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Egy évre....................... 5 frt — kr.
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HIRDETÉSEK.

Négyhasábos petit-sor egyszeri küzlcocCri 7 kr. 
kétszeriért 6 kr, többszöriért 5 l.r fizetendő.

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 kr.

A nyilttérben:
minden négyhasábos garmoad sor dija 15 k.*.

Velünk összeköttetésben levő birdetö-iradák, elö« 
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez: (Zöldkert-uteza 33. sz., küldendők. 
•••Kéziratok vissza nem adatnak. •••

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen.: hetenként egyszer,
vasárnap reggel.

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

A LAP KIADÓJA; NYITRAI ÉS TÁRSA.
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A legényegylet.
Minden kulturális mozgalom a 

legélénkebb érdeklődésünk tárgyat 
képezi s igy a lévai katli. legényegy
let felállítására vonatkozó intézkedése
ket örömmel üdvözöljük.

Napjainkban, midőn a nemzetek 
elöhaladása az ipar kifejlődésétől s 
virágzásától feltételeztetik. kell, hogy 
minden mozzanat, mely e téren felme
rül a közönség lelkes pártolása áltál 
vétessék körül; kell, hogy a művelő
dés itt minden erővel előmozditassék.

Az iparos tanonczokra nézve álla
nak az ipariskolák, a legények, ipa
ros segédek részére, hogy a műveltség 
folytonosan terjedjen, szükséges a le
gényegyletek felállítása s életbelépte
tése". mert ezek a segédek igazi isko
lái; ezek a műveltség terjesztői.

A lévai katli. legényegylet fel
állítására a mozgalom két év előtt in- , 
dúlt meg: kidolgoztatván erre nézve a 
szükséges alapszabályok, azok felsőbb 
helven is megerősittetvén. folyó 1888. ; 
évi" február 27-én tartott közgyűlésben 
életbeléptettettek, miután az egyleti 
vezetőközegek megválasztanak « az 
egylet kellő ügyeinek vezetesvt átvet
ték. Örömmel tapasztaljuk, lmgy az 
egylet kellő helyiséggel s a megkez
désre szükséges pénzerővel rendelke
zik: és hogy oly férfiak allanak az 
egylet élén, kiknek eddigi működésűk 
a köztéren a legbiztosabb zálogul 
szolgál arra nézve, hogy az egylet 
kitűzött feladatának: terjeszteni a ma
gvar nemzeti műveltséget, a leghelye
sebben fog megfelelhetni; s e részben 
hatalmas tényezővé válik.

Ezen intézkedés által iparos köre
inkben a műveltség tévesztésében e? 
idő szerinti kívánalmaknak sok rész
ben elég volna téve, különösen akkor 
és u«v. ha a legényegylet körében 
nem csupán a segédek, hanem maguk 
az iparosok js foglalpak helyet es se
gédeiket példaadásuk által serkentik s 

kényszerítik az egyletbe való belépésre. 
Igaz, ugyan, hogy az egylet szép 
számú tagokkal bír már eddig is; s 
fennállása ezek nyomán biztosítottnak 
tekintethetik; de szükséges és pedig J 
maguknak az iparosoknak és segédeik
nek érdekében, hogy azok vaiameny- 
nyien a legényegylet tagjaivá váljanak: 
mert minél több a tag, annál jobban 
izmosodik az egylet, annál jobban 
hathat a műveltség terjesztésében ; már 
pedig ez mindnyájunk közösérdeke, 
hogy a műveltség terjedjen.

Mennyiben pedig iparosaink azon 
része, mely alapos és kifogás alá nem 
eső okoknál fogva akadályozva van a 
legényegylet körében helyet foglal
hatni; gondoskodjék egy oly kör fel
állításáról, mely a műveltség terjesz
tésében és meghonositásában vágyainak 
s érdekeinek a legjobban felel meg: 
ilyennek tartjuk mi az „o 1 va s ó k ö r t." 

Korunkban a mikor az egyesületi 
élet annyira elfoglal minden tért, 
hogy mindenki igyekszik rajta helyet 
foglalni, nagy hiánynak tűnik fid s 
a ielki, illetve szellemi szegéin ségnek 
tekintetik az, a ki valamely művelő
dési körnek nem tagja vagy részese.

Egy „olvasó kör" csekély tagsági 
dijak mellett igen jó helyet foglalhat
na el városunkban, melyben mindazok, 
kik a magasabb díjjal ellátott műve
lődési körben részt nem vehetnek, cső- I 
portosulnának; mi az ilyen körnek I 
biztos jövőt merünk jósolni, feltéve tér- | 
mészetesen, hogy az nem politikával, 
hanem egyedül a művelődéssel foglal
koznék.

A politika a művelődési köröknek 
lerombohíja.

Báró Eötvös József emlekezete.
— Zichy Antaltól. —

Budapest, 1888. fcbr, 13.

Ezután Eötvöst, a politikust jellemző, 
külön szólván Eötvösről mint hirlapiróról 
s mint állambölcsészröl. „Itt — úgymond 
—- átalakulási korszakunk egyik legkitűnőbb 

alakjával állunk szemben. Az egyetlennek, 
kinek iratai Európa áliamférfiainak magas
latáig emelkedtek s hazánk határain túl is 
olvasókra találtak. Annál feltűnőbb az oly 
államférfiunál, ki nem annyira a tettek, 
műit az eszmék embere volt, s hírét, nem 
mint Széchényi, valami nagy vállalatai, ha- , 
nem tisztán írott és mondott szava hatalmá
nak köszönhető 8 egy' oly nemzetnél, mely
nek akkor is, azóta is, nem szenvedélye, 
nem legelső szüksége az olvasás, Eötvöst ős 
merész társait, — kiknek az isteni gond
viselés már csak egyikét tartotta meg szá
munkra, közoktatásügyünk bölcs vezetője 
Trefort Ágoston személyében —elnevezték 
azonnal docrinaireknak, mely félig gúnyos 
elnevezés alatt, az élet gyakorlati szükség
leteivel nem ismerős szobatudósokat, kivi
hetetlen ábrándok után kapkodó „jövő ze
nészeit" akartak érteni. Ártatlan élezek 
lettek volna még azok; de súlyos váddá 
alakult az a gyanúsítás, hogy a magyar 
ellenzéket, mely szerelmes volt az ő me
gyei mindenhatóságába s az ö siralmas 
sőrelmi politikájába, ily uj és éretlen esz
mékkel meglazítani, a nemzet zömét, mely’ 
örökös harezban állt a kormánynyal, szét
osztással meggyengiteni s majd minden 
erőkifejtésre alkalmatlanná akarják tenni. 
Nagy önmegtagadás, nagy lelki bátorság 
kellett hozzá, hogy megállják helyüket ! . 
. . . Eötvös a XIX. század eszméi- 
n e k Írója, mint állami bölcselő hazánk 
határain túl is a kor első Íróinak sorába 
emelkedik s a Moutesipimn, — Tocqlte vilié 
— Benthani, — Guinet és Guizot-k mellett 
fog mindenkoron omlittetni ! . . A röpke- 
esillámu vezérczikk s az aranysulyu könyv 
között középen vannak ama politikai röp- 
iratok, melyek alkalmas időben közrebo
csátva, magukban véve is elegendők arra, 
hogy valakinek nevet a feledéstől megóvják.

Eötvösnek az igazi haladásért buzgó 
nemes lelke azonnal forrongásba jött, ha 
valamely nagy eszmét kelle vagy megpendí
teni vagy diadalra segiteni. Ily érzület 
kifolyásai voltak a F o g h á z j a v i t ásr ó 1. 
Büntető rendszerei n k javít á- 

sáról, a Zsidók emanczipációjá- 
r ó 1, majd a nagy katasztrófa elmúltával, 
az Ausztriával való kiegyenlítés ér
dekében irt müvei. Elég félreértésnek volt 
ez utóbbi tevékenységéért is kitéve. Az 
osztrák birodalom hatalmának és egységé
nek biztosítékairól irt nevezetes munkáját 
különösen oda magyarázták, mintha haj
landó lett volna hazánk önállásának felál
dozásával bemenni a közös birodalmi reichs- 
ratliba. Panaszkodott a miatt az öreg De
áknak, ki tréfára fordítva a dolgot, jővőie 
ezt a tanácsot adá neki, hogy: mit nem 
kérdeznek tőled, arra ne felelj. Az öreg 
Deák, amint tudjuk, sokáig volt a bölcs 
hallgatásnak embere, és addig nem felelt, 
mig nem kérdezték; de akkor aztán a 
felelete el is döntötte a kérdést.

