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A katonaállitás.

!

Városunk méiy csendjét, melybe a
■
meglehetős élénkséggel eltölt<>ft rövid,
farsangi napok után, a nagyböjt megkivántató áhitato.ssága helyezte, megszakasztotta a folyó márezius hó másodikával beállott katonaállitás.
Vig. daloló ujonezok kurjongatásai
tölték el utezáinkat a múlt hétben,
különösen azon oldalról, melyek a
vidékről városunkba vonultak. A lé
vai sorozójárásban — melyből ez idő I
szerűit négv korosztály hivatott be. )
minthogy a múlt évi kontingens után
a szokásos három korosztályból az idei
kontingens kiállítására kilátás nem volt,
annvit kellett behívni. Vígan s jó kedv ■
vel jöttek be; nem akarjuk keresni, '
honnan s mikép támadt e vigság. e
jó kedv ; s mennyi tudandó be a ter
mészetes vagy mesterkélt felbuzdulás
nak. csak összehasonlítást teszünk az
ez előtt, mintegy ötven évvel — 1841
és 1842 — midőn az első sorshúzás
történt a katonaállitásnál -- az idei
vel. Ugyanazon helyen, az „Orosz
lán" nagvfogadó termében tartatott
a sorozás és ujonezozás, a Imi jelen
ben is tartatik. Akkor siró asszonyok,
búsuló apák, levert hadkötelesek néma
sokasága ijesztővé tette nemcsak a
fogadót, hanem az az előtt elterülő
egész piaczot s utezáinkat; akkor az a
legsetétebb gvászkép volt, melyből
menekülni igyekezett mindenki.
31a. mint fenn is megjegyzik, vigság és zaj veszi körül e helyiségeket,
melyekbe tódul a sokaság; s a sirás.
rivás. bánat, buslakodás. nem találnak
itt már tanyára: az élénk zaj. s az
érdeklődés kiszorítja azokat nmem Sa
játságos tarkakép tárul a szemlélő elé.
Ugyan mi lehet ezen nagy válto
zásnak az oka ? Tán a harczikedv,
melyről hazánk világszerte ismeretes,
csekélyebb és gyámoltalanabb volt,
mint napjainkban?! A négyvennyolez
dicsősége ennek ellentmond.
;

Somssich Pál.
Nemzetünk nagyjait, oszlopait egymás
után veszítjük el. Még frissek a hantok,
melyek rövid idő alatt elhunyt nagy ha
lottjaink Sennyey Pál és Gliyczy Kálmán
tetemeit takarják s már is egy újabb gyász,
érte a nemzetet, ismét egy ravatal körül
gyűl össze.
Somssich Pál a magyar közélet ez
egyik érdemes alakja halt meg Budapesten
e hó 5-én, élete 77-ik évében. A betegség
csak nehány nap előtt hirtelen támadta
meg, ágyba fektető s rövid másfél heti
betegeskedés után megérkezett a leverő
hir, mely halálát jelenté.
Somssich Pálban nemcsak a főrendi
ház, de a közélet is egyikét veszté legki
válóbb alakjainak, ki kizárólag saját szor
galma és fényes tehetségei által jutott arra
a magas polezra, amelyen őt ismertük és
tiszteltük. Fáradhatlan ember volt, aki sok
különféle téren szolgálta a hazát s a
közügyet.
A közélet minden ágában találkozunk
nevével. A Sió és Dráva folyókat szabá
lyozta s mint alapitó tag szerepel az „Első
magyar biztositó társaság" és a Ganz-féle
vasöntő gyár alapításának Éienken vett
részt az 1865-iki kiállítás rendezésénél,
mely nagyban előmozdította a nemzet es a
király kibékülését.
A képviselőliáznak folyton tagja volt
egészen 1884-ig és 1885-ben a . főrendiház
tagjává neveztetett ki.

<'rákitrek- es Hitvliiitéxeti épületi kérjük utasítani.

A I.AP KIADÓJA:

megdöntötte az apostoli szentszék tekinté
lyét s ennek helyébe feláll itá a j og á 11 a in o t.
A katonaállitási kényszer s hadi szol
gálat képezi alapját ezen uj divat szerinti
jogállamnak, mely Poroszországban szület
vén, átszármazott a többi európai orszá
gokba s immár csaknem kiállhatlan te
herré váll. Annyi bizonyos, a hadi szolgá
lat már magában véve is kemény és ter
hes szolgálat. Az á Ital á nos k a t ónn
ál l i t á s i kötelezettség pedig a
törvény szívtelensége miatt nemsokára, a
mint a viszonyok mutatkoznak, mindin
kább el viselhetienné lesz. Nem volt ez
mindig igy.
Voltak idők midiin a keresztény nem
zetek főltétlen tisztelet- és hódolattal vi
seltettek a római pápa iránt úgy, hogy
társadalmi s egvéb viszálvkodásaikat is a
legkönnyebb módon elintézte a keresz
ténység közös atyja. Róma locuta, causa
iinita.
Most a népek fegyverben vannak nya
kig. A ki katonának alkalmas, mind zászló
| alá szóliitatik; azzal nem gondolnak, ha
ezen kulimnál.itási kötelezettségnél fogva a
: vigasztalhatlan nő elveszti férjét, a nevelet
len gyermekek gondos atya nélkül niarad. nak, a népnevelés elveszti bajnokát, a val
lás szóig óját, a művészet ápolóiját, a kézI inüipar művelőjét; ezen hivatások háttérbe
I szorulnak a kérlelhetlen hadi szolgálat kény
szere előtt. 8 ez sokaknak nem tetszik. De
i hiába ! így kívánja ezt a m í n d e n li a t ói
: jogállam. így követeli ezt a katonai
törvény, a melynek ellene szegülni nem
szabad.
A népek tehát fegyverben vannak
nyakig.
Némelyek azért, mert sok elégiiAz apostoli szentszék tekintélyének
letlen
ember
csak úgy fékezhető meg, ha
megfogyatkozása és a jelenkori hon
fegyveres
erőtől
kell rettegnie ; mások,
védelmi militarismus.
*
mert
félnek
az
idegen
inváziótól mások
A protestantisnius azzal dicsekszik,
ped
g,
hogy
a
jogtalanul
anneetált tarto
hogy megtörte a római pápa hatalmát s
mányokat megtarthassák. Majd ismét az
*■ Előző nz.íitriink irodalmi rovatában ismertetett
M *i n k a y János, Léva kor. esperes, jeles egyházi iró
önzés, fajgyűlölet, hatalmi és hírvágy azon
I. gnjabb rl g a z e li o g y m i k a th olikns o k
elemek, melyekből állítólag a háború szik
mindenben hátra
\ agyunk s ha igen, mi
ennek az oka?“ müvének egvik passzusát képezi e
rája, ha nem fegyverkeznek, ki fog pat
közlemény; —
nvlyetism rtetés czéljából kivonattanni, hogy gyújtson és romboljon.
bán köz'iiiik olvasóinkkal. — Szerk.

Hát akkor mi lehet ennek az oka?
— Semmi más, mint az általános hadkötelezettség teszi azt, hogy a katonaálli
tás ily üdvös változáson ment keresztül.
Az első sorshúzás előtt kötéllel
fogták a katonát és pedig azok sorá
ból, kik nem tartoztak a privilegiált
osztályokhoz, mert ezek hadmentesek
voltak, s csak a szegény osztály volt
alávetve a katona fogdosásnak: ez
pedig rejtőzött mindenfelé, s igyekezett
különféle ürügyek és szolgálattétel kötelezettségének terhe alatt a privilegiált
osztályok oltalma alá menekülni: innen
a régi dal teljes valóságában igazat
mondott : „Már minálunk verbuválnak
kötéllel, elfogják a szegény embert
erővel. A gazdagnak öt. hat fiát nem
bántják, a szegénynek, ha egy is van.
elfogják."
Tehát az igaztalanság an s az igaz
talan eljárásban rejlett az ok, hogy
ettől irtódzott a fbldnépe.
Ma ez megszűnvén s az nj nemze
dék ennek hirét sem hallván, sőt látva,
hogy a véráldozat a haza minden pol
gárára egyformán kiterjed, benső ösz
töne és érzete által vitetik és vezette
tik, hogy ezen polgári kötelességét a
haza iránt jó kedvvel s odaadással
teljesíts:'.
Ez az ötven év üdvös változásának
az eredménye, igazságon alapszik ; az
igazság pedig, mint mondja egvik kiváló
író, oly erény, hogy még azok is —
kik nem bírnak vele —utána vágyóidnak.
Justitia est regnorum fundamentum.
Az. igazság az országok alapja.
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TARCZA.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba:
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NYITRAI ÉS TÁRSA.

