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LÉVA, 1888 .m márczius 18.

12. szám

VIII. évfolyam.
ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken és Léván házhoz küldve:

Egy évre....................... 5 frt — kr.
Hat hóra....................... 2 frt 30 kr.
Három hóra .... 1 frt 23 kr.
Előfizetési pénzek pv>tauta!ványnval küldhetők.
Eryes számok 1« krjával kaphatók
a kiadóhivatalban.

HIRDETÉSEK.

BARS.

Négyhasábos petit-sor egyszeri kőzlcscúri 7 kr.
kétszeriért 6 kr. többszöriért 5 kr fizetendő.
Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 Lr.

•
A nyilttérben:
minden négyhasábos garniond sor dija 15 k.
*.
Velünk összeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink. vagy * gyakori hirdetők tetemes díj
kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.
A kéziratok a szerkesztőséghez: (Zöldkert-utcza 33. sz.) küldendők.
•••Kéziratok vissza nem adatnak. •••
FELELŐS SZERKESZTŐ:

HOLLÓ SÁNDOR.

HIVATALOS KÖZLEMÉNY.
3301. szám.

Barsvármegye alispánjától.

Meghívó.
Barsvármegye törvényhatóságának bi
zottsága márczius hó 22-én délelőtt 10 óra
kor Aranyos-Maróthon, vármegyeházának
termében,
évnegyedes rendes közgyűlést
tart, melynek tárgysorozata e következő:
1. Az alispán jelentése az 1887. év
második feléről.
2. A vármegye házi pénztárának 1887.
évi zárszámadásai.
3. A vármegye ut- és Indalapjának 1887.
évi zárszámadásai.
4. A vármegye államuti kavicsolási
alapjának 1887. évi zárszámadásai.
5. A vármegye közkórházainak 1887.
évi számadásai, és 1889. évi költségvetése.
6. A vármegyei pénztárban kezelt
egyéb alapok zárszámadásának bemutatása.
7. A vármegye katonabeszállásolási és
betegápolási pótadójának 1887. évi szá
madása.
8. Az egyes községekben megejtett
tisztujitás ellen beadott felebbezések.
9. Az 1886. évi XXII. t. ez. rendel- !
kezese folytán kidolgozott községi szabály
rendeletek.
10. A m. kir. belügyminisztériumnak
intézvénye, az úgynevezett politikai alap 1
felszámolásának helybenhagyásáról.
11. Körmöcz város szabályrendelete a
kéményseprés ipar gyakorlása tárgyában.
12. Vallás és közoktatásügyi minisz
ternek 1888. évi 5634. sz. a. intézvénye
Alsó-Hámor és Dubrava községek iskola
alapjainál okozott károk megtérítése tár
gyában.
13. Verebély község és az érseki ura
dalom között megkötött szerződés a lielypénzszedési jog megvétele iránt.
14. Nagy mélt. pénzügyminiszternek 1888.
10249. sz. a. kelt intézvénye a községi
adókezelésnek állami közegekre ruházása
czéljából az országgyűléshez intézett felirat
folytán.

Megjelen.: hetenként egyszer,
—f vasárnap

15. Nagymélt. közmunka és közlekedés
ügyi miniszternek 1888. évi 6475. sz. a.
intézvénye Garam-Vezekény község hatá
rában fekvő párhuzamos utak elhagyása
tárgyában.
16. Nagymélt. belügyminiszternek 1888.
évi 885. sz. a. kelt intézvénye a vármegye
tisztviselői nyugdijszabályzatának módosí
tása iránt.
17. Nagymélt. belügyminiszternek 1888.
évi 7993. sz. a. kelt intézvénye a gyám
ügyi szabályrendelet módosítása tárgyában
meghozott szabályrendelet folytán.
18. Nagymélt. belügyminiszternek 1888.
évi 2671. sz. a. kelt intézvénye, a vár
megye
tisztviselőinek
munkafelosztását
tárgyazó szabályrendelet folytán.
19. Újbánya város közönségének sza
bályrendelete a közvágóhíd használata iránt
20. Ilontvármegye közönségének át
irata egy lovasezred elszállásolásának ará
nyosabb
elosztása iránt.
•/
21. Nagymélt. közmunka és közleke
désügyi miniszter 1887. évi 4390. sz. a.
kelt intézvénye a közmunka költségvetés
megállapítása iránt.
22. Nógrádvármegye felirata a vásárok
túlságos számát korlátozni hivatott minisz
teri törvény javaslat folytán.
23. Orgonás Antal mészáros és Új
bánya város között kötött haszonbéri szer
ződésnek 1887. évtő! újabb 3 évre való
meghosszabitása iránt hozott városi köz
gyűlés határozata jóváhagyás végett bemutattatik.
24. A in. kir. belügyminisztériumnak
1887. évi 78056/11. sz. a. intézvénye: a
bánya munkások elvérzésének korlátozása
tárgyában a törvh. bizottság által 1886.
évi szeptember hó 16-án tartott közgyűlésé
ben 179/8395 sz. a. alkotott szabályren
deletnek leendő módosítása iránt.
25. Egyéb időközben beérkezendő folyó
ügyek és indítványok.
Ar. Maródion, 1888. évi márcz. hó 9 én.
^Xáriássy Ist"vá.z5.
alispán.

reggel.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba:

(Takarék- és Hitelintézeti épület) kérjük utasítani.
A LAP KIADÓJA:

NYITRAI ÉS TÁRSA.

40 év előtt.

Ez a különbség az „akkor" és a
„ma“ közt. I)e a férfi szívesen emlék
Egy egész kis életkor. Épen any- szik gyermekkorára s szívesen szentel
nyi idő, a mennyire szüksége van az ünnepet születése napjának.
embernek, hogy férfiúvá fejlődhessék.
Legyen ünnep előttünk márczius
Ma 40 éve még csak, mint újszü 15-ike, a magyar nemzet újjászületé
lött jelent meg a nemzeti öntudatos sének emléknapja minden időben.
élet, mosolvgóan ringatődzva abban a
bölcsőben, melyet őrangyalokként, a
szabadság, testvériség és egyenlőség
Az emberi életkor.
hármas nemtői állnak körül.
A mosolygó gyermek bölcsőkora
Az ember nagyságához képest magas
azonban hamar lejárt, játékszer helyett kort érhet el. A különféle tapasztalatok,
egy kezébe a nehéz trikolort illesztő melyeket az emberi életkor tartalmira vo
a haza, más kezébe, súlyos fegyvert natkozólag lehoztak, a következő nagyon
adott a nemzet. Es a gyönge gyer is tanulságos következtetésekre vezetnek.
mekkéz, elbírta mindkettőt, fegyverével
A töld korai még eddig nem gyako
porba sujtá a nagykorú ellenséget s roltak észrevehető befolyást az emberek
zászlójával tiszteletet vívott ki Európa életkorának tartalmára. Az ember általában
előtt: a csecsemőből egyszerre férfi, oly kort érhet el még mindig, mint a leg
vagy legalább is életképes ifjú lett.
régibb időkben. De vannak oly’ szakok,
Azóta a férfias korszak is beállott, amidőn ugyanazon országban egyszer to
telítve a komoly munka és nehéz küz vább, másszor kevésbé sokáig éltek az
dés fáradalmaitól. Es e munkában az emberek. Midőn az emberek még a lég és
erő nem hanyatlott, fejlett inkább: természet szabad gyermekei: pásztorok,
mert a munka edző hatással bír — vadászok és főldmivelők voltak, akkor ma
főkép a nemzeti erőre.
gas életkor is volt nálok szokásos. Midőn
Ma. 40 év után, több erővel ren azonban lassanként hütelenebbek lettek a
delkezünk. észben, izomban többen, természethez s nagyon is elfinomosodtak,
számottevőbbek vagyunk, tekintélyünk életkoruk is rövidebb lett. Azonban ugyan
határozottan több, kilátásunk a jobb azon nép a kezdetlegesebb, természetsze
jövő felé ma biztosabb, mint 40 év előtt. rűbb állapotba való esetleges visszaesés
Akkor az alig született gyermek folytán ismét visszatérhet az élet tenné
nek, gyermekkézzel s mondhatni gyer szetadta czéljaihoz. Az emberi nemnek te
mekes lélekkel kellett a meteorszerü hát egészben véve megvan a maga — terrövid pályát dicsőséggel bár, de mégis mészetadta — életczélja.
gyászos befejezéssel megfutni.
A magasan fekvő vidékeken több öreg
Ma a higgadt s megfontolt előlia- embert talál az ember és pedig magas szá
ladás utján állunk s haladunk, támo mú években, mint a mélyen fekvőkön, —
gatva gyakorlottabb s edzettebb ereje a hidegebb éghajlat alatt általában véve
által a nemzeti önérzetnek.
magasabb kort érhet el az ember, mint a
Akkor a viszonyok rohamos ha forró éghajlat alatt. A nagyon magas fokú
ladás kétes esélyei közé ragadtak ben hideg azonban pl. Grönlandban, Islandban
nünket, ma a kimért szabályos lépés stb. viszont megrövidíti az életet.
az irányadónk s ezen előhaladó iráKülönösen hozzájárul az emberi életkor
nyunkban állandóan készen áll fegy meghosszabitásához a levegő hely légköré
verünk a titkos, vagy nyílt ellenség nek egyenlő volta, annak különösen meleggel szemben.
: séget és hidegségét, súlyát és könnyűségét
- ------
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TÁR CZ A.
Márczius 15.
Negyven év tűnt el felettünk a sza
badság hajnalának felderülte óta. Negyven |
éve annak, hogy sajtónk leveté bénító bi
lincseit s a magyar nemzet milliói egy
szív- és lélekkel örömittasan egyesülőnek a
testvéries egyenlőség magasztos eszméjének
megünneplésében.
Negyven éve múlt, hogy: „a néma
tetszhalott szivében megreszketett egv
fájó ideg s a hűlő testben élet támadt s
fölkelt az elzsibbadt erő!"
Kárpátoktól Adriáig dördült végig a
magyar nép egetrázó szava és a nemzet
milliói a szabadság, egyenlőség és
testvériség eszméitől áthatva, hálát
adónak a magyarok nagy Istenének a
várva-várt szép nap felvirradásáért.
Legyünk méltó unokái a dicső ősök
nek! Mert hiszen, mint a költő mondja,
e napnak: „imába foglalt minden pereze,
mig csak magyarban szív dobog!“
A negyven év előtt letűnt nap emlé
két tartsuk tiszteletben. Legyen e nap hü
záloga nemzetünk szebb jövőjének. Ünne
peljük meg e napot a legtisztább hazasze
retettel s annak emlékét oltsuk gyermeke
ink szivébe is, hogy ez éleszsze bennük a
bonszeretet kiolthatlan lángját örök időkre;
gyulaszsza lelkűket a legmélyebb tiszteletre
azok iránt, kik a legszebb eszmék meg
testesítéséért vérüket onták.
Hazánk történelmének lapjai gazdagon