De mi ne csak az eredményeket tart
suk szem előtt, hanem jussanak eszünkbe 
az előzmények és az okozatok okai. Eöt
vös kelle hozzá és nélküle nem lett volna 
meg sem az önálló és felelős magyar mi
nisztérium, sem a kiegyenlítés. Kezdetben 
volt az Ige, mondja az írás. A tettet az 
eszmének, a győzelmet a harcznak kelle 
megelőznie.

Egy feltűnő vonás miatt nem ereszt
hetem el még önöket a nélkül, hogy a 
publiczista Eötvösnek Reform czimü 

! könyvéről egy szót ne ejtsek. Az egykori 
Pesti Hírlapban a 40-es évek ele
jén már megjelent ujságezikkeit foglalja 
magában e könyv. Nagy idő múlva, a ki
egyenlítési országgyűlés alatt újra kinyo
matta és köztünk, volt követtársai közt 
ajándékképen kiosztatta azt. Ki akarta mu- 

| tatni vele, s a legmeggyőzőbb módon ki 
i is mutatta, hogy politikai pályáján kezdet- 
I tői végig önmagához Ilii és következetes 

maradt, s újra s akárhányszor elmondhatja 
i mindazt, amit 20—-25 év előtt mondott.

Ritka szerencse! Melyik ország, — nem 
értem Francziaországot, a Talleyrandok 
hazáját, — s hazánk melyik korszaka mu
tathat fel nagy számmal ily öntető állam
férfiakat ? Melyik nem volt annak a szemre
hányásnak kitéve, többé-kevésbbé rövidebb

T ÁRC Z A.
Ghyczy Kálmán.

1808—1888.
Gyászlobogó leng jeleseink csarnokán.
Meghalt Ghyczy Kálmán.
A volt jeles képviselő, pártvezér, pénz

ügyminiszter, főrendiházi tag.
Halálával gyász érte a nemzetet. A 

halottat az egész ország kesergi.
Az utolsók közül való ő azoknak a 

politikusoknak, akik hazánkat a legválsá
gosabb időkben támogatták jo tanácsosai es 
ernyedetlen munkálkodással.

Munkásságával, lelkiismeretességével és 
higgadt megfontolásával nagy szolgálatokat 
tett hazájának. Közéletünk terén kiváló 
helyet foglalt el.

Szerencsés államférfinak nem mondható. 
Eszméi, melyekért küzdött, sohasem való
sultak meg.

Fűzzünk koszorút a sírra és hintsünk 
virágot a nagy halott utolsó útja elé és 
egyúttal ne feledjük, hogy akik hazájuknak 
éltek, azoknak emléke a nemzet emlékeze
tében örökké fényes példakép ragyog.

Ghyczy Kálmán a kiváló politikus 
és államférfi, ki évtizedeken át nagy szere
pet játszott közéletünkben, e hó 29-én, 80 
éves korában elhunyt Budapesten. Halála 
nem jött váratlanul, mert hirtelen állott be.

Hónapokon át betegeskedett s hosszabb 
idő óta vívódott a halállal.

Benne méltó fiát siratja a nemzet. 
Temetése e hó 1-én ment végbe a főváros 
legélénkebb részvéte mellett.

Béke hamvaira, s legyen áldott emlé
kezete !

Két óra az illavai íegyhazban.
— Cserei József. —

Erre az asztalos, esztergályos és ká
dár műhelyekben látogatást tettünk. Az 
egyes műhelyekben a szükséghez képest 
egy két czivil embert is találtam, ezek ; 
mestereik, kik igen jó fizetés mellett ta- I 

i nitják a fegyenczeket. Mindenesetre bizo
nyos nevelői bánásmóddal, tapintattal is 
kell birniok tanítványaikkal szemben, a 
melyet többévi gyakorlás által sajátítanak i 
el. Epén takarodtak kifelé ezen műhelyek
ből sétál ti. Némely helyiségben igen nagy 

I volt a meleg, a forgácsot szorgalmasan 
j hányják a vaskályhába. Egyik-másiknak a 

kezében még járt a hatalmas fejsze, farag
tak, ezek valami túlbuzgók voltak. Itt volt 

i a pópa is. Már öreg ember, beesett arezczal, 
szemekkel. Alázatosan köszönt és jól meg- 

1 nézett, aztán tovább faragott, talán egy
két évet szeretett volna lefaragni életéből; 
gyönyörű famunkákat és faragványokat ké
szítenek.

Az esztergályos műhelyet gép hajtja. 
Futólag áttekintve az egészet, mentünk 
Kifelé. Már egyszer ideje is, alig vártam, 
hogy künn legyek. Az udvaron kissé néz
tük a sétáló fegyenczeket. Szuronyok kísé
retében járnak körben, az egyik feltűnően 
kövér volt, hogy szinte mosolyra keltett.

Még a magánzárkák vol'ak hatra. 
Több zárt ajtón és örökön keresztül jutot
tunk a folyosóra, honnan a czellákba elő

ször többszörösen elzárható nehéz ajtó, 
mögötte pedig borzadáiyt keltő vas rács
ajtó vezet. Az őr csak az első ajtót nyi
totta ki, nem is volt szükség a második 
felnyitására, mert a fegyencz megjelent a 
rácsos ajtónál, egy borzasztó alak, fekete 
liajn és arczu, melynek a többnapi bünte
tés iszonytató kifejezést adott a félhomály’- 1 
bán, minthogy a börtön belsejét alig vilá- I 
gitja meg némileg a szűk ablakon behatoló ; 
fény. A fegyencz kibocsátásért rimánkodott, 
hogy már minden teste elzsibbadt, mert I 
szalmazsák nélkül fekszik a puszta deszká
kon és ha kedve tartja, — takaródzhatik 
a bilincseivel. Bűne nagy, a többieket 
izgatta. Vezetőm bünbánatra és vallomásra 
akarta öt indítani. Nem használt semmi, 
konokul tagadott mindent, tehát bennma
rad. Mentünk tovább.

Az emeleten egy szűk szobában hár
man voltak, ide mind a hárman bementünk, 
az igazgató, én és az öl’. Kar volt egy 
palaczk kölni vizet nem hozni. A szol a 
már világosabb úgy, hogy mind a három 
foglalkozhatott varrással, de nem beszél
hettek, mert az igazgató úgy kombinálja 
őket, hogy egymás nyelvét ne értsék, egy 
magyart egy tóttal, szerbet oláhval zárnak 
össze. A magyart megszólította. Barsme- 
gyei a boldogtalan, pozbai születésű, kin
tornás. A szeretője kedvéért meggyilkolta 
a hitvesét, azután szeretője — rávallott, 
igy került ide — életfogytig.

Még egy magánzárkát mutattak meg; 
ez úgy volt szerkesztve, hogy a rab a 

folyosóról az ajtó egy hüvelykujnyi kis 
lyukán keresztül ellenőrizhető, de ö nem 
lát ki. Benéztünk, ott volt, valami inget 
varrt. Felnyitották a sok lakatot, bemen
tünk, egy zömök, fiatal, alig húszéves ju
hászbojtár állott előttünk : a társát gyil
kolta meg. Arczkifejezése bamba, feleletei 
félénk egy ügyüségre mutattak.

De már elég volt ; tiszta levegőre 
vágytam, mély erkölcsi undor fogott el. 
Végre kikerültünk a bűnök ezen tömkele
géből s kipihenve magunkat az irodában, 
megköszöntem a szives kalauzolást s a 
legközelebbi vonattal haza siettem, útköz
ben a következő epigrammba foglalva 
össze a látottak erkölcsi tartalmát:
Mennyi kopár lélek, mint élő sírba szorult váz,

Ing-bolyg mellettem s rám veti zord szemeit.
Jól ismerlek, szörny ! kezein párolg a sötét vér, 

Állati kéj fetreng vad szeme gödreiben.
llol vagy műveltség? epedön vár rád a tiinö kor, 

Jöj s e sötét foltjt mossa el égi kezed.
Csak hit, munkásság s törvénynek Ilii követése

Tart meg az erkölcsök boldogító utain.
(Illává, 1888. decz. 1-én.)

(Vége.)

Akit én úgy szeretek!
— Medveezky Kálmán. —

Már engedeltnet kérek! Ha a versi- 
ficatortól megkövetelik, hogy elzengedezze 
töviröl-hegyirc, hogy kicsoda, micsoda, — 
milyen szőke vagy barna, ábrándozó vagy 
mélabtts az ő ideálja? akkor mért ne en
gednék meg nekem — a ki prózában pusz
títom a papirost — hogy leírjam az én 



pályafutás alatt is, hogy pártállásával együtt 
elveit is változtatta ? s ma fehérnek látja 
innét azt, a mit amonnét feketének látott ?!

