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némi segély- 
enyhitéséhez, 

zudul: bizony, 
ne mondjuk,

Vizeink.
ii.

Azon szomorú hírek, melyek 
ország- minden részéből 
utján közöltéinek az 
ról: valóban méltán gondolkodóba ejt
hetik az egész közönséget, hogy mi 
módon kellene magunkat ezen szörnyű 
csapástól megvédeni, megoltalmazni?

Ha csak a sopánkodásnál, panasz
nál állapodunk meg és 
lyel járulunk a nyomor 
mikor ez az országra 
nagyon keveset, hogy 
semmit sem tettünk, mert nem elég a 
beállott veszedelem idejében segélyért 
kiáltani, s ilyet keresni s adni: hanem 
arra kell törekednünk, hogy a csapás
tól megszabaduljunk, megmentessünk. 
Erre pedig szükséges az. hogy azon 
időben, mikor a veszedelem még ránk 
nem szakadt, igyekezzünk oly- védelmi 
eszközöket szerezni, melyek a csapást 
nem engedik felénk jönni, hanem azt 
tőlünk elhárítják.

Persze, hogy erre eddig kevés 
gondot fordítottunk; vizeink, folyóink 
szabályozásának szükségét csak akkor 
hangoztatjuk, midőn a veszedelem kö
rülvesz bennünket; azontúl bizonyos 
fatalitással vesszük erre nézve a figyel
meztető szót is. bizva s reménykedve, 
hogy majd csak elvonul tőlünk a ve
szély; hisz, nincs minden esztendőben 
áradás: — a legközelebbi múlt is olyan 
volt, hogy éveken át uralkodván a 
száraz időjárás, semmi szükség sem 
mutatkozott arra, hogy a bekövetke
zendő árvíz ellen, bármiféle vizszabá- 
lyozáshoz lássunk.

S ha saját helyzetünket s viszo
nyainkat tekintjük, hogy a Garam 
folyó, mely az idén, — megtorlódván 
a jég a tolmácsi réven felül — a vi
zet Garam-Szőllős, Nagy-Koszmály s 
Garam-Kelecsény s Lévának zúdította, 
húsz év óta ily garázdálkodást nem 
követett el. hanem minden baj nélkül, 

az
a napisajtó 

árvizek romlásá-

csendesen rendes utján haladt s elfolyt 
a Dunába, bizony sokan mondhatják: 
minek itt költséges védelmi eszközök
ről gondoskodni, hiszen el fog az 
folyni csendesen éveken át ezentúl is 
mint eddig.

Meglehet, hogy igen s ezt tiszta 
szivünkből kívánjuk is; hanem e ki
fogást, érvelést bizony biztos védelmid 
nem lehet elfogadni; annál kevésbé, 
mert csak egy hajszálon függött, azon 
t. i., hogy a viz nagy mennyisége a 
jégtorlódást felemelte, megbontotta s 
ezzel szabad lefolyást csinált magának, 
és hogy a jégtorlódás más alkalmas 
helyet nem talált; mert ha ezek egyike 
vagy másika beáll; akkor az érintett, 
s ezeken kivid más, több községet 
elnyelte volna a vizái- s a legnagyobb 
pusztító katasztropha áll be valamennyi 

I ez irányban fekvő községre.
Tehát, ilyen véletlen szeszélyre 

bízni vagyonúnkat, létünket, isten-ki- 
sértés akkor, midőn van módunk, — 

I vannak eszközeink arra, hogy a ve- 
! szedelemből megszabadítsuk magunkat, 

biztosítsuk vagyonúnkat, létünket.
Azon helyek, melyek a mi vidé- 

künkön a Garam folyó kicsapásának 
ki vannak téve; ilyenek mint említők 
első sorban a tolmácsi réven felöli 
Galiba nyílás, ilyen Nagy-Koszmály 
templom felüli része; ilyen az O-Bars 
és Kis-Szecse közötti, úgynevezett ,.Or- 
dögszög" földsánczokkal inegerősithc- 
tők akint, hogy a Garam vize mindig 
saját medrében fentartafhatnék és kiesa
pásai minden viszonyok között bizto
san ellensulyoztatnának.