Másutt ismét a monarchia hatalmi
állásának megfenyegetett érdekei követelik
a nagy áldozatokat.
8 ha kérdjük, mikép egyesztethető
össze a katonaállitási kényszer a honpol
gár személyes szabadságával '? vájjon a
honpolgár lemondhat-e ama vele született
szabadságáról, mikor semmi veszély nem
fenyegeti az országot ? nehéz volna a
válasz.
Egészen máskép áll a dolog, ha a
h a z a v a l <’> s á g g a l vesz éÍvbe n
forog. A haza védelmére szükség idején
köteles minden honpolgár, legyen az
a ur
vagy szolga, gazdag vagy szegény, iparos
vagy földmives tartozik a haza védelmére
fegyvert ragadni.
11a a haza veszélyben forog, akkor
méltán zászló alá szólittatik minden fe<rvverfogható ember, az özvegy nólkiilözhetlen
fia csak úgy, mint a vigasztalhatlan nő
férjé, a neveletlen gyermek gondos atvja
csak úgy, mint a nevelés bajnoka, a ta
nító, a művész, kézmüiparos, ezek mind
fegyvert ragadnak s addig ie nem teszik,
inig az ellenség megalázva nincs. A püspö
kök s a lelkészek szintén a maguk módja
szerint elősegítik a hadjárat szerencsés ki
menetelét.

Az államok jelen állása hozatik fel
okul a katonaallitási kötelezettségek a le
hető legnagyobb mér'ben valói kiterjesz
tésére. A nepek fülig fegyverben állanak,
mert az uj divat szerinti jogállam emberei
az isteni törvény tekintélyének lerontásán
addig mesterkedtek, inig az isteni törvény
elvesztő erélyét, oly formán, hogy ezentúl
csak úgy képesek némi rémiét fentartani,
ha az általános katonaállitási kötelezettség
elfogadtatik, mi áltál a honpolgár termé
szeti j"ga s szabadsaga figyelembe sem jő.
— De ezen kötelezettség még más tekin
tetben is karos halassal vau n honpolgá
rokra nézve, mert a katonaállitási kénvszer az emberre élethivatást erőszakol, t.
i. a hadi szolgálatot, a honpolgárt kiza
varja a már választott életpályából, elvá
lasztja a férjét nejétől s akadályozza az
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T< metésc, melyet Satnassa egri érsek
végezett, e hói 7-én ment végbe. A végtisztességfételcn óriási közönség volt jelen,
a mi legnagyobb bizonyítéka annak, hogy
halála nagy veszteség s hogy a tisztelet,
mely életében körülvette, éppen oly álta
lános volt, mint a milyen általános most
a gyász és részvét, mely ravatalát vévé
körül.
Áldás és béke porain 1

Az alvajáró.

lasztott birót, esküdteket, bakteri, csőszöket
s aztán mindenki végezte kötelességét.
Krónikánk azonban a községi hivatal
nokokról nem szól semmit ; hanem csak a
bakter történetét hagyta reánk. Fontos
személv is a bakter; mert az vijrváz
éjjel a lakosok vagyonára.
8ötét János bakterről irva hagyta,
hogy az lelkiismeretes, pontos, kötelességét
hűen teljesítő egyén volt.
Miitor eljött a kiloncz óra, kedvtelve
énekelte :

Kilenezet vert inár az óra,
Régi történetről beszél a krónika ; de
Ember, készülj nyugalomra.
azt állítja, hogy igaz volt. A régi történe
Mondj j<» éjszakát mindennek,
tek pedig tanító mestereink ; mert tanúsá
A nagynak, mint a kicsinynek.
got meríthetünk belőlük a jelenre. Hunyadi
Kérd Istent idjon jó nyugvást,
vitézsége, Mátyás király igazságos volta:
Es holnapra fe)virradá<t.
lelkesít, buzdít a hazaszeretetre, az igaz
Mikor elénekelte a kilenezet : leült
ság cselekvésére ; ellenben a gvuitogató I szokott padjára oly ház előtt, melynek
Herosztratus Jélekrenditö cselekménye bor ablakán az óra ütés kihallatszott, s ha
zadást kelt bennünk, hogy a bűn vég elütötte a tizet., ö is elkezdte, ismert állo
hezvitelétől őrizkedjünk.
másán a szokott nótát:
A mi falusi krónikánk azonban nem
Eiib'»tte már a tizet:
Ember ! dolgod •:rjeu véget.
országra, világra szóló történetet beszél;
Ha dolgod van. hagyd el mára,
hanem oly egyszerű történetet mond el,
Halaszt a holnapi napra.
mely a régmúltban Lednekescn ment vég
Jó a nyugalom a testnek:
hez. De bár egyszerit a történet ; még is
J.í lelkek pihenni mennek.
épül belőle a lélek. Es éppen azért beIsmét megvárta a tizenegy órát, s ha
> széljük el.
ütése elhangzott: ntezaszerte énekelte :
Lednekes meglehetős nagy falu volt
Tizenegy óra íninálnnk,
már hajdan. „Volt erdeje, volt mezeje, volt
Beke. es-iul kelve a falunk.
Nynjszik minden jóttett ember:
szépen csörgő kútfeje.
*
1 Nem hiányzott semmi,
Az élet mostan nem teher.
csak munkásság, takarékosság kellett a
A nyugalom tettet njit:
jóléthez.
Bánatos szivet megfrissit.
A rendet illetőleg a közönség évente
Ki békén nyugszik ágyában.
Nem részes a m is kárában.
ö
megtette a szükséges intézkedéseket. 3 á-

A régi időben még babonások voltak
az emberek. Hitiek a boszorkányokban,
kisertetekben. 8ok falvak azért nem tették
kötelességévé a bakternak, hogy a 12 órát
elénekelje vagy eldudálja ; mert attól tar
tottak, hogy azt veszedelem éri, megijed a
kísértetektől. Nem érték fel ésszel, hogy
a kisértetek létezése csak a tudatlanság
szüleménye.
Lednekes e tekintetben kivétel volt.
Ott senki nem hitt a kísértetekben: köte
lességévé tétetett tehát a bakternak, hogy
az éji 12 <’>rát is megénekelje. A bakter
emberül meg is felelt kötelességének , mert
a 12 órát igy énekelte:
Már ti/, inkát órát hallok;
Meg is a tahiban járok.
Sok tudatlan azt mondja bár :
Hogy ilyenkor kísértet jár ;
Ne higyj a balga beszednek ;
Mert kísérletek nincsenek.

Egy órakor igy énekelt:
Már elvert egyet az óra.
l’j nap jött a nyugovóra.
Aludj ttok békességben.
Isten viraszr fent az c-ben.
Szent szemei nézm-k rátok.
A kik hii s olgái vagytok.

Mély csend terült, el a nyugvók felett,
csak a kakas kukorikolás hangzott el a
nagy éjszakán, s adott jelt a bakternak,
hogy énekelje :
Kel óra van éjfél után.
A jó ember nyu^s/.ik ágyán.
Nem zavarja más nyugalmát.
Nem orozza el vagyonát.
J<» az álom: nyugodjatok,
Hogy m.uu.nk béke’t hagyjatok
*