telvék sok hős és eseménydus tettek vá
zolásával, melyek részint véres, részint
arany hetükkel vésvék annak lapjaira.
Márczius 15-ike is egyike azoknak,
melyeket történelmünk múzsája az arany
napok közé jegyzett és méltán, mert szebb
és dicsőbb nap alig virradt a magyar
nemzetre!
E nagy napot ünnepeltük meg e
hó 15-én.
Léva város hazafias közönsége, mely a
honszeretetben ritkítja párját , fényesen
mcgünneplé a nemzeti ébredés napját.
Korán reggel a hegyről a városon vévig dördülő mozsárlövések jelzek a nap
elérkeztét.
A tizenöt tagból álló buzgó rendező
bizottság által megállapított programra
szerint 10 órakor a református templomban
volt az ünnepélyes istenitisztelet, melyen
a közönség oly nagy számmal vett részt,
hogy a tágas templomot zsúfolásig megtöltő.
A Kutassy Dénes tanító által ez alka
lomra irt, hazafias szellemű ének elhangzásaután Tóin ay Dénes lelkész lépett a szó
székre s lelkes beszédében vázolván a nagy
nap jelentőségét, az igazi szabadságról és
a szabadság megőrzéséről tartott gyönyörű
beszédet. Ezt követte a dalárda éneke,
mely után 11 órakor a közönség az evan
gélikus templomban gyűlt össze, hol
Sclil e i f e r Ármin lelkész megragadólag s
szónoki hévvel beszélt a hazáról és a va
lódi, önzetlen és tiszta honszeretetröl. Az
istenitiszteletet a dalárda ünnepi éneke
fejezte be.

Esti hat óra előtt a városháztéren
gyülekezett a közönség, hogy onnan a te
metőbe menjen a szabadságharezban dicsőén
elvérzett honvédek síremlékéhez. Hat óra
után kigyult a tömérdek fáklya s a képezdei ifjúság által elzengett „Fohász" után
az impozáns menet zeneszó mellett, nem
zeti zászlókkal, a hazát és szabadságot él
tetve, vonult a temetőbe.
A gyönyörűen díszített, koszorúkkal
ellepett s lángtengerben úszó szobornál a
képezdei ifjúság a „llyinniu“-t éneklé,
mely után Hévizy János k. r. tanár,
az ünnepélyt rendező bizottság derék és
fáradhatlan elnöke lépett az emelvényre s
a közönség meg-megujuló éljenzései között
lélekemelő beszédben ecseteié a nagy nap
fontosságát; hazaszeretetre s a dicső nap
emlékének megőrzésére buzdítván a pol
gárságot.
Az ünnepi szónoklatot szavalat követte.
J a r o s s Ferencz Asztalos Lászlónak „M á rI c z i u s 15“ czimil alkalmi költeményét
' melegen átérzett lelkesedéssel emelte a
j legszebb érvényre.
Végül a képezdei ifjúság a „Szózat"-ot
elénekelvén, — a menet visszafelé indult s
megtevőn szokott körútját a szépen kivi
lágított főbb utczákon, — a városháztéren
szétoszlott.
Nyolcz órakor volt a társasvacsora a
nagyvendéglő emeleti termében, melyen a
város intelligencziája, a polgárság s többen
a vidékről is resztvettek. A dalárda által
előadott énekeken kívül kellemesen fűsze
rezték azt a hazafias, szép folköszöntők,

melyeknek sorát M á c s a y Lukács nyitotta
meg, éltetvén a szeretett királyunkat és
felséges családját. Felköszöntőt mondottak
még: llévizy János a hazára, Kosuth Lajosra
Tolnay Dénes és Schleifer Annin lelkészekre.
Se lile i fér Ármin a honvédségre, Dr. Ha 1 asy
Kálmán Mácsay Lukácsra, Vizy Péter
nagy-salloi vendég Dr. Bracli Ferenczre,
Szemerédy Lajos Hévizy Jánosra, stb.
így ünnepelte meg Léva márczius tizen
ötödikét, a miben nagy érdeme van az
ünnepélyt rendező bizottságnak, de a fő
érdem mindenesetre a polgárságé, melyet
a magyarok Istene örök időkre tartson
meg a hazafias eszmék ápolására és nem
zetünk díszére!
ez.

Az agg honvéd.
Márczius 15.
Ott ült a dombon, kiűző fájdalomba'
A viruló tájékra uézve Ív.
A múlt időket emlékébe vonva,
Ki mondaná n»<‘g, mit érezliete!

De szólt: „Oh völgy, ezerszer légy köszöntve!
Mezőid, földjeid viruljanak !
Áldását Isten rád bővében öntse.
Fogadd ismét öledbe fiadat.
Csak egy morzsáját nyújtsd a régi jónak,
(kölnidből szemernyit csak nekem!
Sok lenne, úgyis, több a bujdosónak,
Csak itt találjam fel végnyughelyein!“ ....