Igaz, hogy ez költséget involvál 
magában, melyet egyesek elszórtan 
fedezni nem képesek: de ha ezek a 
vármegyének élére állításával egy 
szövetségbe hozatnak, a biztos meg
mentésre s védelemre szükséges költ
ség is elő volna állítható.

Ajánljuk ezt a hatóságok és az 
érdekeltek figyelmébe.

Feudalizmus és confessionalismusÁ)
A patriarchális társadalmi szerkezet

ből a legtöbb nép kibontakozott. — Elő
állt ugyanis az, hogy a nomádéletet élő | 
nemzetségek, törzsek állandóan megtele- ‘ 
pültek; évszázadok során a nép érdekében 
végzendő, különböző munkát a nép külön- I 
bűző része végezte; egyik a gazdálkodást, I 
másik a hadakozást, harmadik a papi és ! 
bírói funkeziot. Ez a foglalkozás állandósul 
egyes nemzetségeknél, mint pl. a zsidóknál, 
hol a papi foglalkozást állandóan a Lévi- 
nemzetség végezte. így születnek meg a 
munkamegosztás elvei mellett az a n t i k 
világ kasztjai. — A mi eleinte 
ugyanis csak megszokás volt, az később 
törvényes rend lett, sőt körülvéve a vallás 
szabályaival: valósággal, mint Istentől eredő, 
örökké megváltoztathatlan szent és sérthe
tetlen vallási rend ápoltatott és 
ismertetett el. — Amint a különböző fog
lalkozások becse nagyobb, vagy kisebb 
volt, úgy volt nagyobb, vagy kisebb az 
illető kaszt értéke és tekintélye. A papi 
kaszt rendszerint a legmagasabb volt, 
utálnia jött a katonai, ezt követte a gaz
dasági kaszt és minthogy voltak (— rend
szerint meghódított és alávetett népekből—) 
oly elemek is, melyek egyáltalán jogokkal 
nem bírtak: keletkezett a páriák kasztja 
a teljes jog nélküliek osztálya. 
— A mai szempontból véve rettenetes a 
kasztszerü társadalmi szerkezet. Örök
időkre épített korlát választja el az egyes 
társadalmi elemeket egymástól; kinek-kinek 
végzete, születése megszabja élethivatását, 
nevelését, szokásait, jogait és kötelességét. 
Az alsóbb osztályból való felemelkedés 
munka és művelődés által, viszont az érde- 
metlennek bünhödése és lehanyatlása ezen 
szerkezet mellett: ki volt zárva.

Több, kevesebb változatban az antik 
világ népei ebben a társadalmi szerkezet
ben éltek. Japán, l’erzsia, Egyptom népei 
kasztok által voltak egymástól elszigetelve;

(*A  lévai kaszinó ez évi utolsó estélyén H ol 1 ó 
Sándor, lapunk szerkesztője által tartott felolvasás 
szövegét adjuk egész terjedelmében. 

e kasztrendszerből alapjában véve Görög
ország, Róma sem bírtak teljesen kibon
takozni; az aristokratia és a nép, a patrí
ciusok és plebeusok mint különálló, egy
mástól elzárt kaszt volt, szervezve külön
böző jogokkal, de e mellett a joggal nem 
bírók: a rabszolgák óriási tömege, mint a 
tulajdonképeni páriák kasztja, m i n deniitt 
feltalálható vérlázitó megalázta- 
t á s á b a n.

