigazításért, saját nézetünk, 
meggyőződésünk helyesbítéséért. Az élénk 
kedélyű Eötvösnek sem derogált bármely 
alkalommal, de főleg ama nagyhatású és 
keserű megtámadásoknak kitett könyve, a 
Falu jegyzője iránt a haza bölcsének 
kitudakolni véleményét. Ez akkor is sze
rette a parabolát és tréfáé. .Maga is a me
gyei életben nőtt fel, helyesebben ; abból 
nőtt ki s nemcsak kegyelettel csüggött ez 
intézményén, hanem abban a magvar al
kotmánynak legerősebb biztosítékát látta 
és sohasem bízott abban, hogy a centralis
ták és főleg Eötvös eszményét : egy füg
getlen, önálló és felelős minisztériumot ki
vívhassuk. Kissé zokon vette tehát a me
gyei intézményeknek népszerütlenitését, jól 
ismert hibainak és ferdeségeinek túlzott 
ecsetclése által. „Láttad-e már — monda — 
egy lóorvosnak czégtábláját vagy akár egy 
állatgyógyászati tanköny vnek ezimlapját, 
melyen egy alapjában délezeg ló alakja 
látható, de olykép rajzolva, hogy körmétől 
füle hegyéig s szügyétől farkáig minden

T A R C Z A.
Két óra az illavai iegyházban.

— Cserei József. —
Most pedig menjünk át a dolgozó ter

mekig'. ez a legérdekesebb.
\ annak e itt az. értelmiséghez tartozó 

fegyenczek? kénlém kíváncsian.
Nincsenek, lágy oláh pópa köztük a 

legintci igelisehb, legalább papi állásánál 
fogva, l’öbb év előtt a faluját felizgatta,
hogy gyilkolj ak meg a zsidót vagy legalább
beleegi .• /.•-.'■i adni, nem eil. nézte. tehát
ő v<» ; a ■ i - ' mi szerzi 'je, —
most . z ■ -• -k L- ' t gya'dgat.

Már egy r: sz.e a legvenczeknek szúró-
nyos nr \ . : "< h ment, léteié az ud
varra s.-ta ui.

M ■ >em t' ■ n. vezetőm, azért
marad itt e '. ■ . 1.

1 "• hát iio. van 11 /.t , meg Savanyít
Józsi ?

Bénin",ti ’ -önkit sem > d. ezt már 
tudtam 8/aim- -1 ivói : ' I. l.o' a 82-ik év 
julius havában néztem meg a fegyintézetet.

Fel >p és Józsi a szabók között dol
goznak.

Előbbi nagion nehezen adta rá a fe
jét, hogy tűvel szurka'pm, de már megvan 
törve és mind a kettő dolgozik. A lég 
nagyobb bűnösöket ülő mesterségre karhoz 
tátják, az esik leginkább terhekre a szilaj 
lelkcknek, hogy egv heh hez vannak kötve, 
de némileg megszelídíti őket.

Előbb a czipészokhez néztünk be. 
Igen nagy terein, vagy 50 fegyencz dol

gozott benne. Az igazgató a fegyör tisztel
gését és jelentését fogadta, azután végig
mentünk a termeken. Beszélniük nem sza
bad, csak ha erre felszólittatnak. Innen a 

, fehérneműt varrókhoz néztünk be egy má- 
: sik emeleten, hol az egyik fegyencz kezet 

csókolt, egyátalán nagy tisztelettel visel
tettek irántam, köszöntek, meghajtották 
magukat, nagyon szerettek volna beszédbe 
elegyedni, de ez lehetetlen volt, csak el
készített müveiket néztem meg imitt-amott.

Végre por avia et devia a szabókhoz 
. jutottunk, először a nagy terembe, azután 

a folyosókon is nézlelödtünk, hol már a 
kész munkát vasalták, végre egy keskeny 
szobába jutva, vezetőm mindjárt az ajtó 
mellett megáll ésjobbra az ablak mellett dol
gozó alakot megszólítja: Nos, Ftilöp, megy e 
a munka ? — Igenis, nagyságos igazgató ur, 

! volt a válasz. Tehát ez ö. Felkelt, mint a 
hogy rendesen felkelnek az igazgató előtt; 
egyik kezében tartotta a nadrágot, melyen 
dolgozott. Szemébe néztem, ö majd rám, 
majd az igazgatóra tekintgetett. Szép em
ber. Arczát nagyon gondozza, tömött ba
jusza jól áll barna arezszinéhez, homloka 
már magasodni kezd és az a fegyházi hal
ván vság még érdekesebbé teszi arczát; 
válla kissé hajlott, talán bűnének öntudata 
alatt, szemei, melyek mélyebben ülnek, 
valami démoniak.

Mi ez ? kérdeztem, hogy alkalmam 
legyen megszólítani.

Nadrág népfelkelők számára, igenis.
És az egészet ön készítette ?
Igen.

Nagyon szép.
Oh gúny ! gondoltam magamban, Fiilöp 

most nadrágokat varr népfelkelők számára; 
máskép volt ez, szilaj lélek, inig hurokra 
nem kerültél, — de ezt csak úgy gondol
tam magamban.

A szobából egy szűk benyilóba men
tünk, alig dolgoztak az egy ablakos kis 
szobában vagy öten, hatan.

Hát Jóska, megtanultál-e már varrni?
Igenis, nasságos ur.
Ez volt Savanyu Józsi. Hitvány, törpe 

egy alak, semmitmondó arcz, mely min
dig rángatózik a bal oldalán, talán bűne 
nem hagyja őt nyugodni. Mindjárt az első 
tekintetre azt kérdi magától az ember : ez 
tudott volna rablófőnök lenni ’? Ott hagy
tuk, kimentünk a keskeny szobába s inig 
az igazgató a többit itispicziálta, addig én 
ismét Fülöphöz menteni. Már ismerősök 
voltunk ; újra megnéztem a nadrágot és 
arczát, ő is olyan kíváncsian meresztette 
rám szúró szemeit, mikor pedig távozni 
készültem, kőzet nyújtotta. Elfogadtam, 
mert kesztyű volt kezemen, de ugyanazon 
pillanatban valami magasabb érzés hatotta 
át lelkemet. A fogoly észrevette a kézsz.o- 
ritásról és szemeimből a megindulást, cso
dálkozva nézett rám : Isten önnel, Isten 
önnel, legyen jó, édes fiam, legyen jó! 
Nem tudta, mire vélje szavaimat. Vájjon 
mit érezhetett ő, tud-c már sirni? alig hi
szem. Ritkán kerülnek ki innen s lélekben 
megjavulva ezek a fásult szivek, inkább 
testileg törnek meg, a l.ün hagyja el őket, 
s ez tartja vissza a gonoszok országújától.

Megtekintettük a kath. kápolnát is. 
Oszlopokon nyugvó inkább széles nagyte
rem ez telve lóczákkal. A szentély tetőtől- 
talpig vastag vaskorláttal van elrekesztve, 
mióta egy Ízben a fegyenczek a papot 
akartak szent ténykedése közben meggyil
kolni.

Megnéztük az iskolát. Homályos, de 
úgy is csak reggel jönnek össze és lámpa
fény mellett tanulnak hétig. Minden szük
ségessel szépen fel van szerelve, a tanító 
jó fizetést húz. A fegyenczi k 30 éves ko
rukig mindnyáján tankötelesek, kezdők és 
haladók osztályára vannak osztva, van 
könyvtáruk is, bizonyosan crkölcsnemesitő 
tartalommal, llarmir.cz éves koráig kimű
velheti magát annyira, hogy tud Írni, ol
vasni, számolni, bir alapismeretekkel a 
földrajzból és történelemből, tanulja a val
lás elemeit és hasznos müveket olvas, temp
lomba jár, szent beszédet hallgat.

(Folyt, köv.)