* **
Végig tekintvén Eötvös szónoki 

pályafutásán, kiemeli a 27 éves ifjú első 
fellépését a főrendi házban, a mikor szava
inak hatása alatt nemcsak közéletünk ak
kori kitűnőségei, de maga az elnöklő nádor 
is s a fölléptén lelkesülő közönség szinte 
pártkülönbség nélkül azonnal kedvenczükké 
fogadták s véleményének nagy súlyt tulaj
donítottak .... A nála jó 25 évvel idő
sebb Széchenyi annyira el volt általa ra
gadtatva, hogy a haza szomorú jövője 
iránt aggódó lelke az ifjú láttára és halla
tára azonnal felderült. „Nem, nem — igy 
fakadt ki örömében — az a haza el nem 
veszhet, melynek ilyen fiai vannak !“

. . . Különben nyomtatásban megje
lent beszédei között egy igen nevezetes 
hézag van, melyet gyorsírók hiánya miatt 
nem is lehetett szószerinti szövegében az 
utókor számára megmenteni. — Ez ama 
váratlan diadala, melyet Pestmegye gyűlés
termében — az 1847—8-ki országgyűlésre 
szóló utasítások készítésekor— aratott.Ma
gával ragadta közönségét s a különben 
más eszmékért rajongó rendek leendő kö- 
vetjeiknek a centralisatio s felelős minisz
térium sürgetését tették kötelességükké, 
minek a megye jegyzőkönyve megőrzé 
nyomait. Csak másnap szedkőztek össze Kos
suth és barátai, a municipalisták s tőlök 
telhetöleg gyengítették meg az erőteljes, 
de szerintük idő előtti határozatot, — mely 
aztán, az akkor készülő országos ellenzéki 
programúiba is, csak amúgy mellékesen, 
mintegy a békesség kedvéért vétetett fel.

S a negyvenes évek egykor ünnepelt 
ifjú szónokát, — húsz év múlva, — esakis 
a kiegyenlítési időszak nagy szónoka 
múlta felül. Azzal a dicső tábiabiró világ 
történelme, ezzel a magyar parlament leg
fényesebb kezdő korszaka kérkedik, mint 
örökéltü mintáival.

S mégis, ha összegyűjtött beszédeinek 
ma másik kötetéhez fordulunk, — akadé
miai beszédekhez, — itt találjuk fel csak 
a mi igaz Eötvösünket, ki egész szivét- 
lelkét, a maga nagyságában, a maga tiszta
ságában, tárja fel előttünk. Amott látható
lag igyekszik meggyőző, de unalmas szó
nok lenni, a mely utóbbi azonban ritkán 
sikerült neki; de itt, ha valamely jelesünk 
emlékét kell dicsőíteni, legyen az oly nagy
jelenség, minő egy Széchenyi István, egy 
Vörösmarty vagy legyen a csendes önfelál
dozásnak oly megható példája, minő egy 
líeguly, egy Csorna Sándor, — itt minde
zeknek hasonmása, a velők együtt érző, 
együtt szenvedő egy halhatatlanságra tö

rekvő emberbarát és hazafi áll előttünk s 
tolmácsolja szivünk legrejtettebb érzelmeit.

Felette jellemző, hogy az öreg Fáy 
Andrást — régi tábiabiró világunk e leg
szeretetreméltóbb, legkimagaslóbb alakját 
is, — ő akarta parentálni, fényes elégté
telt nyújtandó azért a sokat ócsárolt 
F al u j egy zőj eért ; de már nem juthatott 
hozzá s epigonnak, nekem jutott később a 
hálás, de erőmön felülmúló feladat !

* **
Eötvösről mint kormány férfiúról 

csupán nehány szóval emlékszik meg. Má
sodik miniszterségének idejéből, a népokta
tási törvény megalkotásának történetéből 
emel ki egy-egy epizódot, a melyeknek ő 
maga mint ama törvény javaslat ország
gyűlési előadója tanúja volt. Eötvösünk — 
úgymond — ki neve hírét kötötte a tör
vényhez, isteni béketüréssel engedte magát 
akárhány részletben megveretni. O bele 
foglalta pl. a kisdedóvókat is, melyeket 
ki kelle törülnünk, mint nem az állam, ha
nem a társadalom körébe tartozó intézményt. 
Cserébe kaptuk érte a Csengery polg. is
koláit. Kétséget sem szenved, hogy sokat 
nyertünk a cserével. Igaz, hogy a közok
tatási törvény abban némileg különbözik 
egyéb törvényektől, hogy nem kell, mert 
nem is lehet azonnal végrehajtani s volta- 
kóp csak egy programmot képez, melynek 
teljes életbeléptetéséhez sokszor évtizedek 
kivántatnak. S ha az igy van, akkor a 
kisdedóvóintézetnek az országban elterjesz
tése is ily programinszerüen ott maradha
tott volna a törvényben. De mig ezt egy
leti téren a társadalom, mint látjuk heves 
buzgalommal pótolgatja, addig bizonynyal 
hiába várnánk, hogy önszántából polgári 
iskolát is emeljen, a nem tudós pályára 
törekvő középosztálynak s azelőtt tisztán 
házi nevelésre szorítva volt leányainknak, 
e nélkülözhetetlen, pótolhatatlan kisegítőjét.

A nap, melyen a sokat hányatott ja
vaslat végre törvényerejére emelkedett, 
legboldogabb napja volt Eötvösnek.

Úgy látszik, közel halálát sejté, — 
annyira aggódott, reszketett e sikerért.

Áldásos következményeit ő természe
tesen már nem érhette meg; mi is csak 
részben érhetjük meg.

Hisz megírta előre: „ki életét magasb 
czélnak szenteli, ne várja, hogy önmaga 
fogja éldelui gyümölcseit.“ (1842.)

A mit megértünk, a mit ma éldellie- 
tiink belőle, azt neki köszönhetjük. De 
egyúttal egy szent kötelességet hagyott 
ránk, mely, ha nem csalódom, ez ünnepé
lyes perczben is ide összehozott bennün
ket, mely kisér szünetlen rögös pályánk 
különböző utain, uj erőt ád, mikor mai
roskadoznánk, s minden külfénynél drá

gább pálya bért tart élőnkbe, ha csüggedés 
kisértene. Nekünk folytatni kell azt, amit 
ö megkezdett, előbbre vinni az ö mun
káját.

Vasúti értékjegyek. Az utazó közön
ség érdekében a hazai vasutak egy része 
gyakorlati czélu s a közönségnek jelenté- 

i kény anyagi előnyöket nyújtó intézményt 
léptetett életbe. Árról van ugyanis szó, hogy 

i márczius 1 tői kezdve vasúti értékjegyfüze- 
| tek adatnak ki a magyar kir. államvasutak 
I összes vonalain, továbbá az arad-temesvári 

budapest-pécsi, pécs-barcsi, mohács-pécsi és 
1 magyar északkeleti vasutakon, valamint az 

első magyar gácsországi, kassa-oderbergi s 
a nyűgön vasút magyar vonalain. — Ezen 
értékjegy-füzetek 65 írt értékű egy forin- 

i tos, 50-kros és 10-kros értékjegyeket 
tartalmaznak s egy ily füzet ára csak 50 
frt. Ezen füzetekben foglalt értékjegvekkel 
a fent elősorolt vasutak összes magyar 
vonalaira bármily személyszállító vonaton 
(tehát gyorsvonatra is szóló) rendes áru 
jegyek válthatók a keleti expresz-vonat egye
düli kivételével bármely kocsiosztályra. Ezen
kívül válthatok ezen értékjegyek alapján a 
m. kir. allamvasutak Budapest személypálya
udvaráról, valamint a Budapest mögött fek
vő jelentékenyebb állomásokról Bruckon át 
Bécsbe és visszavuló utazásra is, közvetlen 
jegyek Bécsből valamint a bécs-brucki vonal 
állomásairól Budapest felé pedig készpénz 
fizetés mellett váltandók közönséges jegyek 
Bruckig, mig a további utazásra Britektől 
kezdve a vonatvezetőnél válthatók már 
jegyek ismét értékjegyek fejében. Ez alka
lomul a Becsből Budapestre utazókra nézve 
az értékjegyekkel járó inenetdij kedvezmény
nek bécs-brucki vonalra esedékes része a 
bruck-budapesti menetjegy árából levonatik

> hogy a Bécsből Budapestre való utazás 
aképen tényleg csak annyiba kerül, mint 
a megfordított irányban. Ezen értékjegy
füzetek az előbb említett vasutak valamennyi 
jelentékenyebb állomásán, valamint a in. 
kir. államvasutak összes városi menetjegy
irodaiban kaphatók, de a részes vasutak 
összes állomásain, valamint posta utján is 
megrendelhetők, mely utóbbi esetben azon
ban a megrendeléshez a füzet árán kívül a 
postai elküldésért 2 drb. 10 kros levéljegy 
is melléklendő. A részletes határozinányok 
az e részben kiadott díjszabásból vehetők 
ki, melyekből példányok a fentnevezett va
sutak igazgatóságainál, valamint azok összes 
állomásain s a ni. kir. államvasutak városi 
menetjegy-irodáiban díjtalanul kaphatók.