Leghatározottabb és ma is szemlélhető 
alakot vett fel azonban a kasztrendszer 
Indiában, sehol oly élesen az egyes társa
dalmi osztályok egymástól elválasztva nem 
voltak, mint ott. Isteni törvényeik, a v é- 
d á k megszabják, hogy az egyes kasztok
nak összeházasodni nem lehet; hogy a pa
pok (bralnninok), katonák (kszatriák), mun
kások (vojsiák) és napszámosok (szudrák) 
kasztja, mint örökké különálló, magukba 
zárt osztályok létezzenek. — E négy osz
tályon kívül áll még a páriák kasztja, ki
ket a felsőbb osztályok annyira megvetnek, 
l10gy még a velők való társalkodást is fer
tőzésnek tekintették. — Ezen r e n d i meg- 
kötöttség mellett az az India, mely 
a természet leggazdagabb, legnagyobbszerii 
kincseivel van elhalmozva, hol a legcsodá- 
sabb termékenység a természet legnagyobb 
változatosságával van összekötve; a legma
gasabb hegységek lábainál, a folyók óriásai 
hömpölyögnek s örökké viruló pálmaer- 
deik, fíiszerligeteik zsongnak az állatvilág 
danáitól, hol az aratók kevés fáradsággal 
évenként háromszor meríthetik sarlóikat a 
rengő kalászmezőbe s a világ oezeánjai 
változatos kikötőivel zsámolyához rakja a 
föld megmérhetlen kincseit — az a dús 
gazdag, ez a mesés India: az em
beri elcsüggedésnek, a lemondásnak és 
gyakran a legnagyobb nyomornak, Ínségnek 
hazája. — Szent könyveiken is végig vo
nul az a komor hangulat, mely a budhaiz- 
must jellemzi s e búskomorság sokszor 
halálvágyig fokozódik. Lemondás, a társa
dalmi élet elsatnyulása, makacs ragasz
kodás a régi rendhez s ezzel kizá
rasa minden haladásnak és fejlődésnek: ez

TÁRCZA.

Halaszthatatlan ügyek.
— Novelette. —

A bánatos özvegy mosolygó boudoir- 
jában fogadta ügyvédjét. „Halaszthatatlan 
ügyek várnak elintézésre.“ — ezt irta az 
ügyvéd és meghallgatásért esedezik

Nos a szép özvegy Ugrayné, felöltötte 
legcsábosabb otthonkáját. Melyik volt a 
legcsábosabb ? — azt férfiszivnek lehetet
len lett volna kitalálni, de ö maga, aki 
legszebbje a vármegyének, könnyen ki
eszelte azt.

Hat hónapja gyászol és a gyász jól 
illett neki.

Azok a sötét, de áttetsző gyászszöve
tek, melyekből az özvegy otthonkái készül
tek, képesek lettek volna bármily férfiszi
vet meghódítani. A fátyol ráfeszült a mellre, 
mely majd szétpattantotta a finom szövésű 
szálakat, a hófehér kebel kiszakadt a fod
rok közül, s a legbájosabb, de a legbolon- 
ditóbb ellentétet mutatta a hófehér és fe
kete szin között.

A boudoir nehéz selymei illatoztak . . . . 
Az amorettes kárpit buján hullott alá a 
neszfogó szőnyegre .... Az ablak előtt 
óriási üvegedényben aranyhalak locsogtak, 
s a kagylók és kövek milliószor verték 
vissza a nap szinét és szivárványt vetettek 
a szemközti támlás-székre, melyben ha
nyagul dőlt hátra a szép asszony ....

Tizenegy órára ígérte Sarlathy Béla 

ügyvéd, az ugrai uradalom ügyésze, a lá
togatást . . .

Es pontban megtartotta szavát.
Az özvegy az utolsó redőt igazította 

el pongyolájára s épp e perezben jelenti a 
komorna a látogatót.

Sarlathy Béla, elegáns megjelenés. 
Nincs sokkal tol a 30 éven s fekete sze
mei csodálatos szomorúsággal néztek a 
szép asszonyra . . . Ajka körül szép fe
kete bajusz van, jól gondozva, mely alá 
egy rángást igyekszik elrejteni, mikor az 
özvegyet meglátja.

Asszonyom! Bátorkodtam nyugalmát 
megzavarni, szólt komoly férfias hangon. 
— Mentségemre szolgál, hogy az ügyek 
sürgősek és halaszthatatlanok!