A sakk.
— Angolból: Rétháti Kövér Géza. —

A sakkjáték már a legrégibb idők 
nagyjainak és műveltebb elemeinek szellemi 
szórakozása volt, összefügg a nemzetek 
történetevei ép úgy- Európában, mint a 
fold többi részeiben a jegestengertől Ja
pánig.

Nem hagyomány, de történeti tény, 
hogy a különböző nemzetek legnagyobb 
hősei és tudósai naponként több órát szán
tak a sakkjáték tanulmányozásának, kik
be'. India braminjai, a dunai bouzok és az 
európai keresztény főpapság is csatlakoztak. 

llarmir.cz


feuiWog, ’• klnőH's figy nyav4ly.% m'My 
azon állat testén előfordulhat, körvonalain 
kitüntetve s láthatóvá téve legyen. Ilii 
képe-e ez azon állatnak? s van-e a világon 
egy olyan nyomorék állat ? — Bizonynyal 
nincs; mindazon káros formatiók egyenként 
egy-egy állatnál fellelhetők, de valamennyi 
együtt soha sem." — És igaza volt Deák
nak, mint kritikusnak: de igaza volt Eöt
vösnek is, mint iránytűit injának. Neki 
túlozni, vastagon színezni, hibát hibára te
tézni kelle, hogy halálos csapást mérhessen 
mindazon visszaélésekre, és mondhatjuk 
barbárságokra, melyek bár minden megyé
ben s oly vad csoportosulásban nem for
dultak ebi, de egyik másikban, s hol az 
egyik, hol a másik alakban bizonyosan 
előfordulhattak s melyek mint a lntsba 
mélyen beevödött sebek gyengéd cziroga- 
tassal nem, hanem csak erős mütő-szerek- 
kel voltak orvosolhatók. Hatása rendkívüli 
volt s hiszem, kihat még napjainkra is da
czára teljesen megváltozott viszonyainknak. 
O magas szándéka bár kétségbe sohasem 
vont tisztaságának igazolásául, végül azon 
óhajtást fejező ki : „vajha e regény minél 
előbb valószínűtlenné válnék" ! . . . .

A „Falu j e g y z ő j e", régi várme
gyei, rendi alkotmányunk legkiáltóbb vissza
éléseit segített megdönteni s jövőre lehe
tetlenné tenni; a Magyarország 1514-ben, 
szélesebb keretben mozog, felliat a királyi 
trónusig s az önző liazatiatlan és zsarnok 
oligarchiát támadja meg, mitsem törődve 
azzal, hogy utolsó nemzeti királyunk Zá
polya bitorolt nimbusát kelle kissé alábbra 
szállítania: mindkét mii a szabadéiviiség, a 
demokratia elveit hirdeti és segiti győze
lemre vinni.

Mit a „Gondolatok" egyik szép lapján 
olvasunk : „a legmagasb, mit a földön el
érhetünk, azon öntudat, hogy mindig ma
gas czél után törekedtünk" —- azzal össze
vág a történelmi nagy korrajz ama zár
szava, melyet a búcsúzó Lőrincz személyé
ben maga a szerző intéz hozzánk: „A nép 
szabaddá nem válhatik, mig azt lelki setét- 
ség fogja körül .... de az emberi nem, 
ha századok után is, el fog jutni oda! ... 
Isten az ő képmására teremtő az embert. 
Miként legyen, hogy a világból, mely fe
lett az ember uralkodik, az isteni igazság 
örökre kizárva maradjon ?!“ —Úgy hiszem, 
nem csalódom, ha e szavakat különösen 
hozzánk, kik szerény pályánkon a népne
velés, az iskola, a közművelődés terén 
fáradozunk, tekintjük intézettnek.

(Folyt, köv.)

A körmöczbányai magyar egyesület 
közgyűlése.

A körmöczbányai magyar-egyesület, 
mely csekély eszközökkel és zajtalanul, 
de sikeresen munkálkodik a nagy ügy ér
dekében, melynek szolgálatára alakult, e 
hó 19-én tartó, az állami föreáliskola dísz
termében, ez évi közgyűlését; melyet Sclirö- 
der Károly, áll. főreálisk. igazgató, — 
az egyesület elnöke — a következő be
széddel nyitott meg:

* *. *
„Tisztelt közgyűlés ! Bátor voltam 

az igen tisztelt urakat, mint a körmöczbá
nyai magyar-egyesület tagjait, egybehívni 
azon czélból, hogy egyesületünk tisztvise
lőinek egy évi sáfárkodásáról szóló jelen
téseit meghallgassák és megbírálják.

A részletek közlését a titkár urnák 
engedvén át, én csak nagyjában óhajtanék 
országosan felkarolt ügyünk állására nézve 
nehány rövid szóval nyilatkozni; s itt első 
sorban megemlíteni, hogy amaz örvendetes 
tapasztalatot véltem tenni, — a mennyi
ben a hírlapokból, a különböző közmiveíö- 
dési egyesületek nyomtatásban megjelent 
időszaki jelentései s apróbb közleményei
ből értesülhettem, — mondom, azt véltem 
kiolvasni ezekből, hogy a másként gondol
kozók ennek előtte tapasztalt ellenkezése 
kissé lelohadt; elvégre is meggyőzödnek 
nem magyar-ajkú barátaink, hogy a ma
gyar közmivelődési egyesületek nem ellen
ség, a mely valahonnan más országból be
ront közénk és ránk akarja tukmálni az ö 
idegen nyelvét és idegen miveltségét, nem 
ellenség, mely ront és árt, hanem belátják, 
elvégre is nem magyar-ajkú barátaink, 
hogy a magyar közmivelődési egyesületek 
itt a haza földjén termett fa, melynek ár
nyékában a haza összes fiai találkoznak, 
melynek gyümölcseit magyar — és nem 
magyar — ajkú egyenlő joggal élvezheti; 
csak oda kell lépni hozzá, csak szakítani 
kel! gyümölcséből. Hogy az idegenkedés, 
mely a közmivelődési egyesületek kelet
kezése idejében a nem — magyar — ajkú 
honfiaink bizonyos részében tapasztalható 
volt, szünőfélben van, erről a congressus 
alkalmával több más vidékbeli egyesület 
tagjaival folytatott privát értekezésből is 
tudom. Sőt, talán, a mi legközelebbi pátri
ánkról, — városunkról — is elmondhatjuk, 
hogy lecsillapultak a jelzett elemek itt is. 
Ez az egyik örvendetes tapasztalat, mit 
registrálhatók. A másik a következő : mi
kor az emberek valami uj szerszámot kap
nak, kezdetben nem tudnak vele bánni ; 
csak hosszasabb használat után szoknak 
hozzá s tanulják ki összes fortélyait, Mi
kor a (50-as évek elején megolvadt az 50-es 
évek dermesztő jege, mikor a nemzet tes
téről lehullottak a bilincsek és a szabad
ság még akkor távoli fénye derengett be 
hozzánk, akkor az emberek örömükben nem 
tudtak mit csinálni; kiki túl akarta Hezi
tálni a másik hazafiságát; váltig érő hosszú 
pántlikás, árvalányhajjal ékesített pörge 
kalapot, testhez állóan szűk attilát és nad
rágot, óriási tarajjal csengő sarkantyúkat 
viseltünk ; demonstráltunk, az utczán éne
keltünk, mig szuronyos bakák széjjel nem 

ugrasztottákfVenniinket ; igy használta föl, 
— mondjuk — kezelte kezdetben a nem
zet a neki nyújtott önrendelkezési jogot. 
Mindaz ma eltűnt. Fővárosunk külső képe 
miben sem különbözik más európai metro
polis képétől, a kedélyek lecsiliapultak ; 
de azért kisebb e, kevésbé meleg-e a haza
fias érzés ? Nem ! Csak czéltudatosabbá 
vált a nemzet működése. Hasonlót tapasz
talunk a közművelődési egyesületeknél; 
kezdetben majdnem minden egyesület más 

I irányban, más körben akart hatni. Az egyik 
I olyan casinó-félét alkotott, a másik társas 
| estékre helyezte a súlyt, a harmadik 

felolvasásokat, színi előadásokat, felnőttek 
: oktatására esti órákat rendezett, a negye- 
' dik könyvtárt alapított, jutalmakat osztott 

tanítóknak, tanulóknak stb. . . . demons- 
! trálni, hangosan demonstrált a maga vidé- 
| kén minden egyesület egyaránt. Ma, az 

eszme közel 8—10 évi létezése után, az 
eszközök megválogatása egyöntetűséget 
kezd ölteni, mindegyik főtörekvése a köz- 
mivelődés terjesztése, s pedig terjesztése 
a magyar nyelv utján. Az egyesületek a 
felsorolt számos eszköz közül csak azokat 
választják, a melyek ez egységes czél 
előmozdítására alkalmasak. Az eszközök 
czéltudatos és egyöntetű megválasztása te
hat, a második örvendetes jelenség, melyet 
a közművelődési egyesületek életében fel
tűnni láttám. Ell az első és a másodikat 
is a haladás jelének tartom. Kiváltom, 
hogy igy legyen. >8 ezzel megnyitom a 
körmöczbányai magyar-egyesület 9. évi 
közgyűlését."