akaratján kivül besorozott család-apát kö gyobb kárt, anyagi és szellemi veszteséget
telmeinek teljesítésében.
okozván.
,
Egykor
más
idők
voltak.
A római
De a hazára sem háromlik ezen badi
pápa,
mint
a
kereszténység
feje,
kötelezettségből valami haszon. Eltekintvén
őrködött
a
nemzetek
és
népek
felett.
O
attól, hogy annyi erős fiatal ember zászló
volt a b é k e b i r ó, a kit mind a hatal
alá szorittatása által sok hivatal elveszti
masságok, mind a népek elismertek ; a ki
hivatott emberét, a hadkötelezettek tartása
igazságosan Ítélt, annyival inkább,
pedig rengeteg pénzbe kerül. Mennyi ki
mert az ö önzetlen törekedése mindig oda
adást igényelnek a folytonosan tökélesbülö
irányult, hogy a békét őszinte jó aka8 változó fegyverek, erődök és fegyvergyá
ratt al megállapítsa, mert a hit
rak ? Mennyi költséget igényelnek a ruha
malasztjai s áldásai is egyedül a békében
s élelmi szertárak ? milliárdokat és pedig
fejthetik ki üdvös hatásukat. S a római
béke idején.
pápa a rábízott hatalommal nem is élt
Ily iszonyú költséges béke, még a soha vissza a rontásra, hanem inkább az
honszeretetre is káros hatással van! S építésre, a béke jótéteményeit bizto
azért nem csoda, hogy a fegyveres békét sítani és felhasználni akarván a nemzetek
utálja minden nemzőt, tudván mennyi iszo jólétének emelésére. S ez nagy szerencse
nyatos áldozatba s fölösleges költségbe is volt, mert akkor többnyire a nemzetok
kerül az.
életfeladata a hadviselés és hábo
Ily nemű roppant kiadásokkal össze rúskodás vala, alig is lehetett volna
kapcsolt hadkötelezettség megrontja a fensőbb hatalom beavatkozása nélkül bókét
hazaszeretet alap-fogalmát, mert mikép ra kötni. A római pápa meghatározó az Isten
gaszkodjék szeretettel valaki azon helyhez békéje napjait s egyházi átokkal sujtá min
s azon országhoz, mely minden igaz ok dazokat, kik elég vakmerők lettek volna
nélkül oly rettenetes áldozatokat kíván a szent napokat vérengzéssel megszegni s
tőle, és oly súlyos terheket ró a polgárokra, ekkép az apostoli Szentszék üdvös beavat
mikor ezek nélkül is meg lehetne élni.
kozása által a békeszerető népek
Szent Ágoston idejében szintén külön megvédve s számukra a jog és
féle visszaélések adták elő magukat, meg igazság biztosítva vala. E hata
nem egyezők egy kér. ember gondolkozá lomnak éltek a római pápák a népek ja
sával. Mire nézve a jeles püspök azon vára, az elnyomottak felszabadítására, a
meggyőződésének adott kifejezést: „Adja zsarnokok megalázására. Ez által bizonyitok nekünk, úgymond, oly urakat és szol ták be a népek iránti szeretőtöket, jó
gákat, oly királyokat és bírákat, oly pol akaratukat. Az igazságot kimondották, ké
gárokat és állami tisztviselőket, minőket a szebbek lévén a népek elnyomóitól nem
kereszténység kivan s kétségen kivül az ritkán üldöztetést, börtönt, száműzetést
államnak lesz ebből legnagyobb haszna." szenvedni s a mi a fő, az egyházi átkot
sohasem használták saját érdekűk elő
S úgy is van.
A legnagyobb baj, mely a jelenkori mozdítására vagy önzésük kielégítésére.
népekot sanyargatja, a k e r. v a 1 1 á s sz el- A pápának tekintélye megállító a harczo'ó
lemének hiánya, s e miatt sokat feleket. Olykor a harcz közepeit is a pápa
szenvednek az államok is. Hiányzik az fölemelő szavát s őzzel oly nagy eredményt
őszinteség és a jóakarat, — hiányzik a vívott ki, minőt jelenkorunkban ötszázezer
kölcsönös bizodalom a nemzetek katona is alig volna képes kivivni. S ez
között. Ezt tehát fegyveres erővel s had nem is lehetett máskép. Akkor a keresz
szolgálati áldozatokkal kell pótolni, mert tény kath. hit az egész életet átkaroló, ez
a társadalmi viszonyok is meg vannak boly irányoztatá a meggyőződést, ez volt a lé
gatva. Nagy az ellentét a szegény és gaz lek valódi eleme, az egy hit az egész
dag közt! A munkások panaszkodnak világon, mely a hivekot összekapcsoló,
uraik ellen, mert a töke és gazdagság ne egyesítő. Az egyház feje mindnyájának
hány ember kezében öszpontositva lévén, egyházi lelki főnöke vala s azért erős
nem csak lealacsonyítja, hanem koldusbotra kézzel meg is fékező az emberi
is juttatja az illetőket. S azért a béke szenvedélyeket, megfékező a büsz
sokszor csak hajszálon függ, olykor még a keséget, boszut, hírvágyat, irigy
pillanat is, melyben kitörhet a háború, kedést, melyek többnyire a háborúk
bizonytalan. A diplomaták hiába fáradoz okai; az ő intésére nem csak a harcz kenak a béke föntartásán. A hatalmasságok rültetett el, hanem a kereszténységnek
békealkudozásai meghiúsulnak, A háború szeliditő érzelme s nemesítő befolyása is
kitör minden számítások ellenére, még na megóvatott s kifejlesztetett.

A három órával lejárt a bakter hiva
taloskodásának ideje, melyei ezen ének
kel adott tudtára mindenkinek :
Éjfél után óra három.
Én már a falut nem járom.
Ki az éjjelt átaludt
,
*
Az már szemét felnyithatja.
Piroslik már az ég alja,
A munkást munkára hívja.
Tűzre, vízre vigyázzatok,
Hogy károkat ne valljatok. Ámen.

A faluban sok minden megváltozott
már. Egyik biró a másiknak adta át a
biró pálezát; de soha szóba nem jött, hogy
a baktert változtatni, uj erővel felváltani
kollene ; mert annak eljárásában az irigy
ség sem találhatott hibát. Lelkiismeretes
kötelességteljesitése tehát azt eredmé
nyezte, hogy már 30-ik éve, hogy virrasz
tóit, őrködött a nép éjjeli nyugalma s va
gyona fölött.
Azonban a 30 éves virrasztás annyira
megtörte testben, lélekben, hogy alvajáró
lett. Fényes nappal is, szembehunyva
alva ballagott az ismert utczán vagy a
határ s szőlő utón. Még ha munkához fo
gott is, azon vette észre magát, hogy ez,
vagy amaz ember kopogása, vagy szava
költötte fel álmából. Ha állt : aludt; ha
ült: aludt; ha útnak vette magát: aludt.
Nem birt magával.
Lem tagadta gyengeségét. Mikor botja
kiesett kezéből: felébredt; nagy gondot
tartott tehát botjára; mert az volt az
:
ébresztője.
Egy novemberi szurok-sötét este fel
öltözött, botját kezébe vette, s elindult
első állomására, hogy a kilenczet énekelje.
Mikor — gondolata szerint — elérte he
lyét, reszketeg hangon énekelte: „kilen
czet vert már az óra stb." s mikor kevés
időközzel másodszor elvégezte énekét,
egy ember igy szólott hozzá:

Az idők változtak. A római
pápa s a püspökök tekintélye a népek és
fejedelmek előtt csökkent, változott; s
csak is az ö szeretetek s gondosságuk nem
változott.
A legújabb időkben is, midőn a forra
dalmak dúltak Lengyel, Belga, Spa
nyol stb. országokban vagy Ameriká
ban, midőn kitört a franczia, olasz,
osztrák, s porosz háború, mind a ró
mai pápa, mind pedig a kath. püspökök
oda irányoztatták figyelműket, hogy ha
már hüvelyében nem sikerült megtartani a
kardot, legalább a kivontat, mely az ellen
ség megsemmisítésére használtatott, vajha
sikerülhessen eltenni békével. A pápa kö
vetei s a püspökök, ha nem is parancsolólag, de tanács a dói a g léptek fel, s
ha előterjesztéseiknek nem sikerült telje
sen megfékezni az elégiiletlenek nagyravágyását, de a jó tanács s az apostoli erély
még sem maradt minden eredmény nélkül.
Európának conflagratióval fenyegető
jelen áll ásóban is XIII. Leó bölcsesége
bizonyára találna módot az általános békés
lefogy verezésnek eszközlésére.
Ujonczozás. A lévai szolgabirói kerület
V. sorozó) járás részéről a f. évi márczius
hó 7-én befejezett fősorozás eredménye.
Felhivatott hadkötelesek száma 825 fő ; és
pedig az I-ső korosztályból félhivatott 342; a
II. k. o.258; alll.k.0.225 fő. A kivetett ujonczj utalók a sorezred részére 71 fö; és pedig ujonczjutalék javára 56 fö ; póttartalékba 6 fö ; pót
legény 2fő;mult évi hátralék 7 fö. Honvédség
szükséglete 21 fö, összesen 92 fő. Ezek fedezé
sére besoroztatott az I-ső korosztályból a 26
számú sorezred részére 44 fö; a ILik korosz
tályból 26 fő; alll-ik korosztályból 1 fö. Ahonvédség részérebesoroztatott az I-sö korosztály
ból —, a Il-ik korosztályból 8fő; a IH-ik korosztályból34 fő, összesen 113 fő.— AzI-sökor
osztályból igazolt távol maradt 8 fő; iga
zolatlan 18, összesen 26 fő ; visszahelyez
tetett 250 fő ; törültetett 17, összesen 267 ;
időközben elhalt 4. Ideiglenes felmentését
kérelmezte 36 ; ebből felmentetett 6 ; elutasitatott 2 ; nem tárgyaltatott 28 kérvény.
Ilik korosztályból igazolt távol maradt
11 fő ; igazolatlan 20, összesen 31 fö ; vissza
helyeztetett. 187 fő ; törültetett 5 fö, össze
sen 192 fő; időközben elhalt 1. — Ideig
lenes felmentését kérelmezte 35 fö ; ebből
felmentetett 7 fő ; elutasitatott 4 ; nem tár
gyaltatott 24 kérvény. Ill-ik korosztályból
igazolt távol maradt 6; igazolatlan 21, öszszesen 27 fö; visszahelyeztotett 166, törül
tetett 3, összesen 172 fő, időközben elhalt
2. Ideiglenes felmentését kérelmezte 21 ;
abból felmentetett 7 ; elutasitatott 1 ; nem
tárgyaltatott 13 kérvény. — Léva város
VlII-ik sorozó járás részéről a folyó évi
márczius hó 8-án megtartott fősorozás ered
ménye. Felhívott hadkötelesek száma 130
fö ; és pedig az I-sö korosztályból 64 fö; a
Il ik korosztályból 34 fö. A kivetett ujonez-

jutalék 20; és póttartalék 2 fö ; honvédség
jutaléka 5, összesen 27 fő. Ezek fedezésére
besoroztatott — a es. kir. 26 számú gya
logezredbe — az I-sö k. o 10 fö; a Il ik
k. o. 5 fő; a Ill-ik k. o. 2 fő, összesen 17
i fö, hozzá számítva a múlt évi 4 fö felüleget, lesz összesen 21 fő. A 14. számú hon
véd gyalog féldandárba a III-ík k. o. be
soroztatott 2 fő. — Az I-ső korosztályból
igazolt távol maradt 13 fő. Visszahelyezte
tett 34 fö; törültetett 4 fö, összesen 51 fő.
— A Ilik k. o. igazolttával maradt 6 fő,
visszahelyeztetett 20 fő, törültetett 1, öszszesen 27 fö. — A Ill-ik koroszt, igazolt
távol maradt 10 fő; igazolatlan 4 fö; vissza
helyeztetett 13 fő; törültetett 2 fö; ideig
lenesen felmentetett 1 fő; összesen 30 fő.

Különfélék.
— Márczius 15-ikének megünnepelésére
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alakult helyi bizottság— mint értesülünk —
mindent elkövet, hogy nemzetünk ezen
történelmileg kimagasló örömünnepének ma
gasztos 40-éves évfordulója, melyen a szabadság, egyenlőség és testvériség szavai
először hangozának fel, melyen a sajtó levető bilincseit, szabaddá lett a szó, .gondo
lat s a milliók üdvét biztosító munka is
felszabadult ezredéves nyűge alól, — Léva
városa által méltóképen meg legyen ünne
pelve. Ez okból lelkes és hazafias felhívást
intézett a felekezotek lelkészeihez, hogy e
napon templomaikban istenitiszteletet tartsanak. Este pedig kivilágítást, fáklvásmenetet és társasvacsorát rendez a bizottság
.
°
Felhívta a hatóságot, hivatalokat, egylete
ket, testületeket, tanintézeteket, s az öszszes polgárságot, hogy az örömünnepen
resztvegyenek. — Reméljük, hogy úgy a
lelkészek, mint a város összes polgársága
örömmel veszi a felhívást és sietni fog
e nagy nap megünneplését a legimpozansabbá tenni. — Az ünnepély programmját a bizottság legközelebb közzéteszi.
— Vilmos német császár e hó 9-én
délelőtt 8«/2 órakor élete 91-ik, uralkodá
sának 28. évében rövid betegeskedőt után
meghalt. Fia, Frigyes Vilmos herczeg, kit
a megürült trón illet, San-Remóból, hol
torokbajában enyhülést keresett, azonnal
Berlinbe utazott, hogy mint Hl. Frigy es
elfoglalja a németbirodalmi császári trónt.
— A nagyhatalmú császár halála az egész
müveit társadalomban részvétet keltett. —
A trónváltozás az európai viszonyokra,
hogy mily változást szül: azt a közel jövő
tárja elénk.
— Paull József ó-barsi jegyző, a lévai
járás jegyzői karának nesztora, e hó 5-én
hosszas szenvedés után élete 56. évében
elhunyt O-Barson. A boldogult halála a
legmélyebb és őszinte részvétet kelté messze
vidéken. A mélyen sújtott család szerető és

— K. bátyám ! mit csinál ?
már a tizet stb. “ s mikor elvégezte, egy hogy nem Lednekesen van: fülének tart
— A kilencz órát éneklem, s szeret legény nagy nevetés közt szólította meg: ván dudáját, elfujta a tizenegyet, s a led
nem tudni, ki beszél velem ?
— Ugyan bátya, mit csinál itt ? hiszen nekesi bakter az iszonyatos hangot hallva,
— En, a szölőpásztor, Világos András nekünk van bakterunk és az dudálni úgy megijedt, hogy majd sóbál ványnyá
vagyok, és én is azt kérdem: hol énekli szokott.
változott, mint hajdan Lóth felesége.
— Öcsém 1 az nem igaz; mert itt én
a kilencz órát?
— No bátya, elhiszi már, hogy nem
vagyok a bakter.
— Hát Lednekesen, csak tudhatod.
Lednekesen van? Itt van a duda: tapo
— De hát hol gondolja, hogy van, gassa meg, mint Tamás a Jézus testét, s
— Tudom ám; de nem a faluban; ha
győződjék meg, hogy el van tévedve.
nem a szőlőben van bátyám, s itt énekelte bátya ?
— Hát csak tudod, hogy Lcdne’iesen
a kilencz órát.
— K. Öcsém ! csuful megjártam : be
ismerem.
— Öcsém ! ugyan ne beszélj, hiszen vagyok.
(Folyt, köv.)
— Dehogy ott van bátya, dehogy
látom két oldalról a házakat s tudom, hogy
ott van 1 Nézzen esak jól körül, s azonnal
jő helyen járok.
— Az igaz bátyám, hogy jó helyen tudni fogja, hogy Bélésen van. Nézze itt
A vizhordó.
jár; de az is igaz, hogy nem jó helyen van a tomplom az ut mellett a falu végén,
— Történelmi apróság. —
mondja a kilenczet; mert ezek két oldal Lednekesen pedig a falu közepén van.
— K. öcsém 1 igazságod van. En el
Midőn Lajos Fülöp, a francziák királya,
ról nem házak, hanem a lednekesi hajiokok.
tévedtem.
egy
alkalommal szokott sétáját tévé a pá
Jöjjön velem a hajiokomba s meg fog győ
—
Bizony
eltévedt
bátya!
Jöjjön
ve