Kaszinó-estély. A lévai kaszinó ál
tal e hó 25-én tartott estély szép sikere 
és látogatottsága buzditólag hathat az egy
letre ; kedvet és kitartást önthet a buzgó 
rendező bizottságba, hogy az estélyek ren
dezését — a minden nemesebb szórakozást 
amúgy is kizáró böjti időszakban •— foly
tassa. — A műsort 8 c h 1 e i f e r Ármin 
lelőÍv asása nyitotta meg, ki „Kalevala11 
a finnek nemzeti épeszűről értekezett. Az 
érdekes és a közönség figyelmét ínindvéjriir 

i lekötött felolvasás rövid kivonatát a kö- 
vetkezőkbsn adjuk: Az újabb korban in
dult meg az a nevezetes mozgalom Finn
országban, a mely a finn ősrégi dalok 

egybegyűjtését szorgalmazta. A 17-ik szá
zad végével vévé az kezdetét, a gyűjtés 
ernyedetlenül folyt, a finn tudós férfiak 
napról-napra több „runót" (dalt) hoztak 
felszínre. A legnagyobb érdem azonban 
Topelius Zakliár s Lönnrot Illés a jelen
kor nagy finntudósait illeti, kik az össze
gyűjtött „runókat" egy összefüggő egésszé 
szerkesztették s „Kalevala" (hősök hazája) 
czim alatt kiadták. E nepeposz csodás ele
mének egyik mozzanatát, a kimagasló leg
főbb istenalakot Ukkót a runók szavai 
szerint jellemezvén, a finn nemzet ős-val
lására is fényt derít. — Az összehasonlító 
nyelvészet kiderítő ugyanis, hogy a finn 
nemzet, nemzetünkkel, a magyarral közel 
rokon, vele hajdanta együtt élt ; bizonyos 
tehát, hogy a magyarok ősvailása alapjá
ban nem lehet más, mint azon népek val
lása, melyekkel azon egy éghajlat s ter
mészeti benyomások alatt élt s hozzá még 
ugyanazon intézményekkel bírt. A régi 
finn istenek négy csoportba oszthatók: 
vannak földi, égi, vizi s alvilági istenek. 
Ezek közt azonban a leghatalmasabb : Ukko 
az ég istene. A finneken kívül csakis a 
lappoknál és ehsti knél van meg ez isten
képzet, — és a magyaroknál. Ez abban 
leli megfejtését, hogy ezen népek a legto
vább eltek s közös intézményekkel bírtak. 
Ukko szónak az altáji nép — mely nép
családhoz a magyar is tartozik — vala
mennyi törzsnyelvében meglehetősen egy 
és ugyanazon jelentése van : a finnben 
nagyatyát jelent ; a magyarban megfelel 
ennek az agg ; a törököknél aga vagy aka 
megtisztelő czim. Ukkohoz folyamodott a 
nép a szárazság idejében, a vihar alkalmá
val ; az utazó, a vadász s a földmives 
hozzá könyörögtek. Ukko tiszteletére a 
pogány finnek tavaszszal „az öreg egész
ségére ittak" s őszszel „Ukko poharából 
ittak." Ez ünnepély a finnek közt még 
manapság is él. Nálunk magyaroknál is 
dívott e szokás a 17-ik századig ; ez arra 
vezet, hogy Ukkó a magyarok ősistene is. 
A felolvasást Beles á k László és dr. Ka- 
r a fi a t h Máriusz négykezes darabja kö
vette, kik Chopin ,,Po!onaise“-t igazi bra
vúrral s meleg érzéssel emelték a legszebb 
érvényre. Végül a dalárda egy csinos és 
Kedves „Népdal-egyveleg" precziz elének- 
lésével rekeszté be a műsort, melynek min
den számát élénken megtapsolta a szép
számú közönség. — Mint értesülünk, a 
legközelebbi estély f. lió 22-én lesz meg
tartva.

Különfélék.
— Márczius 15-ikének negyven éves 

évfordulóját a nagy naphoz méltóan ké
szülnek megünnepelni országszerte. Léva 
hazafias közönsége, mint a múlt években, 
ugy az idén is, az elsők között akar lenni 
s mint értesültünk, ünnepélyes szentmisé
vel, fáklyásmenettel, kivilágítással és tár
sas vacsorával ünnepli meg a nemzeti fel
szabadulás e nagy s magasztos emléknapját.

- Népfelkelők figyelmébe. A honvé
delmi minisztérium legközelebb elrendelte, 
hogy a népfölkelők kötelékébe másod sor
ban tartozó és az első osztálynak közül 
a katonailag ki nem képzettek és 34—37

szivem titkát; hogy eláruljam, hogyan s 
miként s végre, hogy ki az, akit én ugy 
szeretek!

Alig egy hónapja láttam meg először, 
midőn az ablakon kinézett. O nekem rög
tön megtetszett s talán én is neki, mert 
midőn megpillantott, moso'gott. Közeledtem 
felé, ő nyájasan fogadott. Megkérdeztem 
nevét.

Majista vadok — felelte mosolyogva 
s — a mint látni tetszik — selypitve. Igen, 
az én kis Mariska ideálom — ki oly ha
mar lefoglalta szivemet, kissé nagyon is 
selypített. De ki venné ezt tőle zokon, mi
kor olyan szép ?! Kis gömbölyű orczáján 
az élet tavaszának minden bája egyesítve ! 
Azok a bogár szemek ; a sötét árnyalatú 
szemöldök; a piczike rózsás ajkak; göndö
rén hullámzó hajfürtöcskék ! Oh! ezek 
szerettették meg öt szivemmel.

Elébb néhányszor csak az ablakon át 
váltottunk pár szót s akkor is az én kis 
aranyosom— talán mert selypítését szégyenlé 
__ igen keveset beszélt; azután szivem 
nem elégedett meg ezzel s valami varázs
erő kényszeritett, hogy szobájába belép
jek. Az ablakon át adtam értésére ebbeli 
szándékom s Mariskám picziny, bársony, 
puha kacsóival hivólag intve mondá, vagy 
ha úgy tetszik selypite — teszszét czat! 
teszszét! itt a mama isz !

Ez ugyan nem valami bátorító szózat, 
ha az első légyott hátterében ott van a 
rémitő coinmentár — itt a mama is ! de hát 
elvégre ugy is jó ! Beléptem !

Az én ideálom anyja — egy még vi
ruló asszonyka, arczszine után Ítélve — 
mondhatnám menyecske — mosolyogva 
udvariasan fogadott; és nem hogy hata- 

gudott volna tulinerész lépésemért; de ! 
mén bátorított is!

Ha ugy tetszik uram — nekem tá
voznom kell —- de azért mig vissza jövök, 
mulasson kedvére az én egyetlen kis ma
dárkámmal.

Magamra! Egészen magamra maradtam 
Lát a kis madárkával és e velem egyiitt- 
lét nem rémité őt meg.

Mit szoktak ilyenkor tenni, akik sze
retik egymást. Minek leírni? Hiszen talán 
mindenki volt már ily helyzetben ! Kezembe 
vettem azokat az iczi-piczi kacsókat, 
enyelegve játszadoztam bársony puha ujja
ival ; s ö, a k i t én ugy szeretek, nem 
tiltakozott, csak mosolygott. Talán épen e 
mosoly bátorított fel, hogy.....................
kimondjam? Ne mondjam?................hogy
magamhoz vonván a gyengéd termetet, egy 
igazi csattanós csókot nyomjak azokra az 
eper ajkakra! — s Mariska nem haragu
dott; hanem kaczagva nyujtá felém újra 
bibo.r ajakát ! Azután ujjúimmal játszadozni 
kezdtem göndör fürtéi közt; s ő viszonzá
sul pajzán enyelgéssel csimpaszkodott bo
zontos szőke üstökűmbe és csinált olyan 
frizurát — hogy bármelyik fodrász meg
csodálta volna!

Majd ismét ellenálliatatlan vágytól ösz- 
tönöztetve, magamhoz vontam a kis paj
zánt s ajkaink egy hosszú csókban egye
sültek, midőn................ hirtelen, váratlanul
belép Mariskám anyja! . . . Fergeteget! 
Villámlással vegyes dörgést! Veszekedést! 
Ijedelmet! Sikolyt! Epén jókor.