* & %
Az elnök élénk tetszéssel fogadott 

szavai után Versényi György dr. egyesületi 
titkár — olvasta fel az egyesület tavalyi 
működéséről szóló részletes jelentést, me
lyet a pénztár állásának kimutatása köve
tett. Ezután, a szép számmal megjelent 
tagok élénk érdeklődése mellett, a válasz
tások ejtettek meg. A felvidék kiváló 
hazafia' közül egyhangúlag megválasztattak 
tiszteletbeli tagokul : Bende Imre beszter
czebányai püspök, Odeszcalchi Arthur hg. 
barsmegyci földbirtokos, Hadvánszky Béla 
zólyomi főispán és Máriássy István barsi 
alispán. A tiszti kar megválasztása a kö
vetkező eredménynyel ment végbe: Elnök: 
Sehröder Károly főreálisk. igazgató. Alel- 
nők : Privicsky Ede pénzverői főaranyvá- 
lasztó. Titkár : Versényi György dr. före- 
álisk. tan. Könyvtáros : Láng Károly polg. 
isk. tan. Pénztáros: Vanschada Károly 
pénzverői tisztv. B.

A községi faiskolák felvirágzásának 
akadályai.

A faiskolákról igen sok ezikk látott 
napvilágot. Ezekben elmondattak a faisko
lák előnyei, clmondattak a tanácsok arra 
nézve, mimódon lehetne a faiskolák utján 
a gyümölcstenyésztést felvirágoztatni ? — 
s általa a nép jövedelmi forrásait fokozni ; I 
elmondattak a faiskolák felvirágoztatásának 
némely akadályai is.

Czikkem főleg ezen akadályok újbóli 
elősorolását tartalmazza.

A községi faiskolák felvirágzáfánald 
legfőbb akadálya maga a község. Merész 
állításnak latszik, de hogy jogosult és igaz, 
arról meggyőződhetik bárki.

Sok községben a faiskola csak névleg 
az, tényleg pedig egészen más czélnak 
szolgál. Hol zöldséggel, hol krumplival 
ültetik, s ez még hagyján volna, legalább 
porhanyitják vele a talaját, de némely köz
ségben fűvel, kóróval, csalánnal nő be és 
belőle a községnek semmi haszna sincs. 
Hogy miért van ez igy, elmondom :

Sok községben a faiskolának szánt 
terület vagy nagyon vizenyős, vagy igen 
száraz helyen hasittatott ki. Ezen lehetne 
segíteni, de több-kevesebb költséggel járna 
a dolog. A község pedig irtózik az ilyen 
költségektől.

A kerítés kérdése örökös akadályul 
szolgál. Ha lécz, — deszka, — sövényke- 
ritéssel van ellátva, a czigánvok faraktárául 
szolgál s a faiskola kezelőjének ugyan
csak meggyűlik velők a baja. — Ha élő
sövényt növel a faiskola-kezelő, addig mig 
rendszeresen nyesetik, megállja helyét, de 
amint elhanyagoltatik, meg nem felel czél- 
jának, mert azon keresztül kisebb-nagyobb 
marha behatol a faiskolába s ottan a ke
zelő fáradságának gyümölcseit könnvü szer
rel pusztítja el.

Sok községben nincs meg a szükséges 
szerszám. A község nem törődik azzal, 
van-e a faiskolának ásója, kapája, gereb- 
lyéje öntöző kannája, kerti zsinórja, ojtó- 
viasza stb. Ezek nélkül pedig eredményt 
felmutatni igen nehéz.

A faiskola kezelő — rendesen az il
lető község néptanítója — nem dolgozha- 
tik ingyen. A csekély 300 forintnyi fize
tés mellett, mely neki mindennapi szükség
leteire is kevés, nem lehet kívánni tőle, 
hogy egész heteken át dolgozzék ásóval 
kezében a faiskolában. De nincs is ideje 
erre. A mindennapi iskola heti 25—30 
órán, az ismétlő iskola heti 5 órán, két 
hetenkint az iskolamulasztók kimutatása, 
az iskolai naplók (A. B. C. D. minta) 
vezetése, a világi-, esetleg egyházi-, községi 
hatóságok által bekivánt tanügyi statiszti
kai adatok gyűjtése és összeállítása, né
mely helyen a kántori teendők végzése, 
felnőttek oktatása, felolvasások tartása, az 
iskolaszéki gyűlések jegyzőkönyveinek ve
zetése, az iskolai takarékpénztár kezelése 
stb. annyi teendővel látják el a néptanítót, 
hogy ezek mellett nem igen marad szabad 
ideje arra, hogy még a faiskolában is 
munkálkodjék. Ks ha még ezeken kivül 
6—8 tagból álló család ellátásának gondjai 
is nehezülnek vállaira, bizony elesik tőle 
a kedve, hogy ingyen vagy valami cse
kélyke s bizonytalan százalékért koczkára 
tegye egézségét, rongálja ruháját és kop
tassa kerti eszközeit.

Tegyük fel, a faiskolában a kezelő 
keserves munkája folytán, szép csemeték 
nőnek fel, de mielőtt rendeltetésüknek át
adatnának. gazdát cserélnek és egy nap 
reggelén arra ébred fel a kezelő, hogy a 
csemetéknek hiilt a helyük. Oda a munka, 
oda a százalék.

Ezek volnának azok az akadályok, 
melyek a községi faiskolák felvirágoztatá-

A troubadourok róla zengték el dicsőítő 
dalaikat, a távol keleten a nagy Tamerlan 
egyik fiát a sakk iránti tiszteletből Schach- 
roknak nevezte el. Befolyása a szellemi 
életre és szokásokra oly jótékony volt, 
hogy pogány népek isteni eredetűnek tar
tották és sokan voltak, kik az elmebeli 
tehetségek élesztősére sokkal alkalmasabb- 
nak találták a mai hematikánál.

Eredete homályos, bár számtalan nem
zet vallja magát feltalálója gyanánt anél
kül, hogy ezt bizonyítani tudná. A róma
iak, görögök, arabok, szaraczenok, chal- 
deusok, kbinaiak, japaniak, perzsák és a 
kelet számos törzsének ily nemű vetélke
dése eléggé ismeretes. Valószinti, hogy 
valamennyien közreműködtek tökélyetes- 
bitésen.

Eredetére nézve érdekesek a nemze
teknél fennmaradt mondák. A szingaliaiak 
— a Ceylon szigetén 4 ezer évvel ezelőtt 
uralkodott egyik — királynéjuknak tulajdo
nítják feltalálását. Homer viszont azt me
séli, hogy Trója ostrománál játszották elő
ször, hol azt Palamedes találta volna fel a 
hosszas ostromban kifáradt görög vezérek 
mulattatására. Herodotus szintén a görögö
ket említi, mig Bochartus, persiai eredetű
nek állítja, mely Arabián keresztül szárma
zott át Európába, s ezen utóbbi állítása 
mellett bizonyít a játékban használt elne
vezések és kifejezések arab és persa ere
dete is.’