— Isten hozta uram ! — szólt az 
özvegy hanyagul, helyet mutatva az ügy
védnek. — Sajnálom, hogy olyan ritka 
vendég nálam.

— Az ügyek nem engedik . . .
— Ah tudom ! Az ügyek és mindig 

ezek az unalmas ügyek. Ezért kerüli 
házunkat s feledkezik meg rólam töké
letesen.

■— Ezer bocsánat asszonyom, de ez 
végtelen önmegtagadással jár és tessék el
hinni ............

— Nem hiszem !
— De asszonyom ?
— Önnek más oka van arra, liogy 

elkerüli házamat.
— Az egyetlen ok az, hogy a birtok 

ügyeit átadtam utódomnak, a kit engedo- 

lemmel holnap bemutatok. Engem másfelé 
vonnak kötelességeim !

Az özvegy türelmetlen mozdulatot tett.
— llát csakugyan távozik ?
— Igen asszonyom ! Ma azért jöttem, 

hogy a birtok állásáról, a függőben levő 
ügyekről kegyedet informáljam.

— Igen!? nó ez jó mulatság lesz! 
Azt hiszem, az ügyvédek azért vannak a 
világon, hogy az embereket halálra untas
sak. Lirtok .... telkén . . . termés, ga
bona, ingó, ingatlan, váltó, tartozás . . . . 
Ez az ügyvédi kötelesség! Es az ember 
ne ásítson, mikor ilyent hall !

— Asszonyom.
— <>li csak kezdje! Meghallgatom, 

mert muszáj ! Csak arra kérem, hogyha 
ajuldozni lát az unalomtól, hát csengesse a 
szobalányt.

Sarlathyt ez apró bosszantások rend
kívül felizgatták.

Mit akarhat ez az asszony tőle ! Mit 
akarhat ez a szirén, a ki már úgy is meg
lopta a szivét ?

Megl cczdte az előterjesztést............
Rendkívül bonyolult birtok ügyek, hagya
téki tárgyalások, kiegyezések előterjesztése 
volt.

Ugrainé kebléről egy rózsát tépett le, 
és annak leveleit kezdte szálanként szede
getni. Nem figyelt az ügyvéd szavaira . . . . 
sokkal jobban elfoglalta saját lelke most, 
semhogy jövedelmeivel törődött volna.

Az ügyvéd ezt nem is vette észre.... 
A szép asszony még folytatta a rózsa

tépést, magában gondolva hozzá a mondó
kát ............Szeret .... Nem szeret ....
szeret .... nem szeret .... szeret . .. .

Ez volt az utolsó szirom.
— Nem igaz ! — kiáltott fel hangosan 

a szép asszony, mintegy önmagával társa
logva.

Sarlathy meglepetve tekintett fel ... .
— Asszonyom ! Ez telekkönyvi hiteles 

másolat ! Igazságában nincs okunk kétel
kedni, — szólt és folytatta az olvasást.

Ivét perez múlva Ugrayné az olvasást 
félbeszakította.

— Pardon, ügyvéd ur! Egy kérdést!
— Parancsoljon !
— Ön szerelmes ! nemde ?
— Én asszonyom ? — kérdé Sarlathy 

meglepetve.
— Igen ön!
— Nem vagyok szerelmes !
— Kibe?
— Nagyon különös kérdés asszonyom ! 

Es mondhatom, hogy zavarba hoz. 
j Talán háborgatom..............................talán
! holnap ....

— Igen holnap............soha! Nem
akarom a gyűlöletes aktákat meghallgatni! 

szólt és a kezében lévő okmányt össze
gyűrte ....

— Asszonyom az iratokat átadom 
utódomnak.

— Hol vannak az iratok !
— íme.
— Adja ide ! Nem fogja átadni sen- 



India társadalmi életének képe. — E s 
in i 11 d e n ii 11, a hol a kaszt rendsz er 
a m aga hajthatatlans á g á b a n u r a 1- 
kodott és az egyéni fejlődést elnyomta: 
ez a sivár kép tárul elénk.