Beköszöntő ájulást s heves kiutasitást 
. . . vár most az olvasó? Nem! . . ez a 
regényekben igy szokás, de most a belépő 
anya önkénytelen tanúja lévén a csóknak, 

hangosan s vidáman fölkaczagott: „Csak 
rajta Uram, ugy látszik, nem unatkoznak.

Nem haragudott a jó asszony, de nem 
j is haragudhatott, mert tudta, hogy Maris- 
‘ fiáját az ő kedves madarát, az én szép 
, angyalomat ugy szeretem ! Nem haragudott 

a jó asszony, pétiig (becsületemmel merem 
erősíteni) házasságra sem gondolt. (Pedig 
a leányos anyák közt 100 közül 101 ugy 
gondolkozik : „Ha szereti a leányomat, 
vegye el.)

„Estére is tetszit eljönni ? — kéidé
) midőn távozni készültem.

En kérdőleg tekintek anyjára.
„Csak tessék bátran bármikor.“
Este tehát ismét ott voltam, s mi<r 

a jó asszony férjével szórakozásból kártyá
zott, addig én félrevonultam s mulatoztam 
azzal, akit én ugy szeretek!

S talán e tétel bizonyítása : „az igaz 
szeretet nem ismer gátat,“ — a mi szere
tetünk sem vette tekintetbe a szülők je
lenlétét ; csak ugy enyelegtünk, nevetgél
tünk, . . sőt csókolództunk, mintha egye
dül lettünk volna. Ölembe vontam gyen
géden a szép lányt s ő (különös !) üstökű
met ekzecziroztatta hol jobbra, hol balra 
csinálva picziny ujjaival a haj választékot, 
mig végre a sötét árnyalatú szempillák 
rázárultak a bogár szemekre; a kis kezek 
megszűntek dolgozni s a szép, a szép leány, 
ölemben, mellemre hajtott fővel (szégyen, 
nem szégyen, de kimondom) . . , elaludt.

Az anya észrevéve a katasztrófát.
„Uram ! lm az Ön ölében aludt el, akkor 

Önnek is kell öt lefektetni . . . . s ezzel a 
leány hálófülkéjére mutatott.

Ne mondják kérem, hogy ez a jó asz- 
szony tigrisanya volt, amiért megengedte, 1 

hogy az angyalt karjaimon vigyem liáló- 
fülkéjébe; hogy ott ruháitól én foszszam 
meg a hófehér testet; hogy megengedő 
látnom a fedetlen karokat, hallanom az 
alvó mell lassú zihálását; hogy megengedő 
az angyalt saját kezem által levetkőztetni, 
általain lefektetni: mondom no vegyék 
ezt rósz néven a jó asszonytól; mert ő 
tudta, hogy én őt szeretem ; — de meg 
Mariska, az ő kis madarxája, az én szép, 
angyalom, akit én ugy szeretek ...... 
élet korára nézve össze vissza 2 éves, 
vagy ha igy szebben hangzik huszonnégy 
hónapos.

A nagyravágyó béka.
— La Fontaine után: Kuttkay Gyula. —

A kis béka á! inéi kod va
Amint ökröt látott,

Óriási nagyságára
Szemet, szájat tátott.

Irigy szemmel tekintgeti
Törzsét, fejét, lábát;

Később öntestét felfalva,
Kérdezi szomszédját:

„Nagyságban már az ökörrel 
Lehetek egyenlő ?

Jól figyeljetek, nővérim !
Testem hogyan megnő,

Máris talán olyan vagyok,
Mint amaz az állat,

Es már testem kövérsége
Versenyre kiállhat?44

— Messze vagy te attól, DŐvér! 
„Hátha nem oly távol !u

S erőlteti, fújja magát
Az a szegény, jámbor.

„Alakom tán jóval nagyobb
S kövérség, szépségtől ragyog >

— Még nem. — „Nos? . . .
Talán most?44
— Isten ucese !

De még most se. —- 



évesek, a katonai szolgálat alól azon esetre 
felmeutendők, lia kötelezik magukat, hogy 
háború esetére a vöröskereszt-egyletnél díj
talanul vagy csekély díjazás mellett szol
gálatokat vállalnak.

— A tavalyi aratás eredményeiről 
hivatalos kimutatás készült. E szerint ga
bona-félékben s repezében az aratás összes 
jövedelme 459.804,000 forint értéket kép
visel. A fösuly természetesen a búzatermésre 
esett ezúttal is. Termett hazánkban mind
össze: 40.882,834 méterei. búza; 15.37!*,106  
métermázsa rozs; 12.712,116 métermázsa 
arpa ; 9.633,022 métermázsa zab ; és 311,19a 
métermázsa repeze.

— Az ipolyság b. gyarmati vasutügyben 
— Írja levelezőnk — hogy a hontvárme- 
gyei vasúti bizottság legközelebb tárgyalás 
alá veszi az osztr. m. államvaspálya tár
saság és Nógrádvármegye között létesí
tett egyezséget és igen valószínű, hogy 
azt Hont vármegye is el fogja fogadni.

— A nyitra- és barsmegyei gazdasági 
egyesületek lóvásárt rendező bizottsága 
múlt hó 20 án Érsekújváron a városház 
nagytermében — az Érsekújváron tartandó 
tavaszi lóvásár ügyében — gyűlést tartott, 
inelv kimondotta, miszerint a rendezendő 
Vl-ik lóvásár április 22. és 23-án lesz meg
tartva, melyről a bővebbi értesítéseket an
nak idején lesz alkalmunk a közönség tu
domására hozni.

— Községi biróvalasztásokra vonatko
zólag a belügyminiszter kimondotta, hogy 
községi biróválasztásnál azon körülmény, 
hogy a választok közül sokan elmaradtak, 
a választás törvényes voltát meg nem vál
toztatja s az ilykép megejtett biróválasz- 
tás mindenkor érvényesnek fog tekintetni.

— Széchenyi Ödön gróf, ki a konstanti
nápolyi s törökországi tűzoltóság szerve
zése körül kifejtett és szerzett érdemeiért 
a szultántól basa rangot nyert, — Halasy 
Kálmán dr., tanár, tűzoltó parancsnokhoz 
intézett levelében igen lel esen emlékezik 
meg a tűzoltóság magasztos eszméjéről. — 
A többi között igy szól: „Távol édes ha
zámtól, keblem legtöbb óhaja mégis az, 
hogy büszkeségünk magasztos tárgya; a 
magyar tűzoltói intézmény, valamint annak 
országos szövetsége, folyton folyvást gyara
podjék, virágozzék, hogy ennek dicsőséges 
Fővédnökét, a legelső magyar honvédet, a 
Mindenható tartsa meg üde egészségben, 
az emberi kor legvégső határáig, hogyha 
kell, harcz’oan legyőzhetlen hatalmas erővel 
lobogtathassa a nemzeti szent zászlót, 
apostoli nagy királyunk, — az imádott 
hazáért rendületlenül hű nemzetünknek 
éppen úgy, mint midőn a béke áldásos 
műveleteiben fáradozik érettünk !“

— Hymen. F i s c h e r Náthái lévai 
kereskedő eljegyezte 11 a n d e I Hedvig 
kisasszonyt, Ilandel Béla tatai iöldbérlö le
ányát.

— Kemény tél. Nemcsak nálunk olyan 
szigorú a tél, milyen már évtizedek óta ke
vés volt, hanem külföldön és a mi különö
sen feltűnő, Olaszországban is rendkívül 
kemény tél uralkodik. Egyre érkeznek je
lentések nagy havazásokról, lavinaomlások
ról és az ezek áltai okozott szerencsétlen
ségekről.

És niégegvszer nekifogva, 
Végéről ködössel

Fújja testet, s ngv megreped, 
Nem kell vágni késsel.
* * *

Bús hazánk telve van olyan emberekkel, 
Kiknél okosságot soha, senki nem lel. 

Az iigyvélő követ — nagyságolja magát; 
A polgár utálja a munkának szagát; 

A gazdag mináhr k herczeget utánoz; 
A tíz éves Hu bajuszért kiáltoz.

A lánynak pediglen — hisz anyja képmása, 
Nem Ízlik az étel, nem kell már a kása : 

Fiiét, cotelette, fáczár. és kolibri nyelve,...
Hintó, lakáj, inas .........Hazám, meg vagy

[verve

Falusi karikatúrák.
— A halottkém. —

A halottkémlés cgv bizonyos egész
ségügyi intézmény, melyet a magas kor
mány, a jövő nemzedék egészségügyi viszo
nyaira való tekintettel a halottaknál lép
tetett életbe.