A sanserit Jakel-Tkislham szerint 
a persa Schatrensa, ki minden csillagot is
mert az égen és az arab al Kalminár titok
zatos jós között egy Ízben szóvita támadt 
birtokaik határkérdésében. Megegyezésről 
természetesen álmodni sem lehetett.

Végre is Schatrensa vesztette el tü

relmét legelőbb, felkiáltván: „Kalminár! 
csak Crislma kegyeinek köszönheted béke
tűrésemet, ki engem a szent csillagok őrize
tével bízott meg, melyek az erőszakoskodó- 
nak nem vi'ágitanak, hogy merészségedért 
érdem szerint meg nem zabolázlak."

Am a jós mondó: „O jámbor Satrensa, 
te bizonyára országaid másikában felejted 
ama tagjaidat, melyekkel velem megmér
kőzhetnél."

„O nem ! feleié a csillagász, csalódol, 
ha elhagyatottságomra számítasz; palotám
ban 2 lándzsás katonáin áll őrt, kik paran
csomra helyettesítenek a mérkőzésben 1

„Nekem pedig két istenfélő papom 
van, kik előtt katonáid remegnek, mint a 
nyárfalevél, tudván azt, hogy a papok 
bántalmazása Allah haragját zúdítaná bűnös 
fejükre;" mondó a titokzatos jós.

„Nem fogsz ki rajtam, jószivü Kalmi
nár, papjaid két elefánttal találják magu
kat szemben, melyeket nem rég küldött 
öcsém Geslánból; ezek nem ismerik a 
megkülönböztetést, pap és egyéb halandó 
közt. O az elefánt okos állat, jó szomszéd 1“

„Fenyegetésid hasztalanok, viszonzá a 
másik, én gazdag vagyok, te meg szegény, 
gondold meg mielőtt barátságodat nekem 
végleg felmondanád !“

Satrensa valóban gondolatokba merült. 
Egyszerre valami nagy eszme szállhatta 
meg, mert maga elé vett egy fatáblát s 
arra egy diagrammot rajzolt.

„Halld tehát, Kalminár! a nap győ
zelme nem mindig azon vezéré, ki több 
katonát állít a harezmezöre; feltéve pél
dául, ha az én hadseregem itt állana, a 
tied pedig sokkal csekélyebb erővel ott, 
mily hadi csellel tudnál te hozzám köze
ledni. Ha e kérdést segitségem nélkül meg

fejted, legyen a határkérdés kívánságod 
szerint elintézve ; mert ez mutatja meg, 
hogy számításaid az enyémmel egyenlők-e?! 
Kalminár soká törte fejét; sok álmatlan 
éjszakát töltött hiába, de megfelelni nem 
tudott. Satrensa végre felvilágosította őt, 
mi annyira megörvendeztető szivét, hogy 
birtokait Satrensának ajánlá fel kincseivel 
együtt testvéries osztozkodás végett. Ez 
után gyakran látták őket együtt ülni a 
diaaromma mellett s innen veszi eredetét 
az a lovagias játék, mely mainapság sakk 
néven ismeretes.

A kbinaiak egy mandarint jelölnek 
meg a sakk feltalálójául, ki Confucius 
után 30 évvel élt. Az ennek nevével 
összefüggő monda egyszerű változata a 
Homer által megirottaknak, s hasonló le
gendák keringenek a japánok, sarkvidéki 
lakók és olaszok között.

Természeténél fogva a sakkjáték egy
aránt kedves időtöltése volt a katonáknak 
és tanuló ifjúságnak, állítólag Napóleon is 
számtalanszor megvigasztalódott egy játsz
ma ’ sakk mellett szt. Ilona szigetének 
rideg sziklái között, sőt ha ellenfele nem 
akadt, képes volt egyedül önmagával játszani.

A nagy Tamerlán szenvedélyes műve
lője volt a sakkjátéknak, s érdekes meg
említeni, hogy épen játszma mellett talál
ták öt katonái, midőn hozzá a fogoly Ba- 
jazet szultánt bevezették.

A granadai mór királyok évkönyvei 
szerint 1396-ban Mohamed Balba trónon 
ülő öccsét igyekezett megbuktatni, de 
sikertelenül. Castilla elleni harczaiban tisz
tei egyikét Salobréna várába küldő azon 
rendelettel, hogy az ott időző Juzaf her- 
czeget — kitől leendő trónját féltette — 
megöljék.

A tiszt előadván szomorú megbízatá
sát, Juzaf csak arra kérte őt, hogy játsz
máját befejezhesse.

A tiszt eleinte vonakodott, de később 
a játszma kimenetele iránt maga is érdek
lődvén, 2 órai halasztást adott. Ez esemény
dús két óra volt. A játék folyama alatt t. 
i. hírnök érkezik a trónon ülő király és 
Mohamed halálának híreivel, kik helyett 
Juzaf azonnal király’yá proclamáltatott.

A sakkjáték művelése mindenütt fel 
van karolva és oly lelkesültséggel, mely a 
be nem avatottat bámulatba ejti. Jól és 
tudományosan játszani nem könnyű feladat, 
ahhoz éles elme, hosszú gyakorlat szüksé
ges és oly képesség, melylyel a sakkjáték 
lényegébe behatolni lehessen.

A sakkjáték legújabb törvényei már 
századok óta fennállanak a nélkül, hogy 
azon változtatni kellett volna.

Keith német tábornok alkalmazott 
ugyan egy lényegtelen módosítást, melylyel 
a német császár játszik nagy előszeretet
tel, az európai és amerikai sakk-körök azon
ban ezideig nem fogadták el.

Félek a szép naptól . . .
Félek a szép naptól, borzadok az éjtől,
Nincs mit várni a sok csalfa szép reménytől; 
i' bolygó csillagok hínárba vezettek
8 hogy szenvedni láttak : rutul kinevetnek.

Szivem, hogyha pihen, még akkor is szenved, 
Oh, a múltnak gyásza, nem ismer kegyelmet!
A mi a jelenre a múltból megmaradt 
Parázs ez, mely éget fagyos hamu alatt.

* ♦ *

Majd ha végsőt lobban a szenvedély lángja
8 nem lesz, a mi újra felgyújtsa, táplálja, 
Ha hamvaink felett zeng a pásztor dala :
Akkor lesz a szívnek örökös nyugalma I

V. I, 



sónak útjában állanak. Ha ismerj^-őket, 
könnyebb találni nu'ídot'jurák Hágj. ./elhinti-, 
tusukra irányuló törekvéseinket siker ki
sérje.

Elmondottam észrevételeimet és néze
teimet e tárgyra vonatkozólag ; ki nincsen 
egy véleményen velem, közölje eszméit 
ezen az utón, világosítson tel, ha czikkem 
tárgyát nem helyesen fogtam fel.

Brunczlik Imre.