— Ki vagy, hogy mástól kérsz helyet magadnak,
Az igaz úrt talán nem ismered?
— Vj földesur szólott imigy az aggnak —

Tudod, ki bírja mind e réteket?

véve tekintetbe. Ezért nem előnyösek soha
azok az országok az életkorra nézve, a
melyekben a légsulymérö és hőmérő
állás gyorsan és erősen szokott változni,
mert azok a gyors változások épen annyi
benső forrongást is idéznek elő, ami ele
mészti az erőket és a szenteket.
Ez mondható például Németországról,
ahol egy napon gyakran hideget és egy
szersmind hőséget is tapasztalbatánk — s
ahol a márczius gyakran nagyon is meleg,
mig a május havas is lehet.
A magas fokú szárazság ép oly ártal
mas az életkorra nézve, mint a nagy ned
vesség. Ellenben az oly levegő, melyben a
nedvesség foka állandó ét biztos, a legjobb
arra, hogy magas kort érjünk el. Ezért
mondják a szigeteket és a félszigeteket a
nagy öregkor bölcsőinek. Ugyanazért élnek
több évig az emberek a szigeteken, mint
a mellettök, ugyanoly szélesség alatt fekvő
Kis-Azsiában; Cyprusz szigeten tovább, mint
Syriában; Formosa és Japánban tovább, mint
C'hinában ; Skót, Dán és Svédországban
hosszabb ideig, mint Németországban.
A tenger vize tehát e tekintetben igen
jótékony hatású s a hajósok ennélfogva ér
nek el rendesen magas életkort. A csen
desen álló édes-vizek ellenben igen ártal
masak lehetnek kigőzölgésüknél fogva.
Mi nél inkább Ilii marad az ember a
természethez és annak törvényeihez, annál
tovább; ellenben, minél messzebb távolo
dik el attól, annál rövidebb ideig él. Ezért
lehettek egy és ugyanazon vidék lakói oly
öregek, amig ők az egyszerű és regényes
pásztor- és vadászéletet folytatták; mihe
lyest civilizáltabbá lettek s ez által fényű
zésbe és tunyaságba merültek, életkoruk
tartama is alásülyedt.
Ennélfogva
nem
gazdagoknak és
előkelőknek, de különösen a parasztoknak,
főldmivelöknek, matrózoknak stb. lehet
legalaposabb reményűk arra, hogy nagy
öregkort érnek el.
Az állapotok, a kiima, egészség, vér
mérséklet, testi szervezet, foglalkozások, a
lelkierő, az étkezés stb. bizonyos határo
zott középmértékében van tehát a nagy
titok, magas kort érni el.
Tapasztalatból ered a következő figye
lemre méltó körülmény is. Minden igen
öreg ember házas volt, sőt többször is
házasodott, a többi közt nem egyszer s
rendesen már aggkorban.
Arra nincs egyetlenegy példa sem,
hogy valamely nőtlen férti — agglegény
— nagy kort ért volna el ; pl. 100 évnél
magasabbat. A francia Longueville 110
évig élt s 10 felesége volt; az utolsó, kit
„Nein;u mond az ősz. — Enyém mind ! azúr felele;
— A szántóföld, mely ott virulva áll,
Tudod kié? „ Nem-. — llát enyém! s a merre
Elláthat két szemed, a nagy határ.

Mit őserdő tölgyfái körbe vesznek,
Tudod kié? — „Nemén"—No lásd, enyém!
— Felelt a gőgös nr. — Öröm szememnek !
De koldussal, mit is beszélek én? ... .
Felállt az ősz honvéd ilyen beszédre,
Eszébe jutnak rég feledt napok;
Szemei, mint egykor, lángokban égve,
A mosolygó meny boltra mutatott.

„Vajon hát az, kié? az is tied tán,
A fényvilág, mely ott feléin ragyog,
S a honnan biztatón kel a szivárvány,
Tied?"4 — így szólt; de választ nem kapott. . .
És ült a dombon szentelt fájdalomba'.
A mmybolton csiiggött tekintete.
Az ös időket emlékébe vonva,
Szivében áldott békét éreze.

K.

Az alvajáró.
(Folyt, és vége.)

— K. bátya! jöjjön velem. Eldudálom
a tizenegyet, s aztán felkeltem társamat,
hogy dudáljon éjfél után és a házamban
lenyugszunk. Ilyen rengeteg éjszaka nem
bocsátom cl ; mert különben is ismerem
személyét.
S. J. mikor meglátta belül a nyárfási
bakter házát: meggyőződött boszantó el
tévelyedéséről.
Reggelre kelve a nyárfási bakterné,
mint szives háziasszony, pálinkával, ke
nyérrel s hagymával kináita meg, s miután
szives köszönet mellett megreggelizett:
szégyen pírral arczán visszaindult Lednekesre.
Lednekesen egyenesen a bíróhoz ment
s igy szólott:
— K. b. uram! kérem gondoskodjék
bakteriül; mert én arra már elégtelen va
gyok; még pedig úgy, hogy a jövő éjjelre
már legyen uj bakter; mert én már a

bírunk,
bet kell
hassuk.

a mit félthetünk, annál töb
tennünk, hogy azt meg is tart

az 1880—1885. években — érdekes felol
vasást tartott közelebb Láng Lajos ország
gyűlési képviselő a tudományos akadémia
második osztályának ülésében. Láng szerint
1885. év végén Magyarország polgári la
kosságának száma 16.570,146 lélekből állott;
a katonai létszámot hozzá számitva, egész
ben véve 1885. végén 16.687,303 lélekre
volt tehető Magyarországon a népesség
száma. A megyék közt (a horvátországiakat
nem számitva) 33 olyan van, a melyeknek
évi gyarapodása több mit 1°/, és 30 olyan,
mely több mint
de kevesebb mint 1%-kal
szaporodott. Az 1 °/0 gyarapodásit megye
között magyar többségű van 20 s a ’/sVo
gyarapodásit közt magyar többségű 11.
Tehát a tisztán magyar vármegyék gyara
podása szembeötlő. Mindezekből kitűnik,
hogy a magyar nemzetiségű megyék átlag
nagyobb gyarapodásnak. A törvén} hatóság
gal biró városok a 69—80. évek között
körülbelül 15%-kal gyarapodtak ; ez azon
ban akkor nem volt minden tekintetben
örvendetes okozat, mert főleg a bevándor
lás következtében állott be. Az utóbbi
időben azonban a városokban is kedvezőbb
nek mutatkozik a születések és halálozások
közötti arány ; kivételt csak P o z s o n y,
Nagyvárad és Versecz képeznek. Végered
ményükben mindez adatok eléggé örvende
tesek, de a chauvinismus elbizakodottságára
még korántsem adhatnak okot. Mindent
meg kell tenniük — főleg az egészségügy
rendezésére — úgy a megyéknek, mint
a városoknak,mert minél több olyannal