risi
boulevardokon,
egy hótol és hidegtől
ződni, hogy a szőlőben van.
lem: elvezetem a Lednekesre vezető útra. didergő vizhordó tűnt szemébe, aki nehéz
Mikor a pásztor hajiokába bement s
Még keveset mulasztott. Otthon még el terhe alatt már csak alig lihegett, s a ki
megtudta, hogy csakugyan szőlőben van;
mondhatja a tizenegyet.
rályt, — habár mint látszott, — megis
szégyenérzettel igy Bzolott:
— Nohát menjünk, öcséin 1 és mentek. merte : semmi figyelemre, köszöntésre sem
— No én csak csúful megjártam 1
Azonban a csintalan legény nem a méltatta. Lajos Fülöp szorette a népszerű
— K. bátyám! itt a bor: bátoritóul
lednekesi, hanem a nyárfási útra vezette, séget s örömmel ragadott meg minden al
igyék egypár pohárral, aztán ballagjon
s mikor elment: nagyot nevetett.
kalmat, melylyel azt öregbíthette. . . Ez
haza a 10 óra elmondására.
A bakter ismét útnak votte magát, s okból megszólitottta a makranezos viz— Megyek öcsém! de arra kérlek: azon jó hitben, hogy nemsokára Ledne- hordót is :
ne szólj e dologról senkinek; mert nagyon kosre ér, ballagott mindaddig, mig ismét
— Napszámod elég sanyarú, ugy-e
szégyenlem.
bár? Mennyit keressz napjában?
a kutyaugatás fölébresztette.
— Nem szólok bátyám semmit, pedig
— No, már csakugyan itthon vagyok
— Sire 1 — viszonzá a vizhordó : _
dehogy állotta volna meg, hiszen kifúrta — gondolta magában — s elkezdte éne miután civillistám nincs, hát úgy keresem
volna az oldalát, csak úgy reszketett min- kelni: „tizenegy óra minálunk stb."
napszámomat, a mint lehet, s munkám fe
den belső része a nevetés elfojtásától.
Azonban, mikor elvégozte énekét, egy jében azon elégtételt, hogy senki fiának
A bakter útnak vette magát; de a érczes hangon ejtett megszólítást hallott: felelősséggel nem tartozom.
szőlőből kiérve, ott, hol a bélesi ut elvá
— Mit akar itt bátya ?Kicsoda maga?
A király meghökkent s hátat fordí
lik a lednekesitől, elejtette botját s an Hogy mer itt órát énekelni?
tott a goromba napszámosnak. Az éles vá
nak keresésében irányt vesztett és a bé
— En idevaló, lednekesi bakter va lasz azonban, melyet az egyszerű ember a
lesi utón ballagott mindaddig, mig a gyok, s kötelességemet teljesitem.
felkent uralkodónak adott, szélesebb kö
kutyaugatás föl nem keltette.
A nyárfási bakter azonnal átlátta, ' rökben is feltűnést okozott; megtudták a
— No most már itthon vagyok — hogy a lednekesi bakter nevetséges élté- I vizhordó nevét s azt ♦), hogy büszke, önérgondolta magában — s énekelte: „elütötte velyedésben van, a hogy meggyőzze arról,
*) In C’io uxuak.

gondos atyát, kartársai ügyltuzgó és kiváló
szorgalmú társukat, a társadalom pedig a
közélet terén tevékenyen működő tagját
veszté benne. Temetése e hó 7-én a legna
gyobb részvét mellett ment végbe. Ott vol
tak a végtisztességtételen a gyászoló csalá
don s rokonokon kiviil a boldogult kar
társai, a szolgabiró hivatal, a vidéki pap
ság és nagyszámú közönség. A boszentelést Mnnkay János gar.-ujfalusi esperesplebános végezte fényes segédlettel. —
Legyen áldott a derék férfin emlékezete!
— A család a következő gyász jelentést
adta ki: „Paull szül. Benkovics Borbí la
úgy saját, mint gyermekei: Paull István,
váczi kir. orsz. fegyintézeti tanító s menye
szül. Pathy Camilla, unokája (’amillo; Paull
Ferencz, a.-györödi körjegyző s második
menye szül. Mikulay Irma s unokája Gyula;
— Paull Mariska, Paull Ernő és Paull Béla,
valamint többi rokonok nevében fájdalmas
szívvel tudatja felejthetlen férje és legjobb
atya, illetve nagyatya és rokonnak: Paull
József oki. tanító, ó-barsi körjegyzőnek,
folyó évi márczius hó 5-én reggel !•
*/„ óra
kor, élete 56-ik, tanítói működésének 21-ik,
jegyzői pályájának 28-ik s boldog házassá
gának 30-ik évében, hosszas szenvedés és a
haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele
után, történt gyászos elhunytat. — A bol
dogulnak hült tetemei márczius hó 7-én
délután 5 órakor az ó-barsi sirkertbe fog
nak örök nyugalomra helyeztetni. Az en
gesztelő szentmise áldozat márczius ho 8 án
fog a Mindenhatónak bemutattatni. O-Bars,
1888. márczius hó 5-én. Áldás és béke
lebegjen porai felett !" Az elhunyt kartarsai
által kiadott gyászjelentés igy szól: „A
lévai járás községi- és körjegyzői kara fáj
dalommal telt szívvel jelenti, szeretett kar
társa, a lévai járási jegyzői kar nestorának:
Paull József ur ó-barsi körjegyzőnek, f.
1888. évi márczius 5 én, életének 56 ik,
hivataloskodásának 28-ik évében, hosszas
szenvedés után történt elhunytét. A boldo
gult hűlt tetemei f. márczius hó 7-én d. u.
4 órakor fognak a r. katli. vallás szertar
tása szerint az ó-barsi sirkertben örök
nyugalomra tétetni. Béke lengjen porai
felett!“
— Az aranyos-maróthi állami felsőbb
leányiskolát látogatta meg Mailáth Ist
ván szeretett főispánunk február hó 28-án,
Máriássy István megyénk fáradhatlan
alispánjának kíséretében s — örömmel ér
tesülünk, hogy az intézet vezetése s fejlő
dése iránt érdeklődő főispán szives Ígéretét
adta az igazgatóságnak, hogy az intézetet
ezentúl gyakrabban szerencsélteti látogatá
sával.
— Tót árvák áthelyezése iránt ismét
üdvös intézkedések vannak folyamatban
Trencsénvármegye árvaszékénél s ez év
tavaszán megint mintegy 100 árva gyermek
nyer elhelyezést az alföldön, kivált Aradvármegyében, kik nagyobbrészt iparos pá
lyára vannak szánva, hogy belőlük majdan
a hazának hasznos polgárai váljanak.
<— Dalestély. A lévai dalárda e hó
3-án pártoló tagjai részére társas-vacsorá
val összekötött dalestélyt rendezett a nagyzetes ember, ki múltjáról soha senkinek
nem beszél, a mi egész lényének, a titok
szerűség némi színét kölcsönzi.
E jelenet után, nehány hóval hosszabb
ideig zárva maradt a vizhordó lakása, s a
szomszédok balesetet gyanítva: felnyitot
ták ajtaját s ott hófehér lepelben kiterítve,
halva lelték ágyában. A vizhordó szobája
vagyonosságra vallott; a bútorzat egyszerű
volt ugyan, de feltűnően szép Ízléssel ! —
Egy állványon elhelyezett kis könyvtár,
szépészeti érzésről és választékos gondról
tanúskodott.
E szekrényben több ezer frankot ta
láltak ; azonkívül több vaskos könyvet,
melyet saját kezével irt ily cziminel: „ Jean
Jacques Le Clioux memoirjai emlékül
ajánlva St. E. herceg asszonynak". Midőn
ennek kezébe adták e sajátszerii hagyo
mányt, mosolygott a vizhordó szeszélyei
felett; de alighogy lapozgatni kezdett —
futólagosán — benne, már is a meglepetés
és borzalom felkiáltásával eszméletlenül
pamlagára hanyatlott. Miután visszanyerte
eszméletét: azonnal kívánta látni atyjának,
a vizhordónak sírját, s azon volt, hogy a
sirt felbontsák, a holte3tet pedig szólítsák
át a család sírboltjába. — Az urhölgyet
őrültnek hitték, s kívánsága elé akadályok
is gördültek. Mindazáltal a herezegnő eré
lyesen küzdött szándoka mellett s ezt ke
resztül is viszi, ha csak maga a vizhordó
emlékiratának egy passusa ezt meg nem
hiúsítja, mely igy szól :
_ Ereimben a normann i herezegek
vére foly ; de én a nép fiává lettem, s eb
ben nem láttam megalázast.
Beleuntam
meddő babér után futkosni, s jobbnak tar
tottam : munka által — mely becsületet
hoz az emberre, — újra megnemesiteni
telkemet. A mióta Franeziaország elvesz
tette Isten kegyelméből való törvényes ki