Vasúti alkalmazottak képesítése. Föl
merült már többször az a kérdés, hogy 
kik lehetnek vasúti alkalmazottak s erre 
nézve a közlekedésügyi miniszter szabály
zatot d dsioztatott ki. E szerint vasútnál 
a magyar korona országainak egész terüle
tén esak az nyerhet foglalkozást: 1. aki 
bírja a magyar állampolgári jogot. 2. aki 
tud magyarul beszélni és Írni, 3. a ki be
töltötte 18. életévét. 4. akinek előélete 
fedhetlen. Minthogy a birodalom másik 
telével kölcsönösségben élünk, osztrák 
állampolgárok is lehetnek vasúti alkalma
zottak, ha a föltételek 2. 3. és 4. pontjá
nak megfelelnek. Hivatalnokok és gyakor
nokok az általános igazgatási, forgalmi, 
kereskedelmi, számviteli, ellenőrzési, pénz
ügyi és anyagszer-kez.elési szolgálati ágak
nál csakis azok lehetnek, akik főgimnáziu
mot, vagy főreáltanodát, vagy ezekkel 
egyenrangú középiskolát végeztek, vagy 
akik mint katonák a tiszti vizsgát letették. 
Az épitési, pályafentartási, vonatmozgósitasi, 
mühclyi s általában a műszaki képzettsé
get igénylő szolgálati ágaknál hivatalno
kokul, illetve gyakornokokul csak azok 
alkalmazhatók, akik valamely műegyetemet 
végeztek. Véglegesen azonban csak akkor 
nevezhetők ki, ha mérnöki diplomáikat 
bemutatták. Az egyetemet vagy más fel
sőbb iskolát végzett folyamodók, a hivatal
noki állások betöltésénél előnyben része
sülnek. Akik nem bírnak megfelelő képe
sítéssel, azok felvételi vizsgát kötelesek 
tenni, de erre csak olyanok bocsáthatók, 
akik valamely középiskola hat osztályát 
vagy a középipariskola, középkereskedelmi 
iskola, illetve tanitóképezde két osztályát 
elvégezték. Ezeknek azonban folyamodniok 
kell engedélyért a miniszterhez. Folyamo
dás nélkül vizsgára bocsáthatók azok, a 
kik az állami középiskolát, a kassai állami 
gépészetiipartanodát vagy hat évfolyammal 
biró polgári iskolát végeztek. Altiszti állá
sokra, mint állomási elöljáró, vizsgáló fő
kalauz, fökocsimester, föraktárnok, pálya, 
alagút, távirda-szertárnok, állomásrakodó 
és koesifel vigyázó, távirász, kalauz, kocsi
mester, raktáritok és hidmesteri állásokra 
csak olyanok vétetnek fel, akik valamely 
középiskola alsóbb osztályait elvégezték. A 
vasútnál nŐK is alkalmazhatók, még’pedig 
a jegykezeléshez, telefon- és távirdaszolgá- 
lathoz, csomagfelvételhez stb. A horvát 
tartomány vasutainál szükséges a horvát 
nyelv ismerete is. A vasúti szolgáktól 
megkívánják, hogy irni és olvasni tudjanak 
és legalább a számolás elcmeibeu is járta
sak legyenek.

A közös hadsereg és a m. kir. honvéd
ség. A mostani komoly időkben nem lesz 
érdektelen, ha egy pillantást vetünk had
seregünk és honvédségünk állományára. 
Erre nézve igen érdekes a latok fekiisznek 
előttünk: A közös hadsereg állománya: 
békében 267.179 legény és 48.679 lé ; hábo
rúban 805.604 legény és 188.132 ló. Van 
pedig a gyalogságnál: békében 150.992, 
háborúban 501.228; a vadászoknál: béké
ben 16 ezer 807, háborúban 51.717 ; a 
lovasságnál : békében 43.747, háborúban 
63.919: a tábori tüzérségnél: békében 
21.287, háborúban 64.166; a vártüzérség
nél: békében 7184, háborúban 18.524; a 
hadmérnök-csapatoknál: békében 5258, há
borúban 14.137; az utászcsapatok: béké
ben 2748, háborúban 7273; a vasúti és 
távírda-ezrednél; békében 887, háborúban 
4769 ; az egészségügyi csapatoknál: béké
ben 2589, háborúban 15.482; a vonat-csa
patoknál : békében 2607, háborúban 38 
ezer 917; a tábori hatóságok és felsőbb 
parancsnokságoknál : békében 3963, hábo
rúban 6154 ; a katonai intézeteknél : béké
ben 9110, háborúban 10.318 legény. — A 
m. kir. honvédség béke és hadi állo
mánya a következő: békében 19 tábornok, 
211 törzs-és 1450 főtiszt, 8057 altiszt, 5409 
legénység és 2127 ló; háborúban; 32 tá
bornok, 242 törzs- és 3699 főtiszt, 22.055 
altiszt, 161.359 legény és 17.280 ló. A 
honvéd-tisztek közül a gyalogságnál: tett
leges állománybeliek 1381, béke állomány
beliek 41. szolgálaton kívüli viszonybeliek 
163, nyugdíjasok 200; a lovasságnál; tett
leges állománybeliek 149, szolgálaton kívüli 
viszonybeliek 54, nyugdíjasok 35 ; a csen
dőrségnél: 141 tettleges állománybeliek, 3 
nyugdíjasok. —A hadképesség az országban 
a következő.- 1000 lélekre esik 25 ujoncz 
és póttartalékos; 1000 hadkötelesre 174 
hadképes.

Az ujonezozás Barsvármegyében.
Márcziushó 1—7-én a lévai já

rás I.—IV. korosztálya Léván. — 8-án 
Léva város ujonezsorozása. — 10—Id
én a verebélyi járás I.—IV. korosztálya 

erebélyen. — 16—20-án az ar.-ma-

fW j^á»-J<r-IV»-?korpsztály^ , 
Tdtííon/--^ 22.*- 23-án "o.^lány'i járas' 
I-—D • korosztálya Oszlányon. —
26- 27-én Körmöczbányaváros ujon- 
ezozása.

Aprilishó 13-án Uj-Bánva város 
ujonczozása. — 14—20-án a Bars-szt.- 
kere.szti járás 1.—IV. korosztály ujon- 
ezozása.

A sorozó biz. elnöke: Máriássy István, 
Barsvármegye alispánja. Bizottsági polgá
ri orvosok: Dr. Brach Ferencz és Bén
ii ő Lajos megyei főorvosok; sorozó járási 
tisztviselők; az illető járás főszolgabírói és 
a varosokban : a varos polgármesterei.

Különfélék.
— Hivatalos vizsgálat. Megyénk köz

tiszteletben s szeretetben álló Majláth 
István főispánunk, Máriássy István alis
pánunk, Kosztolányi Attila főszámvevőnk 
e hó 21-én minden elöleges bejelentés nél
kül városunkba érkezvén ; itt az uj rend
szer folytán eliendelt hivatalos vizsgálatot 
a városi közhivatalokban, kiterjesztvén azt 
a legkisebb részletekre, behatólag s szaka
datlanul folytattak egész máig; s az ezen 
alkalommal megvizsgált városi-, házi- és 
adópénztárakat egészen rendben találván, 
eredményként : 49 frt 44 kr. fölösleg
tűnt lel; mely szintén kellő elszámolás alatt 
all. alamint ezen, úgy a hivatalos ke
zelésre vonatkozó egyéb vizsgálat és _
mint arról a legilletélicsebb forrásból érte
sülünk - az eljáró bizottság egész meg
elégedését vivta ki ; melynek a város pol
gármestere előtt meleg kifejezést adott. 
Szivünkből kívánunk szerencsét a város 
tanácsa működésének ezen kivívott sikeréhez.

— Póstaszqllitásunk legközelebb lénye
ges változáson megy keresztül. A nt. kir. 
köztn. és közieked isi minisztérium rendelete 
értelmében f. óv márczius 1-jével a levél- 
és kocsipósta továbbítása az osztr. magy. 
áll, vasúttársaság vonataival fog történni 
olykepen, hogy a délben érkező és délután 
4 órakor induló vonat pósta-kalauzkoesival 

' közlekedik, levolek és egyéb póstaszállit- 
manyok közvetítésére. Reggel és este szál
lítmányok nem, hanem csupán levelek lesz
nek továbbíthatók. Az érdekelt közönség 
minden bizonnyal örömmel vesz tudomást 
a miniszter ezen üdvös intézkedéséről, 
mely végre-valahára az oly sokszor szellőz
tetett póstaközlekedésiinket a kívánt me
derbe tereli.