Es a halottként ? !
A halottkém pedig azon tisztességes 

és okos, tapasztalt tértin, kinek hivatalos 
kötelessége : az Ur nevében elköltözőitek
ről kiállítani azt a bizonyos bizonylatot, 
mely szerint az illető csakugyan „jól meg
halt," mert kik nem az Ur nevében, ha
nem erőszak folytán költöztek el, azokat 
a vármegye fődoctora szokta, a másvilágra 
szóló utipasszussal ellátni, mielőtt földi 
maradványaikat itt e földön izekre bon- 
czolta, hogy legyen mit a másvilagi kolle
gáknak összerakni.

A halottkémnek, már a szakszerűség 
elvénél fogva is, bizonyos fokú orvosi tu
dományra volna szüksége, azonban a ki 
csak látta is a klinikát, az csak az egész
ségeseket küldi a másvilágra, nehogy vala

— Uj pósta. Vármegyénkben A 1 s ó- 
\ árad községében márezitts elsején pó ta- 
hivatal lépett életbe, inelv levél ;és ko
csipostai küldemények felvételével, to
vábbításával, illetőleg kézbesíti sével fog
lalkozik; kézbesítést körét Alsó és 1'elsö- 
\ árad községek képezik.

— Adomány • A nagv-sárói iskola 
szegény iskolás növendékeinek írószerek 
és tankönyvek beszerzése czéljabol Laube 
Károly és Sághy R. Béla urak ;> frt 37 
krt voltak szívesek adományozni. —A aj ha 
minden iskola szegény gyermekeinek akad
nának ily jő szivii istápolói 1

— Mit er egy koronás fö élete ? Nem 
régen volt szó arról, hogy Ferdinand bol
gár fejedelem biztosítani akarta az életet, 
de a biztositól társaságok nem vállalkoztak 
rája. Úgy látszik, hogy ezek egyátalán 
nem szeretnek üzleteket csinálni a Balkán 
félszigeten, mert legutóbb Milán szerb ki
rály járt hasonlóképen. Két millióra akarta 
biztosítani az életet, tárgyalásokat kezdett 
több biztositó társasággal is, de mind
annyian kijelentették, hogy az üzletre nem 
vállalkoznak, mert egy koronás főnél na
gyon nagy a koczkázat.

óta annyit 
emelkedett, 

is a Tiszán

nap
fölé
ma

amiből nagy veszedelem ta-

— A Tisza nehány 
áradt, hogy a viz a jég 
Óriási jégpáliezél fekszik 
fönt és alant, :__ ___________
niadhat, ha az olvadás hirtelen beáll, vagy 
a jégzajlás megindul. A többi folyók men
téről is aggasztó hírek érkeznek, mit csak 
fokoz a beállt hideg és havazas.

— Ajándékok a pápának. A vatikán 
már alig képes befogadni az aj indékokat, 
melyek még folyvást érkeznek a világ min
den tájáról. A jubiláns pápa eddig mar 
81*0  papi gyűrűt, 9000 kelyhet, 30,000 stó
lát, 100,000 feszületet. 50,000 misemondó 
ruhát kapott. Ezek közti! sok az o van, 
melvnek értéke igen jelentékeny. így Bo
gotá kolumbiai helységből egv stóla érke
zett, melyet 14,800 gyöngy, '800 smaragd 
és 340 gyémánt ékesít.

— Uralkodónök kora. Vat, valami, 
amit akármelyik nő inkább megtehet, mint 
császárok, királyok, fejedelmek nejei és 
ez az, hogy eltitkolhatja igazi korát. Feje
delemnek ezt nem tehetik ; nagyon is so
kan vannak, kik feljegyzik éveik számát 
és a kalendáriumokban is meg van, hogy 
melvik uralkodó neje mikor született. A 
jelenlegi uralkodónök közt korra nézve 
első helyen áll a német császárné. Utána 
Lujza Dánia királynéja következik, ki most 
71 éves. Viktória angol királyné 1817-ben 
született. Alexandráin szász-kóburg her- 
czegnö 6-8 éves, Terézia Brazília császár- 
néja 1822-ben, a mecklenburgi - streiitzi 
nagy herezegnő szinten 1822 ben, Zsófia 
szász-veimári nagylterczegnő, Erzsébet ol- 
denburgi nagyherezegnő és Ágnes szász- 
allenburgi herezegnő 1824 beli születtek. 
A mi királynénk mtilt évi decz. 24-én ülte 
meg ötvenedik születése napját.

— Női szépség. Uton-utfélen ismételik, 
hogy a hány ház, annyi szokás. Ez áll a 
női szépséget illetőleg is, mert tény, hogy 
nem mindenütt egyenlők azok az igények, 
melyekkel egy „szép" nő iránt viseltetnek.

miképpen megfogyatkozzanak a menyország 
és pokol lakói,

A falusi halottkém nem látta a doc- 
torok iskoláját soha, borbélyt is csak tá
volról látott, nagy tyukszemirtó borotvá
val, hanem azért a többség őt bizía meg 
a lialottkémi hivatallal, mert — tud lmját 
nyírni, fogat huzni és beretválni. Ez pe
dig fontos tudomány a halott kémlelésnél.

A halottak valódi halálának felisme
résére csalhatatlan szerei és eszközei van
nak. Ilyenek : az égőgyertya, mit ha a 
halott elolt, „nem jól halt meg." A liba 
tollal ha talpát megtréfáiják. s megmozdul, 
ismét „nem jól halt meg." stb.

Némely kor más hivatalt is visel. Éjjeli 
őr, ki minden órát végig kurjant a falun, 
csak az éjfélt, a lelkek óráját, hallgatja 
el. — Nem ritkán szegkovács, mely ipará
gat őseitől, a rajkók apjától örökölt. Ma
gán foglalkozása is van, mint vá vogvetés.

Mindezen ismeretek azonban egy mo
dern halottkémnél nem elégség*  sek. Irodai- 
milag is tudni kell annak sok mindent. 
Tudni t kell Írni, stilizálni, ismernie kell 
az emberiséget pusztító nyavalyák neveit, 
hogy a számára kiadott rovatos ivet pon
tosan és szabály:szerűen kitölthesse. E tu
dományokért különben gyermekkorában 
elég gyakran járt az iskola — mellett.

íme mé y ismeret és szakképzettségé
nek illusztratiójául egy példa rövid kivo
natban :

1. A megholtnak neve: „Kis Péter 
uram legény fia."

2. Vallása: „hideg lövés."
3. A halál neme: „természetes volt."
4. A halál oka : „evangelika lefor." (ev. 

reform :)
5. Betegsége : „tudja Isten!"

Európában például a fehér fogak tetsze
nek, Japánban a sárgák, Indiában a piro- ; 
sak. Nálunk a nők szeretik, ha olyanok 
mint a tej és vér, a grönlandi nők zöldre 
és pirosra, az oroszok n.é : teherre festik 
arezukat. Perzsiában a h.-jlott orrot bá
mulják, llayti szigeten a lapos, Oroszor
szágban a pisze, Indiában a sasorrt ked
velik. Angoiországban a magas, nyúlánk 
miké az elsőség. Francziaországban a ki- 1 
csíny termetűiké, Törökországban a hízás
nak indulóké. Európában a barit::, fekete 
es szőke hajért rajonganak, a Mária-szige- 
teken a fehérért, Törökországban a vörö
sért, Skandináviában a hamuszinüért. Ugyan 
milyen lehet hát az a „nemzetközi szépség ?"

— Festészeti magániskola Budapesten. 
Korlovszky Bertalan festészeti iskolája 
érdekében adjuk a következő értesítést, 
legmelegebb figyelembe ajánlva. — A fes
tészeti magániskola, mely a hírneves festő
művész tanár vezetése alatt áll a szünidő 
után, múlt hó 20-án Budapesten újonnan 
szervezve ismét megnyittatott. — Tandíj 
havonta 6 frt. Beiratások bármikor az iskola 
(Nagy-János-uteza 2. sz., 7 ajtó alatti) helyi- ' 
gégében eszközöltetnek. — Vendéglátogatók 
úgy a férfi mint a női tanfolyamra külön 
feltételek mellett iratkozhatnak be, kiknek 
bővebb, esetleg levélbeli felvilágosítást az 
iskola vezetősége ad.