vendéglő emeleti termében, melyen mintegy
száz pártoló tag és vendég vett részt. A
dalárda által a vacsora előtt és alatt szé
pén előadott válogatott énekeken kivid
élvezetessé és kedélyessé tették az estélyt
a csinos felköszöntők és Sándor zenekará
nak ritka szép játéka. Felköszöntők mon
dottak : Mácsay Lukács elnökre, Petényi
Sándor ezredesre s a honvédségre, Kon
koly Sándor orsz. képviselőre, a dalardara,
Richter Ferencz karmesterre, a pártoló
tagokra, stb. A vig hangulatban mulató
szép társaság csak jóval éjiéi után oszlott
szét.
— A késedelmes elintézések meggátlására a belügyminisztérium körrendeletét
intézett a törvényhatósághoz, mely szerint
ha valamely fél beadványa igtatókönyvi
számából értesítést kér, azt ezentúl a köz
igazgatási hivatalok is tartoznak megadni.
— A körmöczbányai magyar egyesület,

mint levelezőnk Írja, inárcz. 5-én a főreál
iskola dísztermében felolvasó-matiué-et tar
tott. Greisiger Róbert, in. kir. pénzverői
hivatalnok olvasta föl „A bányászat és ko
hászat az ipar szolgálatában" ez. értekezé
sét, melyet az ipar nyers anyagainak tár
gyalásaival kezdett meg és arra az ered
ményre jutott, hogy az iparágak legnagyobb
része — köztük még azok is, melyek mező
gazdasági terményeket dolgoznak föl —
végelemzésben a bányászat, illetve kohászat
terményeire szorulnak, s mintán tulajdonképeni ipar nyers anyag nélkül nem is gon
dolható: legjobb és legezélszerübb volna
hazánkban az iparemelést, a bánvákat, il
letve kohászat emelésével kezdeni. Az ér
dekes felolvasást a közönség feszült figye
lemmel hallgatta és végül a felolvasót za
josan megéljenezte.
— Az Ipolysági takarékpénztár múlt
évi forgalma 2.316,934 frt 2 kr volt. Az
intézet betétállománya 1.046,096 frt 1 kr;
alaptőkéje 20,000 frt; összes tartaléktőkéi
49,041 frt 88 kr. Nyereménye 15,;>-48 frt
79 kr, melyből a megszabott jutalékok
levonása után a részvényesek dividenda
kép részvényenként 22 írtban részesittetnek ; jótékonyczélra azonban 355 frt jut
tat a részvény társaság.
— A selmecz-körmöcz prekopai útnak
hadászati szempontból való kiépítésére a
minisztérium 29,828 frt 20 krt. hozott elő
irányzatba; melynek alapján a febr. 29-én
megtartott pályázati eljárásból eredőleg a
vállalat építészeti hivatalunk által Dentseh
A. fia" ezégre lön átruházva, ki ajánlatát
4'8% engedménynyel nyujtá be.
— Útmutató, mely a magyar és közös
közlekedési vállalatok márczius és április
hóra megállapított hivatalos menetrendjét
foglalja magában, már megjelent. — Fel
hívjuk rá az utazó közönség figyelmét.
— Utazási kedvezmények. A közmunkaés közlekedésügyi in. kir. miniszter meg
engedte és elrendelte, hogy a katonai
felülvizsgálatra rendelt, valamint az ideig
lenesen felmentetni vagy elbocsát látni kért
hadköteleseknek munka- és kereset képte
lenségük megállapítása czéljából a védtörvtnvi utasítás 57
3. pontja és a 156.

rályát, azóta a nemes ember fenve, méltó
sága is becstelenné vált előttem. A mint a
néppel éltem és tűrtem, úgy megtanultam
a valódi életet, mert csak annak van fo
galma arról, aki ezt teszi : úgy holtom
után sem kívánok részesülni semmi előny
ben. — A jó Istennek szabad ege alatt
akarok eltemetve lenni, közös sirgödörben
pihenni, közös osztály részes társaimmal a
munkás néppel, kiket én megtan iltain tisz
telni és becsülni."
A vizhordó ezen szavai oly világosan
fejezők ki utolsó akaratát, hogy azokat
érvényükben megtámadni épen nem lehe
tett volna ; de a herczegasszony mégis
azt kívánta, hogy habár nem is a család
silboltjába, legalább a póri, i temetők légszebbikébe a Pérela-Chaise temetőben, pi
henjenek atyjának hűlt tetemei.
A vizhordók, — kikkel a jó öreg ur
szívélyes ismeretséget, barátságot kötött:
nagyon megtisztelve érezték magukat végrendeletszerü
„Emlékiratában" kifejtett
akaratán : megkérték Armand képviselőjü
ket, hogy szinte egy emlékiratban terjessze
a hatóság elé a boldogult horczegnek
fent irt akaratát és ezzel semmisítse meg
a család ősrégi statuumát, hogy „a család
bármely tagja, bárhol hal is el, a St. E. . ..
ben lelje örök nyugalmát."
Mi meg is történt.
S igy testvérei között, a közös sírban,
nyngodja örök álmait.
Kosztolna mellett.
Koaz'.olnát. látom s lelkem bcboriíl a balomnál,
Melyben a bonszeretet dísze temetve pihen.
Mennyi remény, vágy, lelkesedés kora sírba felejtve,
Egy, a szabadság, nem szállt le a hantok alá.
Nem vala álomkép, a miért küzdöttek apáink:
El a szabad nemz. t. hősei sirja felett.
Trencsénmegye, 1888. febr. 1 én.

Cteerey József.

6 pontjának harmadik bekezdése értelmé
ben felülvizsgálandó férfirokonai és minde
zeknek hivatalos kísérői a fr lül vizsgálat
székhelyére és onnan vissza történő utazá
suk alkalmával a in. kir. állam vasutakon a
katonai díjszabás szerint szállíttassanak.
— Szíven lőtte magát Verebélycn már
czius 3-án a esendörségi laktanya kamrájá
ban, Pajzs Ferencz, esendőrkáplár. — X il
lám, büntetéstől! félelmében követte el ször
nyű tettét; úgy gyanítják. — Márczius 5-én ;
nagy részvét mellett, katonai pompával, ze
neszóval, református szertartás szerint te
mették el a szerencsétlen, sorstól sokféle
kép hányatott fiatal embert.
— Vass Lipót, megyénk kiváló gaz
dája — mint értesülünk a pozsonyi marha
vásár beszüntetése folytán — B é e s b e n
a magyar mezőgazdák hízott állatainak el
adása czéljából elárusító-telepet létesí
tett. — Az eladni szándékozók teljes biza
lommal küldhetik tehát áruikat a kitűnő
szakértelemmel biró magyar gazda telepére.
— Wiídner Károly honvédezredes, dandárparanesnok, e hó 8-ika óta városunkban
időz s az itt állomásozó honvédség felett
szemlét tart.
— A zord téli időből csak lassan, ne
hezen bírunk kibontakozni. Vannak ugyan
langyosabb s derült napjaink is, de a kül
világot még mindig vastag rétegben boritó
hótömeg a lég hőmérsékét nagyon leszál
lítja. Az olvadás beállt; de szerencsére nem ro
hamosan, mi biztathat, hogy a fenvető árvi
zeket szerencsésen kikerülhetjük.
— Kitüntetések. Petényi Sándor ez
redes, a Léván állomásozó 14. fél dandár
derék s általánosan kedvelt parancsnoka,
ő felsége által — a honvédség kiképezése
körül szerzett érdemei elismeréséül — a
vaskoronarcnddel lett kitüntetve. Se hl e ifer
Károly Szt.-György város függzöje, SchleiArmin lévai ev. ref. lelkész édes atyja
pedig az arany érdemkerfsztet nyerte, köz
pályán töltött hosszún.üködése után. — ( >szintén gratulálunk a megérdemlőit legfelsőbb
elismeréshez.
— Rövidhírek — Négyen élnek
még. Somssieh Pál elhunyván, az 1844-iki

országgyűlés követei közül : Trefort, Hu
szár Károly, Perezel Mór és Ozegovies.
— Postai kuriózumok egyike, hogy egy
budapesti ezég múlt szombaton kapott egy
levelezőlapot, mely Aradon 1877. szept.
27-én, tehát tizenegy évvel ezelőtt lett fel
adva. — Váczott egy veszett eb a napok
ban hat embert mart meg. — Oroszország
ból az a hír, hogy az orosz kormány Lenchtenberg berezeget fogja a bolgár trónra ajánlani.
— A delegácziókat bécsi hírek szerint csak
május hó végére hívják össze. — Az OTOSZ
rubel annyira csökkent értékében, hogy
krach tói tartanak. — Az niasz trón
örökös a tavasszal nagyobb körutat akar
tenni a monarchiában. — Hatvanban két
vonat összeütközése folytán egy mozdony
vezető meghalt, két munkás súlyosan meg
sérült. — Szerbiában a hét folyamán meg
ejtett képviselőválasztások alkalmával a
kormánypárt igen nagy többséget nyert.
A i* It <> M Á U <> K.