* * %
Lényeges változást idézett elő a népek 

társadalmi életében a kereszténység 
fe 1 1 ép te. — Ázsia ősnépei és a Földközi
tenger classikus műveltségű népei leját
szották szerepeiket a nélkül, hogy a tár
sadalmi élet terén az általános emberi 
jogok elismerésének magaslatáig felemel
kedni képesek lettek volna.

Művészetben, bölcseletben, fényben, 
gazdagságban az ókor népei ma is csodált 
magaslatra emelkedtek, de örök válaszfalat 
képez köztünk s az ókor népei között az 
emberiség eszméje, az általános 
emberi jogok elismerése. — Ok 
megtagadták az emberben az embert, leg
nagyobb bölcseik sem tudtak felülemelkedni 
azon gondolaton, hogy az emberiségnek 
csak egy töredéke, a kiváltságos néposztá
lyok bírjanak tulajdonkép emberi jogokkal, 
s a nagy tömeg, a páriák, rabszolgák faja, 
mint valami állatfaj adásvétel tárgyát, a 
vagyon egy részét képezze. — Még Plátó 
és Aristotcles is, kik a világ legnagyobb 
gondolkodói közé tartoznak: az emberisé 
güktöl megfosztott rabszolgákat egy esz
ményi állam szükséges alkotórészének te 
kintették. — Csak a kereszténység rom
bolta le az óriási válaszfalat ember és em
ber között és proklamálta a koldusok és 
királyok egyenlőségét az Isten előtt, tehát 
az általános emberi jogok elismerését.

(Folyt, köv.)

Belügyminiszteri rendelet a colportage
Ügyben. Az 1848 : XVIII. t. ez. Magyar
országon a sajtószabadság elvét törvény
erőre emelvén, egyúttal a sajtótermékek 
rendes utón való elárusitásának módozatát 
is meghatározta, ellenben az azokkal való 
házalást a 45. § bán az illető hatóság ren
dőri felügyelete alá helyezte. A királyi 
kormány a törvény által reá ruházott ezen 
kötelesség folytán a sajtótermékekkel! há
zalás szabályozását a kellő egyöntetűség 
szempontjából is szükségesnek találván, az 
összes törvényhatóságok elnökei, mint kikre 
az idézett törvény által a sajtóügy keze
lése — a mennyiben az közigazgatási útra 
tartozik — bízatott, az 1867. évi június 
26-án 1731. R. szám alatt kelt belügymi
niszteri körrendelettel értesittettek, hogy 
az idézett sajtótörvényben körülirt minden
nemű belföldi sajtótermékek házalás utján 
csak azon esetben árulhatok, ha erre az 
illető sajtótermék előleges bemutatása 
mellett azon törvényhatóság engedélye ;iye- 
retett ki, melyben a házalás eszközöltetik. 
Legújabban ismételve merültek fel esetek, 
hogy külföldön megjelent sajtótermékek
nek Magyarországban házalás utján leendő 

elárusitása részint minden hatósági engedély 
nélkül megkisértetett, részint az illető bel- , 
földi vagy külhoni ügynökök az engedély ; 
kinyerése iránt hol egyik, hol másik ható- | 
sághoz fordultak, mi által a törvényszerű 
felügyelet felette megnehezittetett, vagy 
épen lelietlenné tétetett. Ennek kikerülése 
vésett, valamint a különben is mulhatlanul 
szükséges egyöntetű eljárás létesítése czcl- 
jából, a törvény által reám ruházott jog és 
kötelesség alapján ezennel rendelem : mi
szerint oly esetben, midőn bárki külföldön 
megjelent hírlapokat, röpiratokat, képeket 
vagy bármiféle sajtótermékeket Magyaror
szág határain belől, Erdély kivételével, 
házalás utján elárusítani, vagy ilyenekre 
előfizetőket ily módon gyűjteni kiván, tar
tozik erre, az illető sajtótermék előleges 
bemutatása mellett, a kir. belügyminiszter 
előzetes engedélyét kikérni s a kinyert 
ezen engedélyt azon törvényhatósági elnők- 