— Kaszinó-estély. Hosszabb szünet 
után ismét megkezdődtek a kellemes és 
éb’ezetes szórakozást nyújtó kaszinói jour- 
fixek, melyeknek rendezését — mint ezt 
lapunk előző szamában is említettük — a 
rendező bizottság a színészek ittléte és a 
farsang miatt függesztette fel. A szünet 
után tegnap volt az első estély, mely a 
gazdag és szép műsor mellett fényes siker
rel folyt le. Az estély érdemleges méltatá
sára lapunk legközelebbi számában vissza
térünk,

— Uj templom. A nagy-kálnai ev. ref. 
hitközség uj, stilszerü templomot és tornyot 
épittet, mely — mint levelezőnk értesít — 
nemcsak a község, hanem az egész kör
nyék díszére fog válni. A torony 40 mé
ter magasra van tervezve és vörös rézzel 
lesz fedve. Az építést Sisak Gusztáv 
előnyösen ismert építészünk saját tervei 
szerint fogja keresztülvinni. A templom 
őszre teljesen elkészül. Az épitkezés — a 
hitközség által természetben teljesítendő 
kézi és fuvarozási munkákon kívül — 
18,000 írtba kerül.

— A lévai kaszinó választmánya — 
mint értesülünk — e hó 23-án tartott ülé
sén megvalósította az egyleti közgyűlésnek 
azon határozatát, mely a jourfixek emelése 
s azok rendezésének megkönnyítése czéljá- 
ból zongora vételét mondotta ki. Egy min
den tekintetben kitűnő s az estélyek czél- 
jának megfelelő zongorát szerzett, miáltal 
jóval megkönnyebbül a rendező bizottság 
teendője s a zongora kölcsönözgetéséből 
eredő kellemetlenségek s az azzal járó 
tetemes költségektől is meg lesz kiméivé. 
— Örülünk, hogy az egylet eme — a 
közönség nemes szórakoztatását ezélzó — 
intézkedésével újabb, szép jelét adá életre
valóságának.

— Turócz-Szent Mártonban az eddig 
hírhedt pánszláv fészekben magyar műked
velői színtársulat alakult. Múlt vasárnap 
este ment végbe a színház ünnepélyes 
megnyitása az ottani magyarság nagy lel
kesedése között. Az ünnepélyt Rákosai 
Jenő prológjával nyitották meg; azután 
előadták a „Miniszterelnök előszobájában" 
czimii darabot és Bérezik Árpádnak „A 
közügyek" czimü vígjátékét. A megnyitást 
társas-vacsora és táncz követte. A színház 
létrejöttének főérdeme a turóczi jótékony 
nőegyleté és a magyar olvasó-egyleté, 
mely már évek óta szép sikerrel buzgól- 
kodik a város és vidék magyarosításán.

— A postamesterek szállítási átalánya, 
A közlekedési miniszter utasította a buda
pesti főigazgatóságot, hogy a postameste
rek, illetőleg póstaszállitók szállítási átalá
nyát a szolgálat minősége és a helyi viszo
nyokra való tekintettel tüzetesen vizsgálja 
át és szükség esetén újból úgy állapítsa 
meg, hogy a szállítás akkora díjazásban 

vés^eaüljöiy mely,-a-, vállalkozónak rendes 
'kölfcségett ’oécsak. fódfeize,1 d.e neki némi f 
polgári hasznot is hajtson.

— Hurbán József meghalt. A magyár" 
szabadságharcz szomorú hőse, a hírneves 
tilt agitátor, Húrban József, kinek nevéhez 
nagyon sok keserű emlék fűződik, e hó 
21-én hirtelen meghalt Hlubokán, hol több 
év óta lelkészkcdett.

— A toloncz-szállitás ügyében a belügy
minisztérium körrendeletét bocsátott ki az 
ország törvény hatóságaihoz. E szerint a 
minisztertanács egyik közelebbi ülésén ki
mondotta, hogy a tolonezok és azok kísé
rői az állami vasutakon ingyen szállíttas
sanak, nemkülönben a többi vasutakon is, 
a mennyiben azt az engedély okmányok 
határozatai lehetővé teszik. A nem állami 
vasutak pedig katonai díjszabás szerint 
szállítják úgy a tolonezokat, mint kísé
rőiket.

— A vér-adó. A honvédelmi miniszter 
kiadta a rendeletet, a mely kirója a tör
vényes vér-adót, már t. i. az ujonezok ki
állítását. E szerint az idén összesen 39,552 
főnyi ujonezot és 3955 főnyi póttartalékost 
kell kiállítani. Ebből 34,753 ujoncz és 
3475 póttartalékos esik a tulajdonképeni 
Magyarországra. 4762 ujonezot és 476 
póttartalékost Horvát-Szlavon országoknak 
kell kiáIlitaniok ; 37 ujonezot s négy pót
tartalékost pedig Fiutuének.

— Épületes pályázat. 166 frt évi fize
téssel segédtanítói állásra hirdet pályázatot 
a tolnamegyei Paár község. Lesz tehát az 
állomást elnyert boldog és szerencsés ta
nítónak 45 krajezárja egy napra. Kocsis
nak vagy favágónak sem mernének ily 
csekély bért ígérni.

— Öngyilkosság. Hofstadter Lajos 
asztalos segéd a feletti elkeseredésében, I 
hogy munkaadó gazdája öt kifizetni nem 
akarta, a „Káka" nevű szőlőhegyen forgó
pisztolyból főbe lőtte magát.

— Sajátságos rabló banda. A karls- 
ruhei rendőrség 800 márkát tűzött ki ju
talmul nehány vakmerő betörő kinyomozá
sára, a kik egy nap alatt a város három 
ki való szépségét fosztották meg gyönyörű 
hajától. A betörök kilesték a pillanatot, 
mikor a nők egyedül voltak odahaza, be- 
lopóztak, kloroformmal elkábitották áldoza
tukat s tövéből lenyirták a haját, hogy azt 
jó pénzen eladják. A rendőrség azt hiszi, 
hogy egy betörő bandával van dolga, mely 
a rablásnak ezen módját rendszeresen 
gyakorolja.

— Rövid hírek — A német trón
örökös baja folyton súlyosabb, síit német 
lapuk szerint a legvégsőtől lehet tartani.
— Trencséumegye főispánja értesítette 
Aradmegye tanfelügyelőjét, hogy ott min
tegy 40 tútajku gyermeket óhajtanak el
helyezni. Az aradi iparosok hajlandók a 
fiukat elvállalni. — A Czárrol azt Írják a 
lapok, hogy tavaszkor a német és osztrák 
határon felállított orosz hadak megszelnie- j 
lésére megy, mi ha megvalósul, alig jelent
het békét. — Amerikában egy nagy szél
vihar uOO házat rombolt le. — Az 1888. 
költségvetésről szóló törvényjavaslat szerint ; 
az állami kiadások 345,00 millióra, a be
vétek pedig 332.64 millióra számitvák. — i 
Az orsz. erkölcsnemesitö egylet felhívást 
intézett az ország összes közhatóságaihoz, 
arra kérve őket, hogy a vidéken, a saját 
hatáskörükben, minél nagyobb mozgalmat 
indítsanak fiók-egyesületek alakítása iránt.
— A beteg miniszterek. Trefort Ágoston 
és Széchenyi Pál gróf miniszterek, kik az 
utóbbi időben betegek voltak, már gyógyu
lásban vannak. — A hó eltakarítása Buda
pesten eddig 100 ezer forintba került. — 
Khína egyik délnyugati államában 2000 
ember pusztult el a földrengés követ
keztében.

APRÓSÁGOK.
— Rovatvezető Zuhany. —

B aj. n n a : Hát mégis a trombitáshoz 
mentél nőül ? — E in m a: Igen. — A n n a: Hogy 
vagy megelédve a férjeddel ? — Emma : Nagyon jól, 
csak az a baj, hogy olyan b á d o g i z e van.

Nyomós biztosíték. K o 1 d u s n ü : Aján
dékozzon meg valamivel a nagyságos asszony, négy 
gyermekem van s az uraiu öt héttel ezelőtt meghalt.
— Bárónő: Ezt hiszi, aki akarja; ha igaz lenne, 
úgy ön — gyászba járna mos.