Ilovatvczető Z u h a n y. —
Mi rosszabb? — Barátom, hitelezőim a<
*yonkiiriznnk. . . Itt kell hagynom a várost s száműznöm
magamat. — E sz rint irigy ossz‘gekk<
*I
tartozol ? —.
Éppen nem, de sok kicsivel .... Es az adósság
olyan, műit a gyermek.................. minél kisebb, annál
jobb an kiált.
K íi I ö n ös k é r o l p in. V a sn ti f ö n ö k (egy
kérelmezőhöz): Ilinyszír ismételjem, hogy minden
állás be van töltve, csak nem ölhetek meg önért egy
hivatalnokot ! — Kérelmező: Talán mégis lehet
séges lesz főnök ur!

LEVELEZÉS.
Uj-Bánya, 1888. márczius G.

Tek. Szerkesztő ur !
Ilazafiui kötelességéhez liiven — UjBánva város közönsége is mogfinnepli a
szabadságharez emlékét folyó hó 15-én, mely
alkalommal a megtartandó ünnepély sor
rendje a következő leszen :
1. Reggel 6 órakor hat mozsár dördíilés
jelzi a nemzeti ünnepélyt.
2. Délután 1/2 3-kor a városházán gyüle
kezés, melyet mozsár dördiilések hirdet
nek; az indítás a városháztól pont.J órakor
történik a temetőbe Pusztelnik Frigyes
szabadságifis sírjához.
A s i r n á I.
3. Alkalmi beszéd, tartja : dr. Szentkirályi
Sándor.
4. Alkalmi ének, előadja: a helybeli dalárda.
5. Alkalmi költemény, szavalja : dr. Málasi
János.
6. Alkalmi ének, előadja: a helybeli dalárda.
7. Visszamenőt a városházhoz kivonulási
rendben.
8. Este ö’/j órakor 3 mozsár dördíilés
jelzi a város kivilágítását és az össze
jövetelt a városházánál, honnan fáklyás
menet, indulás zene szóval le az alsó
templomig, onnan felfelé a plébániáig és
vissza a városházhoz, ott széloszlás.
9. Ezt követi este 7 órakor jótékonyczélra
szánt szini előadás a Kaszinó nagyter
mében. A szinielőadás után étlap szerint
társas étkezés lesz, melyet Palkovies Nán
dor helybeli nagy vendéglős szolgál ki.
10, Másnap reggel 8 órakor a felső plébánia
templomban gyász isteni tisztelet tár
ta tik elhunyt jelesünk, I’esztél
ni k 1 e 1 k e ü d v e é r t.

Ez alkalommal szilire kerül T ó t h Kál
mán „Nők az alkotmányban" czimii vigjátéka. Szereplők: dr. Málasi János, Vutkovics
Jánosné, Balbach Béláné, dr. Balbaeh Béla,
Taszler Pál, Málasi Jánosné, Pulcz Ágnes,
Gyűrnek János, Vágner János, Bátor! Fe
rencz, (’hriasztely Lajos, dr. Szentkirályi
Sándor.
Ezeket b. lapja t. olvasóközönségének
szives tudomására hozva, maradtunk Tek.
Szerkesztő urnák stb.
. 1: ünnepely-rf'.nili’zíi bizotlsiíij.
KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.
I.
Köszönet nyilvánítás.

Fogadják őszinte tiszteletünk nyilvá
nítása mellett forro köszönetünket és há
lánkat mindazok, kik boldogult férjem,
illetve atyank, P a u I 1 József volt ó-barsi
körjegyző elhunyta alkalmával szives rész
vétükkel fájdalmunkat enyhíteni kegyesek
voltak. De lekötelező hálával tartozunk
kivált főt. Mitnkay János esperes-plébános,
főt. \ áray János ó-barsi plébános uraknak,
a lévai járás szolgabiróinak, a lévai járás
jegyzői s a lévai r. k. elemi iskola tanítói
karának, kik mindnyájan nemesen érző szi
vükkel várai tozáson felül mindent, elkövettek,
hogy mély fájdalmunkat s veszteségünket eny
hítsék.
O Barson, 188S. marez. hó 8-án.

Paull sz, Beukovits Borbála es csaladja.
íi.

A „S t e f a n i a á r v a h á z" részére, a
lévai uradalom három méter tűzifát volt
kegyes adományozni; Hajdú Jánosné úrnő
pedig két kilo zsirt.
bogadjak az adakozók az árvák hálás
köszönetét.
A Steráula-.-irvnliáz somlnokságn.

Nyilttér.
L

Rohseidene Bastkleider fi, 10.50
per Robe

und bcssere Qual. verscudet zollfrei
ílas Fabrik Depót G. Henneberg k. k.
1 lotlirfcraiit!. Zürich- Mnster i.iii^elicnd. Bricfe 1<»
kr. Porto.

1

II.

Árverési hirdetmény.
Az ar.-inarótlii kir. törvényszék,
mint csíídbiróságnak 926, 8S. szánni és
a lévai kit . jbiróságnak 994 88. számú
végzése folt tán ti vagymilmkott l)iamant Hermán lévai lakos csődtömegé
hez tartozó s a esödleltár 1 —.3 tételei
alatt foglalt 94 méter tűzifának (’sejko
községben az uradalmi erdészi laknál
leendő elárverezésére határidőül f. hó
12. napjának d. e. 10 órája. — to
vábbá a esödleltár 8—2(18 tételei alatt
foglalt, bútorok. — bolti czikkek és
bolti felszerelés Léván a vagvonbukott
volt üzleti és lakhelviségében leendő
elárverezésére pedig f. hó 13-ik. eset

leg kővetkező napjainak d. e. 9 órája
kitüzetik.
Kelt Léván 1888. évi
hó 7-én.

márczius

Belcsák TBáiszló

kir. közjegyző.
HL

Kiadó lakás.
A lévai „S tefá n i a-ár v ali á z.“-ban egv
lakosztály, mely két cgybenviló szobából
minden mellék helyiséggel és egv külön
álló szobából áll, együtt vagy két rész
ben is niajitshó 1-től kiadó.
Bővebb értcsitést ad Léván,

Szakmáry Endre
;i i.öiígylct. péiixhírnoka.

PÓSTATÁRAT.

Lévai piaczi-árak.
Rovatvezető: Kónya József, vór'«k-«DÍtniiv.

Búza: m.-mázsánként 6 frt 1(1 kr, 6 frt
60 kr. Kétszeres 5 frt — kr, 5 frt 40 kr.
Rozs 5 frt. 10 kr. 5 frt 3'> kr. Árpa 5 frt
80 kr, 6 frt 20 kr. Z ib 5 frt. — kr. 5 frt
20 hí Kukoricza 5 frt. 70 kr, 6 frt — kr, Bab
9 frt — kr. 10 frt.— kr. Lenese 8 frt 70
kr, 9 fi t — kr. Köles 5 frt, —

D E T É S E K.

H I

11. szám.
Számos hamisítványa s utánzata álla' pittatott meg az utóbbi időben, az általá
nosan kedvelt s legjobb, kellemes s ártal
matlan hatású hashajtó szerül elismert Brandt
R. gyógyszerész-féle svájezi labdacsoknak,
s a védőjegy-megsértése s csalás vétsége
miatt már több büntetési eset is fordult
elő. Vannak oly elárusítók is számosán, kik
ezelőtt a valódi készítményt adták el, de
már most azt gyanúsítva, saját gyártmányu
kat akarják a vevő közönségre tuszkolni.
Mind ezek miatt a közönség nem lehet elég
gé elővigyázó a svajezi labdacsok bevásár
lásánál. Mindig meg kell nézni a doboz ezimlapján levő védőjegyet, egy fehérkeresztet
vörös mezőben, Brandt R. névaláírásával.

Központi iroda: VJ. Váczi körút 57. — Gazdasági géposztály: Külső váczi-ut 1696 -1699.