i nél, melynek területén az elárusitást gya
korolni kívánja, az elárusitás megkezdése 
előtt bemutatni. A Királyhágón túli tör
vényhatóságok területén a sajtóviszonyokra 

| nézve ez idő szerint még az 1851. évi 
máj. 27-iki sajtórendtartás mindazon szab
ványai, melyek az 1871. évi május 14-én 
1498 J. M. E. szám alatt kelt belügyi és 
igazságügy miniszteri szabálvrendelet áltál 
módosítást nem szenvedtek, érvényben 
lévén, ezen sajtórendtartás 7. jj-a a fentebb 
előadottak értelmében a Királyhágóntuli 
törvényhatóságok területéra nézve továbbra 
is teljes érvényben fentartatik. Az összes 
törvényhatóságok kötelessége leend ezen 
rendeletéin pontos végrehajtása felett őr
ködni, az az ellen vétőket kérdőre vonni 
s általában a hatóságuk alatti területen az 
elárusitást csak a miniszteri engedélyben 
meghatározott sajtótermékekre nézve s az 
abban meghatározott időtartamon belől 
megengedni.

Nők alkalmazása Francziaorszagüan.
Egy kormány se foglalkoztat annyi nőt, mint 
Francziaország kormánya. A mióta megtették 
az első kísérletet, rohamosan szaporodik a női 
alkalmazottak száma. A posta-miniszterium elő
ször 1887-ben alkalmazott nőket a párisi köz
pontban. A nők kitűnő irodatiszteknek 
bizonyultak. A mióta a postát és távírdát 
egybekapcsolták, mindig több és több nőt 
nevez ki tiszteknek. Jelenleg több mint 5000 
postatisztnő van Francziaországban; fizetésük 
800—4000 frank közt változik. A párisi 
központ 900 nőt foglalkoztat, ezek közül 278 
posta-taka ékpénztárakat kezeli, 134 szám
vevőségnél, 450 a sürgönyök elintézésénél 
és 30 a főpénztárnál dolgozik. Ezekhez járul- ' 
nak a kise gitőr.ök. A postához 18—35 eves í 
nőket, a távírdához 16—25 éveseket nevez- | 
nek ki. Felvéti vizsga szükséges. Harmincz 
éves szolgálat után a hivatalnokokat nyugdi*  
jazzák.— A pénzügyminisztérium bán a nőket 
másolás végett alkalmazzák. — A vasutak
nál különösen a kisebb hivatalnokok család
jainak juttatnak foglalkozást. A hivatalno
kok nejei, esetleg leányai irodai munkákat 
kaphatnak. Foglalkoznak másolással, rendbe 
szedik és megolvassák a bélyegeket, menet- ! 
jegyeket, különféle jegyzékeket. Fizetésük 
1000—1200 frank közt váltakozik. Nyugdíj.

igényük nincs. A franczia bank átlag 400 
nőt foglalkoztat; valamennyien hozzátartozói 
a tisztviselőknek. Napi 3—5 frankot kapnak. 
Nyugdíjra csak akkor tarthatnak igényt, ha 
befizetik a nyugdíj illetékeket. — A Credit 
Foncier,Credit Lonnais és Société Genérale 
bankok is számos nőt foglalkoztatnak. A tele
fon-társaság szintén sok nőt alkalmaz. — 
Általános a meggyőződés, hogy a nők nem 
tanúsítják ugyanazt az önállóságot és hatá
rozottságot, mely a férfiakat jellemzi, de sokkal 
gy orsabbak és pontosabbak a férfiaknál. — Az 
összes említett intézetekben azonban együtt
véve sincs annyi nő alkalmazva, mint a 
tanügy téren. Az egyházirendekhez tartozó 
30,000—34,000 nővér mellett több mint 
35,000 nő foglalkozik tanítássá'. Ezek rend
szeresen vannak alkalmazva különféle intéze
tekben. Hozzájárulnak a házitanitónők, kik
nek száma szintén megközelíti a harmincz 
ezret. A tanügy terén több nő működik, 
mint férfi.