A leányiskolában. Tanár: Vilma, mondja 
meg, melyik fogat kapja az ember legutoljára? — 
Vilma: A hamisat.

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

Kis újság ot,
mely Budapesten Wodianer F. és Fiat, 
bpesti könyvnyomdász, könyv- és hírlap- 
kiadóhivatalában jelenik meg.

A „KIS ÚJSÁG" rtemzeties ellenzéki 
politikát követ, szívós kitartással, lankadat
lan erelylyel küzd a haza boldogságáért, s 
a lmufenntartó magyar faj uralmáért.

A „KIS ÚJSÁG" nagy gondot fordít, 
hogy olvasóinak igényeit minden tekintet
ben teljesen kielégítse. Úgy a főváros, mint 
az ország és a külföld minden hírét napon
ként híven és gyorsan közli. A nevezete
sebb napi esemenyeket szép kiviteli képek
kel illusztrálja. Ezenkívül rendkívül érdek- I 
feszítő, — többnyire a fővárosi életből me

rített, — regényeket közöl, a melyek bárki 
sejtes ■ nytXten*̂  

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. az.; levelező lapon erre felszólitatlk.

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.
I.

Kérelem hazánk íróihoz 1
„A magyar könyvkereskedők országos 

egyesülete" 1886. évi márczius hó 6-án 
tartott választmány i ülésében a kiadásában 
nem régen megjelent Petrik G. „Magyar 
könyvészet" 1860—1875. folytatásának, va
gyis a „Magyarkönyvészetinek 1877 — 1885. 
kiadását határozta el, melynek szerkeszté
sével engem bízott meg.

Most, midőn a munka szerkesztésével 
teljesen elkészültem, bibliographiánk minél 
teljesebbé és megbízhatóbbá tétele czéljá- 
bol tisztelettel felkérem mindazon t. hazai 
Írókat, kik az 1876—1885. évek alatt irt, 
fordított vagy szerkesztett müveiket maguk 
adtak ki, hogy c becses müveikből egy-egy 
példányt hozzám .beküldeni, vagy a mű 
teljes czimét velem közölni szíveskedjenek.

Megjegyzem, hogy a szerkesztésem 
alatt megjelenendő könyvészet nem csak 
az 1876—1885. évek alatt megjelent mü
veket van hivatva felsorolni, hanem felada
tomul tüzérn magamnak azt is, hogy a 
már megjelent 1860-1875. évi Petrik-féle 
könyvészet mutatkozó hiányait is pótoljam, 
e végből az oly munkák szives beküldését 
is köszönettel veszem, melyekről meggyő
ződést szereztek az érdekeltek, hogy az 
idézett köny vészeiben nincsenek felemlítve.

A bibliographiának hivatása minden 
irodalmi terméket — ha még oly jelenték
telennek látszó is —- felsorolni, ennélfogva 
a teljes magyar bibliographia érdekében 
ajánlom kérésemet hazánk t. íróinak be
cses figyelmébe.

Esztergom, (Víziváros) 1888. február 
havában. Teljes tisztelettel

Ki8zling8tein Sándor, 
könyvkereskedő.

II.
A lévai tek. kir. járásbíróság 5252/887. 

számú végzése alapján 3 frt tanuzási dijat, 
valamint az 50/888. szánni végzése alapján 
o írt 25 kr. kereseti, és napidijat a lévai 
kórház-kapolnájára volt kegyes kiutalni.

A 6 frt 21 krnyi összeg felvételét 
halás köszönettel ezennel elismerem.

Léva, 1888. febr. 24.
Szakmáry Endre

nőegvleti pénztárnok.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET
A „Házi Közlöny-4 második száma is megjelent, 

gondos, figyelmes szerkesztésben. Minden során meg
látszik, hogy szakavatott toll vezeti a lap szerkeszté
sét és hogy az igazán hézagpótló minden családban, 
a melyet a legjobb leiekkel ajánlunk. Czikkei a fő
városi lapok előtt is feltűnést keltenek és nem egy 
reprodukált már belőle mutatványt. A második szám 
méltán sorakozik az elsőhöz tartalmas, magvas dol
gaival, szép, a szöveghez alkalmazott képeivel és csi
nos kiállításával együtt. A lap mindent felölel, a mit 
az egészségügy, közgazdaság rejt magában s behatóan 
foglalkozik az újabb tapasztalatokkal, tanulmányok
kal és hasznos tudnivalókkal. E számban különösen 
érdekes közlemény, mely a nagy reklám mellett köz
forgalomban ’évő, de szédelgéssel árult gyógyszerekről 
a leplet lehúzza. A „Házi Közlöny*  megjelenik min
den hó 5. és 20-án. Ara egy évre 3 frt., félévre 1 
(fb 50 kr., negyedévre 75 kr. Szerkeszti Záray 
Ödön, kiadja Gyulai István.

Nyilttér.
i

Weise Seidenstoffe von 65 kr. fl.ii.4O. 
per Meter (ca. 120 Qial.) versendet roben- und 
stüekweise zollfrei das Fabrik Depót G. Henneberg 1 
k. k. Hoflieferant.) Zürich. Muster umseliend Briefe 

1 10 kr. Porto,

II.
Há.z eladás.

A rózsa-uteza 61-ik szám alatti 
ház eladó.

Bővebb felvilágosítást a kiadóhi
vatalban.

Léva, 1888. február hóban.

III.

Egy jó házból való, legalább három 
gimnaziális osztályt végzett fiú. Krene- 
dits Géza vegyes kereskedésében Vá- 
ezott azonnal alkalmazást nyerhet. — 
Bővebb felvilágosítással szolgál a ezég, 
Ilerschmanek Lajosurés akiadóhivatal.

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

Búza: m.-mázsánként 6 frt 30 kr, 6 frt. 
60 kr. Kétszeres 5 frt — kr, 5 frt 20 kr., 
Rozs frt. — kr. 5 frt 20 kr. Árpa 5 frt, 
40 kr, 6 frt — kr. Zab 5 frt. — kr. 5 frt, 
50 kr, Kukoricza 5 frt. 40 kr, 5 frt 80 kr, Bab 
9 írt, 50 kr. 9 frt. 80 kr, Lencse 6 frt 80 
kr*  7 frt 50 kr. Köles 4 fi t. 50, 4 frt 80 kr,



A GALAM-IPOLYVÖLGYI VASÚT MENETRENDJE
A cs. és kir. sab I sö ma8Y- eredeti

seímeczi inna- es píuaszar-gyára
Takács Veniel G. ind.

Léva-Csata Esztergom Nana Es; tergom-Nána Csata-Léva j Csata-lpolyaág

Vegyesvonat
Állomás

i. III.
Álló niás

Vegyesvunat

lf. III.

1 4
Állomás

Ve?ya*vona

11. Hl.

Legjobban ajánlja ujszerkezetü kizá
rólag szabadulni.

„egészségi patent-pipáit11 
minden ily ,,patent pipán“ az orszá
gos ezimer aranyban és a „szabada
lom" szó van bevésve. Képes minta
lapok és árjegyzékek kívánatra bér

mentve küldetnek.

1
'£L

Léváról
Alsó-Várad
Nagy-Sailó

Zeliz
Csata . . . .

I

7.26

ií

9. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. cvi LX. 

t. ez. 1<I2. $-a értelmében ezennel közhírre teszi, hogy 
a lévai tek. kir. járásbiróség 1883. évi 69. és 129. sz. 
végzésével Weisz József n.-sz.oinl»atlii.Gellényi Miksa. 
Elireiistein Ignác/. lévai lakosok felperesek részére Dia 
mant Hermán lévai alperes ellen 36 frt 90 kr., 400 
frt, 600 frt tőkék s járulékaik erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 802 frt 24 
krra becsült szt.hai bútorok és bolti czikkckból álló 
ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek 69. és 129. sz. kiküldés rendelő 
végzés folvtán a In lyszinén vagyis Léván leendő eszköz
lés :rc 1888. évi marczius hó 12. napjának délelőtti 9 
órája szükség esetén titánná való napjai határidőül ki
tűz-tik, oly kijelentései, hogy ezen árvrsés a fentebb jel
zett ingóságok az 18SI. övi LX.t. ez. 1O«. J$-a értelmében 
a legtöbbet Ígérőnek készpénz fizetés mellett szükség 
eseten becsáron alul is el fognak adatni.