megtartassák. Az egyes vasúttársaságok
kötelezve is vannak ez iparügyi bizottság
nak minden egyes szállítási szerződésüket
már előlegesen bemutatni. A miniszter e
kiváló fontosságú intézkedését természete
111. Frigyes otthon.
Immár trónján sen az egyes kereskedelmi- és iparkamarák
ül az uj német császár és porosz király. A a legmelegebben méltányolják, ezt a saját
nagy izgatottság a reá váró magasztos ural hatáskörükben támogatni is igyekeznek,
kodói teendők hatalmasan ellensúlyozták a így a soproni kereskedelmi- es iparkamara
testén rágódó bajt és talán kevésbé bete legutóbb jegyzéket állított össze, melylen
gen érkezett meg a fejedelmi férfiú ottho a kamara területén található összes szállinában, sem mint elhagyta a vendégszerető tóképes gyárak és ezégek felsoroltatnak. E
olasz menhelyet, hová a kérlelhetlen ellen jegyzéket, mely a maga nemében a legelső,
ség elől menekült volt. Minél nagyobb-ne- az iparügyi bizottság örömmel fogadta; s
hezebb a teljesítendő feladat, annál erősebb miután kívánatos, hogy az abban es a többi
és ernyedetlenebb erŐKÍfejtésre kell kész kamaráktól beérkezendő hasonló összeállí
tetni, kényszeríteni önmagát : így tényke tásokban együtt levő anyag használatlanul
dik az igazi férfiú. Frigyes császár és ki ne heverjen : intézkedett, hogy úgy a sop
rály pedig az. Nem ok nélkül környezi öt roni, mint a többi beérkezendő kimutatás,
az egész világ rokonszenve, tisztelete és alkalmas módón leendő összcállitás végett,
csodálata, a szenvedő, de szenvedéseit az orsz. iparegyesületnek megküld<>s»ék.
kötelességtudatában győzedelmesen lekűzdő
hőst. Most Charlottenburgba vonult vissza,
hol a porosz királyok bölcsője és sírja
egymás mellett áll. Ott fogadja a hű fiú
- Magyarország herczeg primása bielszenderü.t atyja hamvait és ha megadta bornok-érsek ő eminentiája, legújabban a
nekik az utolsó tiszteletet, ott fogja a fin lévai irgalmas nővérek háza fedelének javí
fogadni a porosz nép képviselőit, hogy
tására 400 frtot mélt áztatott kegyesen ado
szinök előtt teljesítse az alkotmánvparan- mányozni. Ha tekintetbe vesszük, az iry-alcsolta eskütételt. Mit az alkotmány paran más nővérek áltál vezetett leánynöveldére
csol, az Frigyesnek szent; azon számos tett 30 ezer és a lévai tőgy mnáziumra 10 ezer
nagy erények mellett, melyekben oly annyira frtos kegyes adományokat, a leghálásabb
méltó fia, hasonmása boldogult atyjának, szívvel kell leboruluunk ő eminentiájának
az igazságos, hűséges, jólelkü Vilmos csá városunk kulturális érdekei iránt tanúsító
szárnak. Frigyesnek főerénye az egész lé kegyes figyelme előtt. Áldás és szerencse
nyével összeforrt alkot máin ossági s szabad kövesse ö eminentiájának minden lépését.
elvű érzület; lelkes, buzgó, magát soha
— Márczius 15-ét, — mint a föld,
meg nem tagadó Ilivé ö amaz államkor
mányzati s országlási elvnek, mely az munka szabaddá tételének, a magyar nép
összeség boldogságát a szabadságra, önkor milliói megváltásának nagy napját, az egvenmányzatra, a hatalomnak fejedelem s nem lóseg és testvériség proklamálását s a szazet közt igazságos egyenlőségben való badszo ezen győzelmi ünnepének 40 éves
megosztására alapítja, mint azt Anglia s évfordulóját, — Léva varos közönsége is
Magyarország alkotmánya évszázadok óta megünnepelte. — Csak az keltett ez alka
megállapította s fejlesztette. Es épen ezen lommal visszatetszést, hogy mig a város
kiváló erénye teszi Frigyest különösen közönségének kisebb részét alkotó felekeze
rokonszenvessé minden magyar szivének. tek lelkészei hazafias érzelmüktől vezérel
Hogy mennyire egygyéforrt a magyar jel tetve, hálaadó istentisztelettel járultak híveik
lemmel és jelleggel, az alkotmányosság s s a más felekezetből impozáns számban meg
szabadelviiség elve, — mondja a „Corres- jelenő közönségnek lelki gyönyörűségére az
pondance de Pest.h“ — világra s örökkéva ünnepély emeléséhez, addig a város lakos
lóságra szóló módon bizonyítottuk be, mi- sága legtekintélyesebb számit felekezetének
dőn 1867-ben a kiegyezésbe konditio sine papja, L a k n e r Antal rom. katli. plébános
daczára a közóhajnak — alkalmi isten
qua nőn ként yétettük fel azon pontot, mi
szerint Ausztriában is okvetlenül alkotmá tisztelet tartását megtagadta. — Mint ér
nyos állapotnak kell uralkodnia. Epén nem tesülünk, ugyanis a bizottság azon kére
közömbös tehát Magyarországra, váljon lemmel járult a főiisztelendő plébános úrhoz,
Németországban, melyíyel szövetkeztünk, hogy ezen örömünnep jelentőségének meg
önkény uralkodik-e vagy alkotmányosság? felelő isteni tisztelettel járuljon az ünnepély
emeléséhez s e szerény kérelemre ő r eFrigyes császár az utóbbit akarja.
q u i e m m e 1 fenyegette a bizottságot. —
A gyász-istentisztelet tartását, természetesen
A magyar iparért. A közmunka- és visszautasította a bizottság, de higvelejüség
közlekedésügyi miniszter tudvalevőleg uta is lett volna — az üdvlövésekkel ellentét
sította a hazai vasúttársaságokat, hogy ben — temetési szertartással ülni meg a
öszes szükségleteiket — a mennyire ez feltámadás magasztos ünnepét; „requielehetséges — magyar iparosoktól szerezzék scat in pace“-t kívánni az ezredéves el
he s a külföldi ezégekhez csak akkor for nyomatás sírjából feltámadt „s z a b a d s á g“
duljanak, ha a szükséges czikkek elkészí szent eszméjének ; ha csak fel nem teszszük :
tésére a magyar iparosok nem tudnak vál hogy valaki gyászolni akarja a robot, dézsma,
lalkozni. E végből a minisztérium kebelé tized stb. drága halottainak emlékezetét!
ben alakult iparügyi bizottság szigorúan — De vigasztalja e lelkes magyar város
ellenőrzi, hogy a minisztérium rendeleté kath. hitközségét azon tudat, hogy 40 év

jövő éjszakán nem szolgálok. 30 évig vol
tam bakter, s a virasztás megtört testben,
lélekben. Nappalom is éjszakává változott.
— Jól van. Köszönöm a közönség ne
vében lelkiismeretes pontosságát. Még ma
fogok intézkedni — szólott a biró.
Mielőtt a nép — a bírói felhívás foly
tán — összegyűlt volna: már a hir szája
meghozta Belesről, Nyárfásról az öreg bak
ter czifra esetét ; a szőlőpásztor sem tar
totta meg szavát, hanem a kora reggel
szőlőbe menőknek nevetve mondta el, hogy
a bakter bátya az este a hajlékoknak
énekelte a kilenez órát, s könyhullatásig
nevette, a ki hallotta. Nagyon természetes
tehát, hogy a biró is, fojtott nevetés közt
mondta el, hogy a bakter lemondott 30
éves szolgálatáról, s alkalmatlannak jelen
tette magát még a jövő éjjelre való szol
gálatra is : ennek folytán felhívta a közön
séget, hogy uj baktert válasszon; mert a
falu bakter nélkül nem lehet.
A biró szavai után kitört az általános
nevetés egész a fuldoklásig.
Mikor a nevetés csillapult: Bodzás
Máté, — a ki bár soha nem viselt, nem is
akart viselni hivatalt, bár szája volt a
falunak — komoly arczczal állott fel, s igy
szólott:
— Atyámfiái! én nem tudok nevetni azon
eseten, mely az öreg baktert szégyenkőre
állította, gunytárgyává tette. Ha az okot
tekintjük, mely a nevetséges eseményt létre
hozta: inkább szánakoznunk kell elgyen
gült állapotán, mint gúnyolódnunk. 30 éven
keresztül, hű, pontos, lelkiismeretes szol
gája volt ö a közönségnek, s nem ér
demli a kinevetést. Lehet, hogy más em
ber az ö helyén nem lett volna alvajáró;
mert itt, vagy amott a szolgálati időből
elaludt volna egypár órát, s igy könnyített