— Rövid hírek — Szenpé térvárait 
attól tartanak, hogy márezitts 13-án. II. 
Sándor czár meggy iikoltatásának évfordu
lói ja napján, zavargások lesznek s ez ok
ból nagy arányú óvóintézkedéseket tesznek. 
— Magyarország első apostoli királyának j 
Székesfehérvár városa szobrot állít. — I 
Nyitrán R< nglovics honvéd főhadnagy és i 
Orkouyi népfelkelötiszt kardpárbajt vívtak 
s ez utóbbi három súlyos sebet kapott. — 
Buzogány Áron vallás- és közoktatásügyi 
nyug, miniszteri osztálytanácsos e hó 25-én 
élete 53-ik évében elhunyt Budapesten. — 
Vasúti szerencsétlenségekről kiadott hiva
talos kimutatás szerint Ausztria-Magyaror- 
szágban tavaly a vasutak 192 embernek 
okozták halálát, mig 471 sérülést kapott ; 
öngyilkos szándékkal 47-en vetették ma
gukat a robogó vonat elé. — Sorsolás. A 
magy. vörös-kereszt sorsjegyek húzásánál I 
a 25,000 frtos főnyereményt a 7445 so
rozat 79 nyerő száma kapta meg. — 
Cseklészen Eszterliázy Antal gróf már he
tek óta naponként 100 szegényt láttat el 
meleg étellel és kenyérrel. — A dltna-SZer- 
dahelyi kerületben e hó 12 én lesz a sző
kébb választás Krausz Lajos és Bartal 
Aurél között. — Máramarosban Budfaiva 
község határában, az Anczavölgyben uj s 
gazdag aranybányát fedeztek fel. — Paris
ban kathoiikus nemzetközi kongresszus nvilik 
meg április hó) 8-án. Programmjában nagy
érdekű előadások vétettek fel. A kongresz- 
szuson Magyarország is képviselve lesz. — 
Az orosz kormány, mély nagyon kicsinylő- 
leg nyilatkozott az uj ismétlő fegyverekről, 
mint hifiik, most már szintén ily fegyverek- í 
kel látja el katonáit. — A bazílika-SOrs- 1 
jegyek ötödik kisorsolásánál a 75,000 frtos | 
főnyereményt az 1224 sorozat 36 száma 
nyerte. — Vílson, a volt, köztársasági elnibt 
vejé, rendjel-szerzés körül magas befolvá-

6. Ki gyógykezelte: „a falu kovácsa." 
stb. Aláírva : Simsi Gyúró „halál gém."

A halál gémnek hivatalos teendői még : 
lneginvitálni a rokonokat és sírásókat egy 
kis „bufiilej tö"-re vagy „sziverősitő“-re. 
Kimérni a halott jövendőbeli nyughelyét. 
Gondoskodni, hogy a temetés és gyásztor 
alkalmával mindenek ékesen történjenek.

A alanti eredeti dolog hallani őt, mikor 
előadja a nap eseményét ily formán: „meg
holt vala legyen az Fekete János gazdlí
rain, az Isten nyugosztalja szegényt ott a 
föld alatt, lelkét pedig vigye fel az an
gyalok seregébe"............

Neiu kevésbé lehet komikus látvány, 
midőn csalhatatlan szereit alkalmazza. A 
körülállók nem bírjak elfojtani a minden, 
áron felbuggyanó kaczajt, s a szomorú fe
lek könnyein is nem ritkán átragyog a 
nevető inget egy-egy sugara. A magas kor
mány pedig fordított alifásban részesül, 
annyival is inkább, mert ezen kémlelési mű
tétért még honorárium is jár pengő 
pénzben.

Mikor a kémlésnek vége, kiállittatik 
a bizonylat, ez az ellennyugta, mely mellett 
átadatik, a földnek az, a ki a Biblia sze
rint abból vétetett.

Büszke is ám arra a halottkém, hogy 
ö milyen fontos egyén a köz-égben. Nála 
nélkül, tudta és kire nélkül senkinek sem 
szabad még csak meghalni sem. Az ő hire 
nélkül meg a pap som rendelkezik a ha
lottakkal, az ő tudta nélkül. Hanem 
az ő tudtával bizony annyi élőt eltemet
hetnek, mint a mennyit eltemettek akkor, 
mikor még halottkémekröl álmodni is ko
mikus dolognak tartottuk volna.

Saecsís fi

sával történt viszaéiés megvesztegetés miatt 
2 évi fegvházra Ítéltetett.

a r n ó m Á o k.
— Rovatvezető Z u h a n y. —

A férfiak három bolondsága. Egy bölcs 
öreg franczia grófnénak szokása volt mondani, hogy 
a férfiaknak háromféle bolondsága mindannyiszor bá
mulatba ejtette. — Először, hogy a férfiak gyü
mölcsszedés ezéijábói a fákra másznak fel, holott ha 
türelmesen várnának, a gyümölcs a maga id-jén ma
gú tol hullana le. - .Másodszor, hogy a férfiak egy
más megölése végett háborúba mennek, holott ha 
türelmesen várnának, mindannyian clöbb-utóbb terme
sz tes halállal múlnának ki. — Harmadszor, 
hogy a férfiak nők után futkosni szoktak, holott, ha 
állhatatosan tartózkodnának ettől, bizonyos au a nők 
futkosnának utánuk.

Sokat követel. — K i s a s s z o n y : Látja, ha 
már adnak magának valamit, hát meg is köszönhetné. 
— Koldus: Ej mit, csak nem akarja, hogy azért 
a rongyos két krajezárért mindjárt — nőül vegyem!

C s a 1 h a t a 11 a n. U r a s : Tudja-e, hogy me
lyik nö csalhatatlan? — Nő: Ugyan melyik? — 
Uracs: Akit már többszőr megcsaltak.

LEVELEZÉS.
Ipolyságh, lsss. febr. 29. 

lek. Szerkesztő l.r!
Az ipolysági kir. törvényszék a na

pokban két érdekes biinpernen tartott vég
tárgyalást.

Ugyanis február 20-án Paczolay Gyula 
arvaszéki ülnököt, és Sághi Benő ügyvedet 
párviadal vétsége miatt 5—5 napi állam
fogházra Ítélte.

A másik végtárgyalás február 24-én 
tartatott meg, hamis vád blintette és rágal
mazás vétsége miatt vádolt Klabala János 
és neje elleni azon bűnügyben, mely fejlő
dése ekö stádiumában, annak idejében, 
Léva környékének közönségét és különö
sen a katonai köröket oly nasrv izsiatott- . , . e. o
sagban tartotta.

A magán vállat llegyessy Géza in. kir. 
honved százados és Dely István honv. had
nagy képviselték. A végtárgyalás teljes 
három órát vett igénybe, melynek végez
tével a kir. törvényszék 3/4 órai tanácsko
zás után vádlottakat a btxv. 2C0. §-ba üt
köző rágalmazás vétségében vétkeseknek 
mondotta ki, s azért Klabala Jánost 7 havi, 
nejét pedig 5 havi fogházra ítélte ; — el
lenben a hamis vád büntette alól mindket
tőjüket felmentette. Úgy a védő ügyvéd, 
mint vádlottak, s az utóbbiak terhére a 
kir. ügyész is az Ítélet ellen felebbezést 
jelentettek be ; — magánvádlók pedig meg- 
nyug idtak. — r. t.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET
A „Hasznos mulattató’4 ez. ifjúsági képes lap 

utóbbi szánig bekiildctiett szerkesztőségiiiikhöz. Olvasni 
szerető fiuk s Lányok, mint rendesen, upy ez alka
lommal is a legjobb olvasmányok egész tömegét kap
ják Inczcdy László, Sziklav János, Lévay Sándor, 
dr. ltadó Antal, Szabóm’ Nogáli Janka, Szomory 
Károly s más ismert nevű Íróktól. Sok szép kép is 
takarítja a füzetet, mely egymagában véve is pom
pás albumszcrii olvasmány és mennyi ily érdekes fü
zet jő egy ár alatt! Miveit szülők figyelmébe nem 
ajánlhatjuk eléggé Dolinav Gyula e régi ifjúsági lap
iát. Negyedévi 1 frtos árért valóban hasznos olvas
mányt nyújt a serdülőkorú ifjúság kezébe. A törekvő 
fiatalság megbecsül hetién barátja.

A „Lányok Lapja- újabb füzetét szintén vettük : 
Dolinav Gyula a másik vállalata is már 14-ik évi 
folyamát futja. Kizárólag a fejlődő icán-oknak nyújt 
érdekesebbnél érdekesebb jó olvasni valókat. E szép 
kis lapot minden anya bátran adhatja leánykája ke
zébe, ebből csak nemeset olvasnak. Minden fiiz<t az 
olvasmányok egész gyűjteményét tartalmazza. E/a k 
mellett, még számos kép is gyönyörködteti az olvasót- 
Melegen ajánlható) leányos családoknak, ára igazán 
csekélység : negyedévre csak egy forint. Az előfizeté
sek Dolinav szerkesztő ezime alatt, Budapest, Kecs
keméti n. 13. sz. küldendők.

Nyilttér.

Ganzseidene bedmekte Foulards von
fi. 1.20 bis íl. 3.9u per Méter versendet roben- 

nnd stiickweise zolifrei das Fabrik De
pót G. Henneberg (k. k. lloflief.),Zürich. Musterum- 
gehend. Briefe. 10 kr. l’orto.