Az elárverezendő ingóságok vetelera az 1881. évi 
LX. t. ez. 108, §-ában megalapított föltételek szerint 
lesz kifizetendő.

Ez árveréshez a venni szándékozók a kitűzött 
időben a községi bíró házánál elváratnak.

Egyúttal közzé tétetik, hogy mindazok, kik a 
lefoglalt tárgyakra tulajdon vagy elsőbbségi igényt 
tartanak, igényüket az árverés megkezdése előtt any
aival inkább bejelentsék — mert különben a végreli. 
törv. 96. §-a kapcsában egyedül a vételár fölöslegére 
fognak ntasitattatni.

Kelt Léván, 1888. év február hó 22. napján.

Litassy Nándor
kir. bírósági végrehajtó

♦ ♦
♦ i n cL e xx Ic i ♦
♦ tisztességes módon mindennemű tör- ♦
♦ vényes ♦
♦ - Sorsjegyeknek^ ♦

részletre való eladása által évenként▼
♦ legalább ♦
♦ 1J2OO frt_ keresetre ♦
♦ tehet szert. Tudakozódások ♦
♦▲ F U C H S H. váltóházához, ♦a▼
♦ Budapest, Dorottya utcza. 9. intézeniiűk.

▼
♦

•t-

Kiadó lakás.
Léván a fogadó-utezában Obováts- 

féle házban több szobából és mellék
helyiségekből álló kényelmes és egész
séges lakás május hótól

“bérbeadó-

Felvilágosítást a háztulajdonosnál.

I

A rastapabb betiirel jelzett szám, az 
esti 6 órától reggel ő.ű9 perez tg tartó 
időszakot jelenti.

H I R D

• n
. érk.
. ind.

n

•n • 

Bény 
Kéméiül
Kőhid-Gyarmat . . „

Esztergom -Nana . . érk.
Budapestre .... érk. 
Bécsbe .................. „

4.—

4.25
4.54

5.23

5.56

6.28

6.51

7.07

7.28

7.50
9.25
5.53

Budapestről
Becsből .... 1O. y.--

Esz tergo ni - N á u a . érk. 9.19 4.17
* r ind. 9.50 4.45

Kőhid-Gyarmat n 10.11 5.12
Kéménd • n 10.29 5.32
Bény .... . <n 10.43 5.53
Csata .... . érk. 10.57 609
Csata . . . . ind. 11.151 6.45
Zeliz .... • n 11.49 7.20
Nagy-Salló - . • n 12.24 7.57
Alsó-Várad . * « 12.48’ 8.22
Léva .... . érk. 1.12 8.46

Csata .
Zalaba 
Ipoly -Pásztó. 
Bél , .
Szakállos 
Visk . .
Ipolyság

MEGHÍVÁS.

Ipolyság Csata

Ipolyság , . . . ind. 7.20
Visk .... • n 7.48
Szakállos . . 8.11
Bél .... • „ 8.26
Ipolv-Pásztó . . • r> 8.41
Zalaba 9.02
Csata . . . . érk. 9.18,

Február 26.

A LÉVAI TAKARÉK- ÉS HITELINTÉZET
2XEVE ÉVI

rendes közgyűlését
folyó évi márczius lió 20 án d. e. 9 órán kezdve, saját helyiségében tartamija, melyre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak.*)

-A- közgyűlés tárgyai z

1. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése a lefolyt üzletév eredményéről.
2. A mérleg megállapítása, a tiszta jövedelemnek és a jótékony czélra szolgáló összegnek felosztása és a felmentvény 

megadása.
3. A napi biztosok napidijainak és a felügyelő bizottság díjazásának megállapítása.
4. Az alapszabályok módosításának tárgyalása.
5. Igazgatóság és felügyelő bizottság választása.
ti. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 3 részvényes kijelölése.

Léván, 1888. február 16-án.

EzE a j 1 á t h. I m r e3
elnök.

♦) Alapszabályok 14. §., hogy a részvényesek szavazati jogukat a közgyűlésén gyakorolhassák, szükséges, miszerint azon részvényeket, melyeknél ío<*va  
szavazati jogukat gyakoiolni akarják, 8 nappal a közgyűlés előtt az intézet helyiségében lété emenyezzék.

3XZE érleg-szá. m. 1 e.

1887. január l-töl deczember 31 ig.

F. k. F. k.

Vagyon lap 
szám.

frt. kr.
Teher lap

szám.
frt. kr.

Készpénz 1887. deczember 31-én . 167 12097 16 Részvény alaptőke................................... 127 100( 100 —
Váltó-tárczán............................................. 157 343706 51 Ennek 1887. évi kamata ... 168 6000 —
Jelzálog kölcsönökben.............................. 139 412803 86 Betétek és ezek után tőkésített kamat . 159 526857 45
Előleg kölcsönökben................................... 140 11462 50 10°/o Betéti kamat adó......................... 140 1228 84
Intézeti ház.................................................. 105 36000 — Viszleszámitolás alatti váltókban . 122 112 94 161 145000 —
Zöldkert utczai ház................................... 150 6057 28 Tartalék alaptőko és 1 évi kamata 163 j 15436 14
Kisbirtokosok orsz. alapitv. okiratában . 1 71 500 — Tartaléktöke esetleges veszteségekre . 142 I 7000

2120
—

Váltóüzlet (szelvények és vert pénz) . , 154 ölti 76 Nyugdijtőke és 1 évi kamata .... 99 —
Leltári számla............................................. 146 729 84 Előleg bélyeg illeték.............................. 151 2 95
Váltó-ovatolási számla.............................. i 145 101 24 5 drb. 1886. évi részvény- szelvény . 156 60 —
Perköltségi számla................................... 46 145 23 Előre fizetett kamatok váltóknál . 148 4750 20
Jelzálog Kölcsön kamatai.......................... 158 2947 92 „ „ jelzálog kölcsönöknél 158 6124 90
Előleg kölcsön kamatai......................... 136 192 48 „ „ előleg kölcsönöknél . 136 72 25
Előre fizetett viszleszámitolási kamat . . 153 909 15

Nyereség 1
I

\ Részvénytőke után járó 1 évi kain. 6000.—
Athozat maradvány 1886-ik évről 1576.70 

; Házbér jövedelem (adómentes) 1807.75
Ez évi üzleti nyeremény . . 10132.75
melyből az alapsz. 43. §-a szerint 19517.20 

! levonandó osztalék komatban . 6000.—
13517.20 ll

ebből az alapsz. 43. tja szerint :
• tartaléktőkéhez csatolandó . . . 10°/0 93 1351 72\ igazgatósági jutalékra.................... 43 608 27\ igazgatói jutalékra......................... 44 608 27\ tisztviselői jutalékra............................. 5% , 45 608 27\ Jótékonyczélra.............................. 125 517 03

Részvénvosztalékul......................... 168 6000\ Rendelkezési számla átvitelre . . 169 3823 64
828169 93 1 828169

II
93

Jelen zármérleget a fő- éa mellékkínyvekkel összehasonlítottuk, azokkal mindenben megegyezőnek és helyesnek találtuk.

Lóvá n, 1887. deczember hó 31-én.

Rudolf János, Szabó Lajos, Kontsak Ignácz,
könyvvezető. i igazgató. péa.tárusk.

Boleman József,
fel. biz. tar.

Czirok János,
fel. biz. elnök.

Ehrenfeld Mór,
__________________________________________________ fai. biz. tag.

NYOMATOTT NYITRAI fts TÁBSA-mI Léván. 1888.