volna magán; de ő annyira pontos, Ilii, úgy, ha dudát adnak kezünkbe ; mert órát
lelkiismeretes volt, hogy 30 éven keresz énekelni nem fogunk.
tül egy órát sem mulasztott, hogy ne őr
Mit volt mit tenni: beleegyezett a
ködött volna az alvók élete s vagyona fö közönség a két bakter szolgálatába, miután
lött: természetes tehát, hogy mivel testétől egy maga senki elvállalni nem akarta.
megtagadta a nyugalmat; mert lelkiisme
Azóta két bakter van Lednekesen,
rete szemrehányását hallani nem akarta: egyik éjfélig, másik éjfél után dudálja az
alvajáró lett, s oly szánandó betegségbe órákat; de azóta egy sem lett alvajáró.
esett, melynek oka egyenesen községünk
Sötét János verseit a krónika lapjai
ferde intézkedésében található fel. Az ö őrzik az enyészettől; de olvasható benne
elgyengülésének mi vagyunk az okai; mert az is, hogy miután kipihente magát: meg
személyében egy baktert tartottunk, mig a szűnt alvajáró lenni. Munkás, szorgalmai
szomszédos falvak két egyénre bízzák az ember lett, mint volt bakteroskodása előtt.
Sámiael.
éjjeli őrséget; mert tudják, hogy azt egy
ember maga megerőltetése nélkül nem
teheti, annyival inkább nem teheti pedig,
Trefort Ágoston uj könyve.
mert a bakteri fizetés mellett csak úgy
Köztudomás szerint Trefort azon ki
van mindennapi kenyere, ha a nappalt mun váló publiczistáink közé tartozik, a kik a
kára fordítja. Tudjuk pedig magunkról, negyvenes évek klasszikái tanulmányaiból
hogy ha csak egy éjjel virrasztunk is: le származó elmeéllel Írnak és szónokolnak, ha
vert testünk alkalmatlan a munkára.
másokat is megnyerni óhajtanak azon ko
Ennek folytán indítványozom, hogy két runk látkörét meghaladó eszmevilágnak,
baktert tegyünk. Itt azonban választásnak melyet ők helyesnek és üdvösnek találtak
nincs helye, csak felhívásnak ; mert tud hazájuk és nemzetük érdekében.
hatja mindenki, hogy ha engemet, vagy
Az elhagyatott és kihasználatlan, de
hozzám hasonló gazdát választanak bakter- egyszersmind erőszaporitásra képes, parla
nak: sem én, sem más nem fogadja el. gon heverő talaj felfedezésében s értéke
Hívjuk fel tehát szegényebb lakostársain sítésében Trefort csaknem egyetlen. Vas
kat, hogy vállalkozzanak bakterságra.
kos könyvének számtalan helye utal arra,
A közönség megilletödve hallgatta hogy hol kell keresni a nemzeti erő ujabbBodzás Máté beszédét; de azért igy kiál ujabb s kihasználatlan forrásait.
Két részre oszlik fel tárgyanyaga sze
tott fel:
rint
Trefort müve, és pedig: közoktatás
— Csak egy bakter legyen!
ügyi
részre s közgazdasági, művészeti és
A biró felszólította a közönséget, hogy
ipar:
fejezetre. E két munkakör valóságos
a ki maga vállalkozik a bakterságra: je
codexét
s jövőbeli fejlesztésének alaptervét
lentse ki; de hallgatott mindenki.
foglalja
magában
Trefort müve oly határo
— A hallgatás nekem ád igazat, veté
zottsággal,
minővel
a kiváló szellemek
ada B. M.
nyomják
korukra
zsenialitásuk
bélyegét s
— Két ember felszólalt: mi ketten el
vállaljuk a bakterságot két annyi fizetésért, irányítják a jövőben megoldandó kérdések
mint a lemondott bakternak volt; de csak lebonyolítási módját.

már 90 éves korában vett el, 101 éves
korában volt, mikor egy fiúgyermeket szült.
Számra nézve átlag több asszony ér el
öregkort, mint férfi ; de az emberélet
legmagasabb korát mégis csak egyes férfiak
haladják meg.
Az élet első felében tevékeny és ön
erejét megfeszítő, a másik felében azonban
nyugalmasabb és egyformább, egyhangúbb
életmód illik az ember korához. A testi
erők tulcsigázása fogyasztja az életerőt;
s arra sincs eset, hogy valamely részeges,
kicsapongó egyén valami kiváló magas
kort ért volna eh
Baco észleletei szerint az öreg apáktól
és fiatal anyáktól való fiuk élhetnek sokáig s
magas életkort élhetnek el szerinte általá
ban az oly fiuk, a kik az anyjukra hasonlíta
nak, mig kevésbbé azok, akik inkább ap
jukhoz hasonlók.
Ha az egyes emberi fajokat vizsgáljuk
a szerint, hogy melyiknek van életkorának
hosszabb tartamára nagyobb vagy kisebb
képessége, akkor — úgy látszik — szokottabb és gyakoribb a kaukázi fajnál a
nagyobb életkor, a hosszú élet, mint a
mongol s malajinál.
8. E.

Magyarország népesedési mozgalmairól

Különfélék.

előtt pedig éppen e felokezet lelkésze, az
örökemlékü G y ü r k y László plébános
híveinek hazafias közérzületéből kifolyólag
— a diadalra jutott világhódító „egyen
lő s é <r, szabadság és testvériség"
szent eszmeinek örömünnepé n, — ő
tartotta a hálaadó istentiszteletet. O volt
ugyanis az, ki az örömhír hallatára az Isten
szabad ege alatt oltárt emelt (szűk
lévén a templom az ünneplő közönség be
fogadására) s ünnepélyes szentmisét tartva,
hozsannát zengett a magyarok Iste
néhez : s ezrek által kisérve imát rebegett
az alkotmányos jó király- és népe boldog
ságáért ! — Adja Isten, hogy ily szellem
lengje át e nagy nap emlékezetét megün
nepelni méltó vezérférfiainkat örök idő
kön át!!
— Kaszinó-estély. A lévai kaszinó —
mint értesülünk — e /tó 22-én (csütörtökön)
tartja e cziklusban utolsó estélyét. Az es
tély iránt, mely változatos programmjánál
fogva érdekesnek ígérkezik, igen élénk az
érdeklődés. A rendező bizottság értesíti az
egyleti tagokat, hogy az alapszabályok ér
telmében jogositvák vendégeket is bevezetni.
— A Garam kiöntése. Folyó hó 11-én
Lévát és vidékét árvíz fenyegette. Ugyanis
a mondott nap éjjelén a tolmácsi rév fölött
összetorlódott jégtömeg következtében a
Garam medréből kitört s folyását GaratnSzőllősnek vette. Itt azonban a magas
talaj miatt nem terjeszkedhetvén, — irányt
változtatott és Keszi, Podluzsány határain
s a tolmács - lévai útvonalon áttörve,
Kelecsény, Ó-Bars, Nagy-Koszmály közsé
gekbe s a lévai határba rontott. Legna
gyobb veszélyben forgott G.-Kelecsény,
hol az ár egyes házakban másfél lábnyira
emelkedett s hogy emberélet nem esett
áldozatul, a helyszínén azonnal megjelent
O r d ód y Endre szolgabiró erélyes és ta
pintatos intézkedésének tulajdonítható. Sze
rencsés körülmény volt, hogy a jégtömeg
12-én déltájban megindult s ennek követ
keztében az ár magassága gyorsan apadt
úgy, hogy másnap a közlekedés teljesen
helyreállott. A kár azonban igy is tetemes.
Legtöbbet szenvedett a künlevő takarmány
és sok helyen az őszi vetések.
— Hymen. Dr. R u f_£y Pál, várme
gyénk főjegyzője, e hó 10-én esküdött örök
hűséget R e i d n c r Ilka kisasszonynak,
néhai Reidner Adolf névedi földbirtokos
kedves leányának. — Zavartalan boldogság
kísérje frigyüket 1
— Körjegyző választás. Szt.-Benedeken
e hó 12-én volt a körjegyző választás, mely
alkalommal az egyedüli jelölt, \ ladar
Pál, közfelkiáltással lett megválasztva.
— Fillokszera jelenlétét konstatálták
legújabban — mint levelezőnk Írja — llölvény és Mezö-Kis-Salló községek határai
ban és a szőlőket zár alá helyezték.
— Éhínség a Csallóközben. Levelezőnk
írja Csallóközből, hogy a belső járásban
egy-két községet kivéve, kitört az éhínség.
A kormány távirati utón sietett a nyomoron
enyhíteni és elrendelte, hogy a lakosság
között kenyér osztassák ki.

— Nagy szerencsétlenség

Sasváron.