•W=» A V.isra '»’>'•) betjvel jelzett -/. i n. hí esú G őritől 
reggeli 5,59 percig tartó idó-zikut jelenti.

Léváról Indul Lévára i Érk.

(ir.-Szőllősre 2- , Gr.-Szőllősrol 1 12.15
Csánk-. Var.-.in yra 1 Csánk-, Var*  ínyről 12.12
Ó-B.:rsra 1.- i O-Harsról 12.25
Vámosladúnyra ■2. 1 Vúmosladányról 12 4»
GaramujiaLira 2.— Gr.-Újfaluról 12.50
Selmeczb.my.íra 3- — Selnic-/.banyáról 12.45
Csat tára fi.40 Csatt írói 1.30

3.40 , O 0.1
Kfskercskcnyrc S.'W I Kiskereskén yröl 8 —

Koesipostai kiilih uiéuyek es ik cgvszer to- 
vábbittatnak Csattan át 3 óra 4U pereikor.

Lévai piaczi-árak.
Rovatvezető: Kónya Jórsef, vár'hkapitány.

Búza: ni.-múzsánként 6 frt 20 kr, 6 frt, 
50 kr. Kétszeres 5 frt 20 kr, 5 frt 40 kr. 
Rozs > Irt. 10 kr. 5 Irt 20 kr. Arpa 5 frt 
70 kr, 6 frt 40 kr. Z tb 5 frt. — kr. 5 frt 
20 ki Kukorieza 5 frt. 80 kr, 6 frt — kr, Bab 
9 frt. — kr. 10 frt. — kr. Lencse 8 frt — 
kr, 8 írt 8) kr. K iljt 4 frt, — 4 frt 50 kr



10. szám. HIRDETÉSE Márczius 4.

I

J)

í

II 
fi

“ v-xva •
Az újbányái népbank, mint részvény társulat által az 1888. évi márczius hó 8-ik 

napján délelőtti 10 órakor a városi felső vendéglőben tartandó 

évi rendes közgyűlésre 
az igen tisztelt részvényes urak ezennel meghivatnak.

Tárgysorozat: 1-ször a közgyűlés megalakulása, 2-or a jegyzőkönyv' ^hitele
sítésére vonatkozó intézkedés, 3-or az igazgatóság jelentése, 4-er az lt-87. évi 
számadások és a mérleg előterjesztése, 5-ör a felügyelő bizottság jelentése a 
felmentvény megadása és a tiszta jövedelem hová fordítása, 6-or az igazgató vá
lasztmány és a felügyelő bizottságnak megújítása, i-er indítványok és ajánlatok.

Kelt Újbányán, 1888. évi február hó 24. napjait.
Az igazgatóság.

át

4 4
4 INZE i n. d e n k i 4
4 tisztességes módon mindennemű tör- 4
4 vényes 4
4
4

Sorsjegyeknek^ 4
4

* részletre való eladása áltál évenként 4
4 legalább 4
4 1200 frt. keresetre 4
4 tehet szert. Tudakozódások 4
4 
A

F U C H S H. váltóházához,
4
4

4 Budapest, Dorottya utcza. 9. intéz.emlők. 4
♦♦♦♦♦♦♦ ♦

S E rovatban minden szó egyszeri 
I beiktatása 3 krba kerül : bélyeg
■ díjban - «t lakás megjelölése mel-
■ lett — fizetendő minden egyszeri
|j beiktatásért 37 kr.

KIS HIRDETÉSEK.
Hirdetésekre bővebb felvilágosí
tást Nyitrai és Társa kiadóczég 
ad. ki levélbeli tudakozódásra 
postabélyeg beküldése mellett 

azonnal válaszol.

0
Q
0u
Q
0
U

a legújabb halvány violaszmu 

levélpapír 
viznvomattal.

Rigler József Ede
gyárából Budapest.

Kapható Nyitrai és Tarsa papirkercsks- 
desében. Léván.

Kiadó lakás.
Léván a fogadó utvzabtin ObflvátS- 

féle házban több szobából c> niellek- 
lielyiségekböl álló kenv‘.‘Intés egi -z- 
séges lakás május botol

b é r L> e a d Ó-

Felvilágositást a háztulajdonosnál.

♦ 
♦
4
4
4
4
4

♦

♦
♦

♦
♦
4

Épen most jelent meg és minden könyvkereskedésben 
az

Útmutató
Útmutató
Útmutató
Útmutató
Útmutató
Kiadóhivatal :
B.-Pe3ten,

VII. Podma-
níczky-utca 17. n™"

kapható a magyar közlekedési vállalatokhivatalos menetrendkönyve
i

II. (niárczius—április) füzete

.1 magyar, osztrák, közös és külföldi közlekedési vál
lalatok legújabb menetrendjeivel, hazai és külföldi út
irányokkal, közép Európa térkepével s számos hasz
nos tudnivalókkal.

Ezen egyedüli magyar menetrendkönyv nemcsak 
Magyarorszag és Ausztria összes vasutjainak. a Du 
nagözhajozási társaságnak s a tengeri hajoknak me
netrendjeit, az indulási és érkezési időnek állomásról 
állomásra való legpontosabb megjelölésével tartalmazza, 
hanem a külföldi vasutakkal és hajókkal való köz 
vetlen csatlakozásokról is legmegbízhatóbb értesítést

MEGHÍVÁS.

r
O c s k a

csomagoló papír, nagy tömeg,

mázsa számra,
továbbá áruládák (Ver- 

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

____I

A LÉVAI TAKARÉK- ÉS HITELINTÉZET
XV. ÉVI

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

közgyűlés tárgyai :

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 i izottság választása.
6. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 3 részvényes kijelölése.

Léván, 1888. február 16-án.

HVE el j 1 él t li I m r e,
a elnök.

Alapszabályok 14. lio<*y  a részvényesek szavazati jogukat a közgyűlésen gy.-i kőről hassák, szükséges, miszerint azon részvényeket, melyeknél lógva 
szavazati jogukat gyakorolni akarják, 8 nappal a kozrviil’S élőit az intézet helyiségében leté'einényezzék.

1887. január l-től deczember 31 ig.

TvT érlegszá. m 1 a.

Vagyon
f. k.
lap 1

szám.
írt. kr.

Teher
F. k. 

lap 
szám.

frt. kr.

Készpénz 1887. deczember 31-én . 167 | 12097 16 Részvény’ alaptőke................................... 127 10000(1 —
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 10u/0 betéti kamat adó......................... 143 1228 84
Intézeti ház.................................................. 105 36000 — Viszleszámitolás alatti váltókban . 122 112 94 161 145000 —
Zöldkert-utezai ház................................... 150 6057 28 Tartalék alaptőke és 1 évi kamata . . 163 15436 14
Kisbirtokosok orsz. alapitv. okiratában . 71 500 — Tartaléktöke esetleges veszteségekre . 142 7000 —
Váltóüzlet (szelvények és vert pénz) . 154 516 76 Nyugdijtőke és 1 évi kamata .... 99 2120 —
Leltári számla.............................................. 146 729 84 Előleg bélyeg illeték.............................. 151 2 95
Váltó-ovatolási számla.............................. 145 101 24 5 drb. 1886. évi részvény szelvény . . 156 60 —
Perköltségi számla................................... 4o 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\ Részvénytőke után járó 1 évi kain. 6000.—\ Áthozat maradvány 1886-ik évről 1576.í0

Házbérjövedelem (adómentes) 180‘.‘U
Ez évi üzleti nyeremény . . 10132.75
melyből az alapsz. 43. §-a szerint 19517.20 
levonandó osztalék komáiban . 6000.—

- ■'# 13517.20

\ ebből az alapsz. 43. §-a szerint : 
tartaléktőkéhez csatolandó . . . 10% 93 1351 72
igazgatósági jutalékra........................ 5% 43 608 27
igazgatói jutalékra............................. Ő% 44 608 27\ tisztviselői jutalékra.........................5°/, 45 608 27\ Jótékonyczélra.............................. 125 517 03
Részvényosztalékul......................... 168 6000 —\ Rendelkezési számla átvitelre 169 3823 64

828169 93 828169 93
1

Léván, 1887. deczember hó 31-én.

Rudolf János
könyvvezető-

Szabó Lajos
igazgató.

Kontsek Ignácz
pénztárnok.

Jelen mérleget a. fő- és mellékkönyvekkel ösezeliasonlitottuk, azokkal mindenben megegyezőnek és helyesnek találtuk

Boloman József
fel*  biz. tag.

Czirok János 
fel*  biz. elnök.

NYOMATOTT NYITRAI ÉS TÁRSÁ-uál LÉVÁN. 1888.

Ehrenfeld Mór
fel. biz, tag.