SCHLICK-féle szabadalmazott „TRIUMPH“
sorvetőgépek.
Legnagyobb Icitíkníetés

Árverési hirdetméiiy.
Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi
t. ez. 102. §-a fertelmében ezennel közhírre teszi, hogy
az ipolysági kir. járásbíróság 2678/ 18xG. szánni vég
zésé álul Levatich Gusztáv és társai javára WeiSZ
Mór és neje Frommer Júlia ellen 270 frt töke, ennek
1886. év október hó 1-ső napjától számítandó G°/o ka
matai és eddig ö-zesen 18 frt, 10 kr. perköltség kö
vetelés erejéig elrendelt biztosítási végrehajtás alkal
mával biróilag lefoglalt és 513 frtra becsült két lo,
egy csikó, egy szekér, egy kis könnyű kocsi, gabonanemüek, bab, ágyneműnk, házi eszközök, szalma, ta
karmány és szobai bútorokból álló ingóságok nyilvá

a

SCHLICK féle szabad, egyes-, rayol-,
kettős- és hármasekék.
2 első dij aranyérem és még három
egyéb kitüntetés.
SCHLICK- és VIDATS-féle ered, egyes
ekék, kapáló, töltögető- és porhányitóekek.

Gőzcséplők.

gabona

és egyéb gardasági gepek.

Előnyös fizetési feltételek.

ZK.ép'v-iselet

TLé-vém. z

Kern.

testvér éknél.

MEGHÍVÁS.
_
r

XV. ÉVI

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

Malocsay Miklós

-A_ közgyűlés tá.rg"y-a.i z

kir. bírósági végrehajtó

megadása.
ÍVE i n d. e n k. i

tisztességes módon mindennemű tör
vényes

Sorsjegyeknek^
részletre való eladása által évenként
legalább
1200 frt_ keresetre

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

3.
4.
5.
6.

A napi biztosok napidijainak és a félti
felügyelő bizottság díjazásának megállapítása.
Az alapszabályok módosításának tárgy;
tárgyalása.
Igazgatóság és felügyelő bizottság választása.
A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 3 részvényes kijelölése.
Léván, 1888. február 16-án.
L/E a j 1 á t h

F U C H S H.

*) Alapszabályok 14.
hogy a részvényesek szavazati jogukat a közgyűlésén gyakorolhassák,
szavazati jogukat gyakorolni akarják, 8 nappal a közgyűlés előtt az intézet helyiségében leté eménvezzék.

F. k.
lap
szám.

Vagyon

Schneider József
gyógyszerésznél kapható Resiczán.
(Délmagvarország.)

E kitűnő gyógyszer biztos hatásáért jót állunk.
Egy eredeti doboz ára 3 frt 50 kr. — l’óstautánvét mellett az egész világon szét
küldetnek.

Készpénz 1887. deczember 31-én .
\ áltó-tárczán.............................................
Jelzálog kölcsönökben..............................
Előleg kölcsönökben...................................
Intézeti ház..................................................
Zöldkert-utczai ház...................................
Kisbirtokosok orsz. alapitv. okiratában .
Váltóüzlet (szelvények és vert pénz) . .
Leltári számla.............................................
Váltó-ovatolási számla..............................
Perköltségi számla...................................
Jelzálog kölcsön kamatai.........................
Előleg kölcsön kamatai.........................
Előre fizetett viszleszámitolási kamat .

fit.

167 12097
157 343706
139 412803
140 11462
105 36000
6057
150
71
500
154
516
146
729
145
101
46
145
158
2947
136
192
153
909

kr.

'
I

16
51
86
50
—
28
—
76
84
24
23
92
48
15

Nyereség
Részvénytőke után járó 1 évi kam. 6000.—
Áthozat maradvány 1886-ik évről 1576.70
1807.75
Házbér jövedelem (adómentes)
10132.75
Ez évi üzleti nyeremény .
melyből az alapsz. 43. §-a szerint 19517.2(1
6000.—
levonandó osztalék komáiban
13517.20
ebből az alapsz. 43. §-a szerint
tartaléktőkéhez csatolandó
• io%
igazgatósági jutalékra . . .
• »%
igazgatói jutalékra . . “f .
• 5%
tisztviselői jutalékra ....
• »%
Jótékonyczélra....................
Részvénvosztalékul ....
Rendelkezési számla átvitelre

\

KÉZI HARMONIKA
Ariston. Eufonium. Melyfon

r

ezek hangjegyei.

\
\

Cziterák 8 frt 50-töl

forintig.

\
828169

127
168
159
143

Részvény alaptőke....................
Ennek 1887. évi kamata . . .
Betétek és ezek után tőkésített kamat. .
10% betéti kamat adó
Viszleszámitolás alatti váltókban . 1 11
Tartalék alaptőke és 1 évi kamata . .
Tartaléktőke esetleges veszteségekre .
Nyugdijtőke és 1 évi kamata
Előleg bélyeg illeték . . . .
5 drb. 1886. évi részvény szelvény .
Előre fizetett kamatok váltókriá
„
„
jelzálog kölcsönöknél
„
„
előleg kölcsönökné 1 . . .

\

legjcfb

F. k.
lap
szám.

Teher

\
\
\
\

7 arany és ezüst érmet
nyert

Különösen ajánlja legújabb patent
hangverseny cziteráit, mindennemű
hangszereit, hegedű, fuvola, klari
nét, szájharmonikáit, occarináit,
nélö albumait stb.
TRIMMEL N. JÁNOS

melyeknél fogva

1887. január I töl deczembrr 31 ig.

intézendők.

6 perez alatt teljes biztonsággal a gyomor
ból feltétlenül kihajtatik a páfrány tokocskák
által. Eredeti minőségben egyedül csakis

z"'k -<-es, m.szerint azon részvényeket,

IVE éi-legszá. m. 1 e.

váltóházához,

Pántlika giliszta fejestül

I m r e,

elnök.

tehet >z« rt. Tudakozódások

♦
♦L Budapest, Dorottya utcza. 9.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

jargánycséplök.

rosták, őrlőmalmok, takarmánykészitő-

napján.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

ekever-

Legolcsóbb árak. Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve.

bíróság

tábláján kifüggesztését kővető naptól számittatik.
Kelt Ipolyságon, 18x8-ik évi márczius hó 4 ik

a vetőgépre:

arany diszokmány a hatvani nemzetközi
senyen.

nos árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek az Ipolysági kir. járásbirósági
644 1888. sz. kiküldést rendelő végzés folytán a helyszí
nén vagyis 1 lisznó.sen leendő eszközlésére 1888- évi márcZí
US hó 27. napjának délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik
és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg: hogy az érintett ingóságok ezen
árverésen az 1881. évi LX. t. ez. 107. §-a értelmében
a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi
LX. t. ez. 108. §-ában megállapított föltételek szerint
lesz kifizetendő. Végül felhivatnak mindazok, kik az
elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö
vetelését megelőző kielégi Heteshez tartanak jogot a
mennyiben részükre foglalás korábban eszközöltetett
volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből kJ nem tű
nik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdé
séig alólirt kiküldöttnek vagy írásban beadni, avagy
pedig szóval bejelenteni tartoznak.
A törvényes határidő a hirdetménynek

Márczius 11

94 1CI

163
142
99
151
156
148
158
136

i

.

.

kr.

100000
6000
526857
1228
145000
15436
7000
2120
2
60
4750
6124
72

_
—
45
84
—
14

1351
608
608
608
517
6000
3823

72
27
27
27
03
—
64

828169

93

—
95
—
20
90
25

i

i

1

93

frt.

93
43
44
45
125
168
169
.1

L é v á n, 1887. deczenrber hó 31-en.

harmonika gyár és hangszer-raktár.

BÉCM.

Rudolf János

Szabó Lajos

Kontsek Ignácz

Képes árjegyzékek harmonika és hangsze
rekről ingyen és bérnienive. — Színezett ár
jegyzékek ismételadóknak 1 frt előleges be
küldés mellett.

könyvvezető.

igazgató.

pénztárnok.

Jelen mérleget a fő- ée mellékkőnyvekkel öaazehaacnlitottuk, azokkal mindenben megegyezőnek és helyesnek találtuk :
Boloman József

Czirok János

fel. biz. tAg.

tel. biz. elnök.

Ehrenfeld Mór
fel. biz. tag.

NYOMATOTT NY1TRAI ÉS TÁRSÁ-nál LÉVÁN. 1888.

i