Sasváron, az ismert bucsujáró helyen, a
paksihoz hasonló szerencsétlenség történt.
A Miava folvón épült hídon bámulva nézte
a templomba készülő nép a jégzajlást. A
hídnak amúgy is gyenge kariája a nagy
sulv következtében leszakadt és legalább
hatvan ember bukott a vízbe, kik közül
többeket sikerült ugyan kimenteni, de szá
mosán a zajló folyóban leltek sírjukat.
— A bélyegilleték elévülésé tárgyában

a pénzügyi bíróság következő határozatot
hozott: Bélyegilleték, mely illetékszabás
végett be nem jelentendő okirattal jár, ha
az illetéklerovás iránti tartozás keletkezé
sétől számított 5 év alatt ki nem vettetik,
elévül.
— A tilos sorsjegyek. Említettük már,
hogy a pénzügyminiszter rendeletileg hivta
föl alantas hatóságait arra, hogy osztrák
sorsjegyeket nálunk nem szabad árulni, ha
csak külön miniszteri engedély nincs reá.
Ez a rendelet most jelent meg a hivatalos
lapban. A tilalom alól csupán egy sorsjegy
van kivéve: a jótékony államsorsjáték, me
lyet ö felsége engedélyével a bécsi lottó
igazgatóság rendez. 11a más fajta osztrák
sorsjegyeket engedély nélkül árulnak, a
pénzügyőrök cl fogják kobozni. Ez a ren.
delet csak a kölcsön visszaadása Ausztri
ával szemben ; mert ott szintén kitiltották
a magyar sorsjegyeket.
— Vízzé Vált bor. Léván történt meg
a csoda, hogy a bor vízzé, az árpa pedig
szalmává változott. Az eset a következő :
Egy lévai lakos sehogysem tudta kifizetni
a lakbért s ezért háziura lefoglaltatott ne
hány hordó oort és egy pár zsák árpát.
A múlt napokban kellett volna megtartani
az árverést, de nem akadt vevője a porté
kának, mert kitűnt, hogy a hordókban
viz vau s a zsákokban pedig csak felül,
mutatónak egv kevés árpa, a többi szalma.
Hogyan történt meg c csoda, az az illető
titka.
— Az uj dolianyjövsdéki törvény m.
hó 8-án életbe lépett. Ennélfogva figyel
meztetjük az érdekelteket, hogy saját
használatra dohány termelési engedélyt vagy
a termésből ily czimen visszaváltható do
hányt többé nem kapnak, az 1887. évi
termést pedig a jelen év végéig annál in
kább fogyaszszák el, mivel a maradvány
1889. év elején a beváltó hivatalnak át
szolgáltatandó lesz. A kinek mesterséges
dohányvágó készüléke van, azt április hó
8-ig tegye hasznavehetetlen állapotba, mert
ezentúl egyszerű megintés után 50 írttól
1000 írtig terjedő pénzbírságok kimond
hatok. A vendéglősök tőzsdebér fizetésé
nek kötelezettsége mellett dohányárulási
jogot kaphatnak és a szivarokat a nagy
ban való ár mellett vehetik a nagy árudában.
— Az árvíz. Az ország minden részé
ből igen nyugtalanító híreket közölnek az
árviz eddigi pusztításáról. Balassa-Gyarmat
mellett az Ipoly vize kiöntött s néhány óra
alatt a város alantabb fekvő részét elárasz
totta a viz. A legszegényebb zsellérek és
napszámosok szenvedtek legtöbbet, kiknek
házait az ár elborította s nagy részben el-

E két rész magában foglalja tizenöt szetek érdekében Ipolyi Arnoldhoz, a hazai
évi miniszterségének összes kimagasló moz festészet érdekében ugyanahhoz, iparügyek
zanatait s mindazon reformokat, melyeket ben aközépipariskola igazgatójához,a magyar
több-kevesebb küzdelemmel kivívott. Az miiipar pártolása érdekében a hazai főpa
irodalmi befolyásolást Trefort mindig az pokhoz, az iparművészet érdekében a fő
elsőrangú tényezők köze sorozta bár, mi rendiház elnökéhez, az iparművészeti tár
nisztersége első tiz éve alatt mégis csak sulat érdekében a magyarországi lapok
nagyon ritkán fordulhatott ez eszközhöz szerkesztőihez, a pozsonyi Toldy körhöz,
és csakis az országgyűlési teremben s vá Budapest főváros IV. kerületi választóihoz
lasztói előtt fejtegethető reformterveit, intézett. Ezekhez sorozható azon eszmedus
miután többi idejét a minisztérium felhal két beszéd, melyeket a képzőművészeti
mozódott adminisztratív teendői felemész- társulat 1887. évi őszi kiállításának meg
ték. Mióta azonban Berzeviczy Albert nyitásához, továbbá a magyar tudományos
államtitkár az adminisztratív teendők je akadémia nemzetgazdasági bizottságának
lentékeny gondjától fiúi gyengédséggel megnyitó ülésén mondott.
Kitűnő állást elfoglaló s nyugalmat
megkímélni kezdé Trefortot, azóta közelít
hetett ö az angol miniszterek állása felé; nem ismerő kiváló szellemi alkotásait fog
ellenőrző ugyan az adminisztrácziót, kor lalja magában a szóban forgó mű, mely
mányzó azt, de egyszersmind több időt irodalmi értékén kivül hatni és gyarapítói
fordíthatott tanulmányai és élettapasztalatai van hivatva. Bárha a rögtönzés közvetlen
értékesítésére is'. Ez időtől neve gyakrab ségével hatnak úgy a szónoki beszédek,
ban jelenik meg a sajtó hősei közt s hí mint a levelek, — kevés kivétellel formai
zelgés nélkül konstatálhatjuk, hogy minden tekintetben is mintául vehetők; tartalmi
megjelenése, ha nem is kapott minden felől tekintetben pedig méltán foglal helyet a
bókot, elvi ellenei részéről is korszakalko mü azok közt, melyek uj eszméket tartal
tónak, vagy legalább is alapvetőnek tekin maznak s melyek ép oly hasznosak, mint
elévülhetlenek.
tetett eszmeáramlatainkban.
„Mester CoxrespcE.d.exiz.“
Azon tanulságot, vezeti le Trefort el
hintett eszméiből, hogy az ifjabb generációt
Gondolatok.
Irta: Six XjCOXX.
át kell hatnia azon meggyőződés erejének,
Ha tudatosan vetetted magad a nyomo
hogy a munka nem szégyen és hogy az
ország gazdasági állapota iránti értelmet rúság alá, hol semmi haszon sincs s a jóra
és érzéket az iskolában szerzett alapon az való módot feláldoztad annak, a mi maga
életben tökéletesitni minden egyesnek hon magában aljas : akkor ne csodáld, lm lel
kedet gyengíti a szomorúság s idővel majd
fiúi kötelessége.
leveri
a bánat.
Kiváltképen kiemelkednek azon be
*
szédei, melyeket mint az akadémia elnöke
Ha másnak ismeretére akarsz jutni,
tartott s melyek jótékony hatását a könyv előbb tanuld saját tudatlanságodat ismerni.
olvasás és könyvterjesztés növekedésében
*
*.
*
lehet felismerni.
A ki más hiányosságáról örömest beszél,
A második részben legtöbb figyelemre az szivének keserüségivel hallja a maga
méltók azon sorai, melyeket a képzömüvé- hibáit.

pusztította. — Alsó-Kubint is újabb csapás
érte. Csak imént pusztított ott a tűzvész
s a legújabb hirek szerint a város alsó
része viz alatt áll. A Duna, Maros, Dráva
és több niás folyóvizünk mentéről is igen
aggasztó hirek érkeznek s ha az apadás
nem áll be, hazánk sok vidékét érzékenyen
sujtandja az árviz.

neplését el sem mulasztottuk, lévén ez nem
zeti ünnepünk ! . . . .
Reggel a templomban egyházunk kicsinyje s nagyja hálaadó isteni tiszteletre
összesereglett, s buzgó imánk elzengése
után — a Magyarok és Árpád apánk Istene
segélyül hívása után, kiki — a nagy euró
pai bonyodalmakra gondolva — saját haj
— Rövid hírek. — Az udvari gyász lékába tért, hogy a következő ifjúsági tánczVilmos császárért négy hétre van elren mulatságban részt vegyen. — Esteli 7 órától
delve s april 8-ig tar;. — Szegeden az | hajnali 3 óráig példás rendben együtt mu
árvízkatasztrófa kiienczedik évforduló nap- . latott a község kicsinyje-nagyja.
ját szokott módon istenitisztelettel ültek
így ünnepeltük a „Szózat" és „llymnus"
meg. — A berlini táviróhivatal a császár zengedezéso mellett márczius 15-ikét! . .
halála napján 36,612 táviratot küldött szót
Ezek közlése után magamat hazafias
1.115,551 szóval a világ minden-tájára, jóindulatába ajánlva, maradtam a Tek.
minden nyelven. —1200 vaggon iiagy mát szál Szerkesztő urnák stb.
Szente HPá.1,
ref. praeorans tanító.
lítottak el az idén Makó város területéről.
Ezen már eddig is országszerte híres
III.
Verobély 1888. ni.-irez. 14-én.
hagymatermelő község most már világfor
galmi jelentőségre emelkedett. — Birtok
Tek. Szerkesztő ur!
vétel. Gróf Breuner Ágost csejthei és
Becses lapja márczius 11-iki számá
beczkói birtokát megvette báró Springer ban a tel bucsuzasáról és hóolvadásról
Gusztáv 1.210,000 forinton. — Also-Kubin- szólván, azon reményének méltóztatott ki
ban e hó 12-én nagy tűzvész pusztított, fejezést adni, hogy a hó lassan olvadván,
mely’ az épületekben és egyéb vagyonban alig kell félnünk árvíztől. — Bárcsak tel
tömérdek kárt okozott, sőt több ember jesedett volna eme jóslata! — Nálunk
életét is vesztette a tűzvészben. — Dl’. azonban márczius 11-én oly árviz volt,
De!!’ Adatni Rezső fővárosi szépeszü jog aminőre az öregek közül is csak kevesen
tudós megőrült. —Az uj német császár pro- emlékeznek. — A főuteza felső részének is
klamácziója alkotmányos és szabadelvű. A kijutott belőle; de az úgynevezett czigánybelügyi kérdések egész sorát felöleli s a utcza teljesen viz alatt volt, s van részben
régi szövetségesek fentartása mellett a bé ma is. Ott több ház részben be is dőlt. —
két hangsúlyozza. ■— A walesi herczeg e hó Az ár levezetése kedvéért az országutat is
17-én ülte meg ezüstlakodalmát. — Zalán- at kellett vágni. A jégtorlaszok elmozdítá
kemennél egy 16 kocsiból álló lakodalmas sára közerő rendeltetett ki, mely munka
menet alatt beszakadt a Dltnajege s az egész vezetését, kedves városbiránk,
\ onder
násznép odaveszett. — A kormány, hír Beeke Imre ur, késő éjfélutáiág személye
szerint, már végleg megállapodott a regálé sen, példás buzgalommal eszközölte, a
megváltás fontos kérdésének részletei dől- munkasokat sajátjából is frisitővel
gában is és a törvényjavaslatot őszkor ellátta s hogy nagyobb kár nem esett, az ö
terjeszti a képviselöház elé.
és a többi elöljárók szép érdeme! -— Az
ár apadóban van ugyan, de következmé
nyei még csak következendnek! Sok ház
A !■ Itt) S .t 4. « SS.
— Rovatvezető Zuhany. —
még csak később fog bedőlni. — Bizonv
— Minő a leány szív? A leánysziv olyan,
nehéz időket élünk! Ezt tudatva, marad
mint a mimóza, minél ingerlékenyebb, annál könnyeb
tam a Tek. Szerkesztő urnák.
G.
ben záiko/ák el; olyan, mint a faveder; amitől elő
szűr megtelik, az átsziváiog rajta; többször kell azt
megtölteni, mig tartalmát megtartja; — olyan, mint
a teaforralő; az első forráshoz nagy és erős lángra
van szüksége, de ha már egyszer felforrt, a legkisebb
szcszláagoeskánál is fo.r.

Ouismere t. F érj: Hagyd a házasitást,
kedvesein . . . ritkán sikerül igazán. — Feleség:
l)e mikor úgy szeretném mások boldogságát is előse
gíteni, miután én is olyan boldog vagyok. — F u r j :
Hiszen ez éren tő . ... de gondold meg , . . más
már nem kaphat — engemet.
I s k o 1 á ha n. T a n i t ó : Mondd meg Matyi,
hogy hívták szent Istvánt kis korában?
Matyi
Hát Szent Pistának.

LEVELEZÉS.
i.
Bars-Tiiaszár, 1888. márczius lő.

Tek. Szerkesztő ur 1
Elmulaszthatlan kötelességemnek tar
tom, jelen soraimmal b. lapja olvasókö
zönségét értesíteni a nálunk tegnap lefolyt
márczius 15. ünnepélyről.
A helybeli plébános Kormanovicli Endre
ur, már a megelőző vasárnap felhívta a
közönség figyelmét e napra. A közönség
megjelent annyira, hogy a templom szinte
zsúfolásig megtelt. Az ünnepélyes nagy mi
sét a fent nevezett plébános mondta, utálnia
pedig ünnepélyes „Te Deum“ következett.
Felemlítendő, hogy templomunkban ez
alkalommal hangzott először magyar ének
és pedig Hymnuszunk: „Isten áldd meg a
magyart" — offertorium alatt.
Hála a gondviselésnek, hogy ily derék
lelkipásztort bízunk plébánosunkban, aki
nemcsak pap, hanem a szó szoros értelmé
ben hazafi is.
Sok ily derék lelkipásztort minden tut
aj ku községnek s akkor elérjük azt, hogy
ne csak magyarok Jegyünk, de hazánk min
den polgára, megtanulja hazánk gyönyörű
nyelvét. Maradtam tisztelettel ez.—gv.
II.
O-Várott. 1888. márczius 16.

Tek. Szerkesztő ur !
1848. márczius 15-ike minden igaz ha
zafi, de különösen — részben gondjaimra
bízott — volt jobbágy polgártársaimra
örökre emlékezetes leend ! . . .
Az idő tájban is, — a régi usus szerint,
— kiparancsolták e kis falu lakosságát
Gényére, a volt földes ur herczeg Eszterliázy uradalmára szántani. Javában folyik a
munka, midőn egy tiszt az uradalomból
liiriil tidja, hogy a jobbágyok menjenek
haza, mert mint polgártársaim mondják :
megjött a szabadság ! . . . .
Szabadság I Ezt csak értették, hogy a
robotról szabadságoltatnak ! . . . s kiki a
megszabandó váltság dijért herezeg Eszterliázy uradalmából azon földterületnek, me
lyért most robotra jár, ura lesz s él mint kis
uraság !...
Egyenlőség ! No, azt talán úgy magya
rázták, mint ama löki ember, hogy a föld
birtok egyenlő lesz, s a kinek több van
most, annak is csak annyi lesz, mint
neki 1 . . . . Pedig az emberek egyenlők let
tek jogaikra és kötelességeikre !
Testvériség 1 Ezt mondhatom, szósze
rinti értelemben vették már akkor is, — s
dicséretükre legyen mondva — veszik ma
is s élnek, mint egy család, testvér! . . . .
Ennek a nagy emléknapnak megün

, KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.
A lévai honvéd- és polgári lövészegylet
által használt kar-gyertyatariókért 1887-re
3 frt 50 krt, 1888-ra 3 frtot és Weisz
Móriczné urhölgytől 1 frtot vettem keze
imhez. Ez összeget, vagyis 7 frt 50 krt.
oly kérelemmel vagyok bátor a Tekintetes
Szerkesztőséghez áttenni, hogy azt a főgymnázium tantermei fölszerelése czóljábol, rendeltetési helyére a főgvmiiazium
Igazgatóságához eljuttatni szíveskedjék.
Léva, 1888. márczius 17.
Tisztelettel maradván
Szabó Lajos,
képző int. i^azjató.

11.
Köszönetnyilvánítás.

A „Stefánia- á r v a h á z“ javára
0 frtot küldött az érdemes lévai csizmadia
ipartársulat a helyb. Rendőrkapitányi hiva
tal utján. Ehrenfeld Mór és Weisz Adolf
urak a lévai kir. járásbíróság utján 3—3
frt szakértői dijaikat pedig a lévai kórház
kápolnájára voltak kegyesek adományozni.
Köszönet a jó ügy nevében!
Léván, 1888. márczius 17-én.
Sza,lrxxxáxy E2xxd.xe pénztárnak.

Nyílttér.
I.

per Méter (ca. 2000 verscliiedmc Farben und Dcssins) i
versendet roben- und stückweise zolffrei das Fab
rik Depót G. Henneberg. (k. k. Hoflieferaiit) Zürich.
Muster uniguhen<l. Briefe 10 kr. Porta.

II.

Léván egy jó forgalmi ponton levő
kisebb, de kitűnő forgalmú kereskedés
családi körülmények miatt szabadkéz
ből azonnal eladó. — Bővebb felvilá
gosítást a lap kiadóhivatala ad.

in.

Kiadó 'akás.
A lévai „Stefáni a-ár valiáz“-ban egy
lakosztály, mely két egybenyíló szobából
minden mellék helyiséggel és egy külön
álló szobából áll, együtt vagy két rész
ben is majushó 1-től kiadó.
Bővebb értesítést ad Léván,
Szakmáry Endre,
a hőegylet. pcuztárnoka.

IV.

Gyümölcsfák
a czák-szerdaheiyi gyümölcsfa nevelő
telepnél kaphatók.
Meg’rendelések Sziklai János inté
zőhöz. .. Kőszeg - (Vasmegye) ezimzendők.
Árjegyzékek kívánatra ingyen és
bérmentve.
Lévai piaczi-árak.
Rovatvezető: K ó ny a József városképi tány.

Búza: m.-mázsánként 6 frt 20 kr, 6 frt
66 kr. Kétszeres 5 frt 10 kr, 5 frt 40 kr.
Rozs 5 irt. 20 kr. 5 frt 30 kr. Árpa 5 frt
80 kr, 6 frt 40 kr. Zab 5 frt. — kr. 5 frt
40 kr. K.ukoricza 6 frt. — kr, 6 frt 20 kr. Bab
9 frt. 50 kr. 10 frt. — kr. Lencse 8 frt. 70
kr, 9 frt — kr. Köles 4 frt 50 kr, 5 frt — kr.

HIRDETÉSEK.

12. szám.

Márczius 18.

117/1888. »z,

in.
Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir, mint telekkönyvi hatóság közhírré
teszi, hogy öreg Szűcs András vedrek aj tatónak Pász
tor András örökösei végrehajtást szenvedő elleni 70
írt tőkekövetelés és járulékai kielégítése iránti végre
hajtási ügyében Pásztor András, Pásztor István, Pász
tor János, Pásztor Mihály, Pásztor Ágnes férj., Tatos
Károlyné, Pásztor Lajos, Pásztor Károly és kk. Pász
tor Erzsébet nevére irt és a nagy-sárói 52. sz. tjkvben
A I, 1—8. sorszámok alatt foglalt fekvöségeikre és
az A. I. 1 sorszám alatti be Ítél ken épült 82
összeirási szánni házukra az árverést 1975 írtban ezennel
megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1888. évi május hó 25 ik
napján délelőtti 10 órakor Nagy-Sáró községben a
bíró házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs
árának 10%-át vagyis 197 írt 50 krt készpénzben
vagy az 1881. LX. t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hó 1. 3333. I
sz. a. kelt igazságügyministeri rendelet 8. §-ál>an kije
lölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez
letenni avagy az 1881. LX. t. ez 170 §-a értelmében
a bánatpénznek a bíróságnál elölvges elhelyezéséről
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
Kelt Léván, 1888. évi febr. hó 15. napján.
A lévai kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság.

RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG BUDAPESTEN.
Központi iroda : VI. Váczi-kőrut 57.

SCHLICK-féle szabadalmazott „TR1UMPB"
sorvetőgépek.
Le g-na gyobb

i0
/hIp
0

kir, jbiró.

kitümtetés a vetőgépre:

arany diszokmány a hatvani nemzetközi
senyen.
SCHLICK-féle szabad, egyes-, rayol-,
kettős- és hármasekék.
2 eisö díj aranyérem és még hárem
egyéb kitüntetés.
SCHL1CK- és VIDATS-féle ered, egyes
ekék, kapáló, töltögető- és porhányitó
ekék.

5
0

Gyenes József,

eke ver- z

Gözcséplök,

és egyéb ga:dasági gépek.

1

$o

Legolcsóbb árak. Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve.

csillapít és megszüntet minden fog
fája s t, különösen állandó haszná
lat mellett.

„Lévai Takarék

<

részletre való eladása által évenként
legalább
1Í2OO frt_ keresetre
tehet szert. Tudakozódások

váltóházához,
intézendök.

Hitelintézet44
tulajdonát képező zcldkert-utczai
31-ik számú ház szabad kézből
eladó.
Bővebb felvilágosítást ad

a s z e in g y e n g e s é g e t teljesen
megszünteti és erősiti a szemidegeket.
kitűnő hatása van bénulások és zsu
gorok ellen, különösen ajánlatos a
másságé gyógymódnál.

a leghatásosabb fog- és szájtisztitó
szer.

nagyon ajánlatos fejmosásra, hajidegek
erősítésére és a fejkorpa eltávolítására.
• Ha misitásóktól óvakodjunk- ► j*

Ára

intézet igazgatója.

I so magy. eredeti

Brázay sósborszesze
Brázay sósborszesze
Brázay sósbarszesze

A Brázay-féle sósborszesz palac/ai az itt feltüntetett védjegygyel van
nak ellátva és a czégfelirattal öntve, az ólomkupakokkal együtt.

Léván
A cs. es kir. szab.

gabona-

kitűnő hatással van c s ú z o s szag
gatás ellen.

Sorsjegyeknek^

Budapest, Dorottya utcza. 9.

járgánycséplök.

rosták, őrlőmalmok, takarmánykészitö-

IVE i n. d. e n 1c i

tisztességes módon mindennemű tör
vényes

F U C H S H.

0

Gazdasági géposztály: Külső váczi-ut 1696 -1699.

a kisebb

palaezknak 40, a nagynak M> kr.

Kapható: Budapesten Brázay Kálmánnál, múzeum kömt
saját ház és Léván Medveczky Sándor, Klain Ödön, Bolcman Ede, Kern testvéreknél. N.-Sálion Zsorna László,

selmeczi pipa- és pipaszar-gyara

Takács Vendel G

Pántlika giliszta fejestül

Zólyomban, Se’.mecz mellett.

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

Legjobban ajánlja njszerkezctü kizá
rólag szabadalm.

Schneider József

„egészségi patent-pipáit
minden ily „patent pipán11 az orszá
gos czimer aranyban és a „szabada
lom11 szó van bevésve. Képes minta
lapok és árjegyzékek kívánatra bér
mentve küldetnek.

gyógyszerésznél kapható Resiczán,
(Dél magyarország.)

E kitűnő gyógyszer biztos hatásáért jót állunk.
Egy eredeti doboz ára 3 írt 50 kr. — Póstautánvét mellett az egész világon szét
küldetnek.

Haszonbérbe adási Ixird.etm.éxxy-

Néhai öreg Szabó János örökösei, és Berinkey Béla tulajdonát képező
azon szódói ingatlanok, — melyeket jelenleg Eggenhofer János ur haszon
bérel, — 1888-ik vi Sz.-Mihály napjától hat évre haszonbérbe adandók. —
A bérleni szándékozók, alulirttal Komáromban értekezhetnek és szerződhetnek.
Komárom, 1888 évi Január 10-én.

BERINKEY ANTAL
ügyvéd-

PATYI ISTVÁN és TÁRSAI
Hazai gyártmányu

ASZTALOS- ÉS SAJÁT KÉSZITMÉNYŰ KÁRP1T0S-BUT0R-TERMEI
BUDAPEST,
Irernüet,

(belváros,)

Irorozisilierczegf - utcza,

11-

sz.a.xxi,

az első emeleten, a Zsibárus-utcza sarkán, a m. kir. főposta palotával szemben.
Nagyszabású butortermeinkben (11 terem) ílus választékban folyton készletben tartunk min
dennemű fából és színben teljes háló-, ebédlő-, dolgozó- és salon-berendezéseket, valamint bármely
egyes bútordarabokat a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig.
Midőn a n. é. közönséget kizárólag hazai gyártmányú és kiváló jó minőségű asztalos- és sa
ját műhelyeinkben személyes felügyeletünk alatt készült kárpitos bútorainkra figyelmessé tenni van
szerencsénk, kijelentjük egyszersmind, hogy bútoraink minőségéért kezeskedünk s a legcsekélyebb
megrendelést is pontosan teljesítjük.
A m. t. közönség szives pártfogását kérve, maradtunk hazafias tisztelettel

JE> A. T Y I

I S T V Á NT

és

TÁRSAI,

hazai gyártmányú asztalos- és saját készitményü kárpitos bntortermeL
Képes

á.zjeg'yzélEet izxg-yen.

és

'béimezit've

Is-ö-ld-vinlE.
■a

NYOMATOTT NY1TRAI ÉS TÁRSÁ-uál LÉVÁN. 1888.