Különfélék.
— Dal és zene estély. A lévai k. r. 

főgymnasium tanári kara a főgymnasiuni 
javára 1888. április hó 14-én, Léván, az 
„Oroszlán**  nagy vendéglő termeiben táncz- 
czal egybekötött dal és zene estélyt ren
dez, kezdete fél 8 órakor. Jegyek ára 
2 irt. Jegyek előre válthatók Nyitrai és 
Társa könyvkereskedésében és este a 
pénztárnál. A zeneestély műsora: 1. Va» 
dászkar, a „Bűvös vadász1' bél, Webertől; 
4 kezes zongora, harmonium és vonós kí
séret mellett, előadja a főgyninasiumi ének
kar. 2. Hegedii-solo, zongora kíséret mel
lett; előadják llichter Rezső és Belcsák 
László urak. 3. Magyar dalok. Zongoraki- 
séret mellett, énekli Leidenfrost Mariska 
kisasszony. 4. „Mi lenne dalok nélkül1*,  
Mendelssohntól, vegyes ének-kar, harmo
nium és vonós kísérettel. 5. Elégia, Zech- 
től, hegedii-solo, vonós kísérettel; előadva 
a zenekedvelők által. 6. Duett, Belizario- 
ból, Donizettitől, zongorakiséret mellett, 
éneklik Rónay Alma és Ilonka kisasszonyok. 
7. Rondeau, Chopintől, négykézre, két 
zongorán, előadják Belcsák Lászlóésdr. Ka- 
rafiath Marius urak. 8. Gyermek a vihar
ban, zenéjét Z., szövegét irta Bakó István, 
vegyes ének-kar, zongora és vonós kíséret
tel. Éneklik: Rónay Alma és Ilona kisasz- 
szonyok, Szölgyémy F. és Richter F. fö- 
gymn. tanárok. 9. Magyar dalok, zongora
kiséret mellett, énekli Leidenfrost Aranka 
kisasszony. — 10. Supplices te rogamus, 
Tietl-től, nyolezhangu vegyes ének kar har
monium kísérettel. — A vegyes ének-ka
rokban R i c h t e r Ferencz karnagy vezetése 
alatt részt vesznek : Balbach Irén, Horváth 
Mariska, Kabina Kamilla, Leidenfrost Aranka 
és Mariska, Levatich Aranka és Irén, Ba
zár Etel, Pólya Olga, Rónay Alma és Ilon, 
Sembery Orzsike, Szabó Ilonka és , Sze- 
csánvi Jnszta kisasszonyok; Farkas Ákos, 
Hliv a János, Kriek Jenő és Szölgyémy 
Ferencz urak és a főgymn. ifjúsági ének
kar. — A meghívásra igényt tartó közön
ség köréből ka valaki tévedésből meghívót 
nem kapott, forduljon ez iránt bizalommal 
a rendezőséghez.

— Esküvő. A nagytudományu, s művelt
ségű Wiedermann Károly, kir. tanácsos, 
pozsony-tankeriileti kir. főigazgató Margit 
nevű kedves leányát, Wenz Oszkár in. 
kir. államvasuti mérnök eljegyezvén, az 
esküvő folyó évi április hó 9-én a pozsony- 
káptalani templomban fog megtartatni. — 
Zavartalan boldogság kisérje a szent frigyet!

— Szépitészeti bizottságunk megkez
dette a sétatéren s a föutczákon levő fa
sorok közül kiveszett fák pótlását. Az idei 
erős tél is tett ugyan némi ritkítást a fák
ban, de nagyobb kárt tesznek azokban a 
pajkos gyermekek és a vigyázatlan s gon
datlan vidékiek, kivált nagyobb heti- és 
országos vásárok alkalmával, midőn _  a
piacz szűk volta miatt — a főutezákat is 
ellepik szekereikkel. Felhívjuk ezen körül
ményekre a főutezák háztulajdonosainak 
szives figyelmét; a rendőrkapitány urat pe
dig kérjük, hogy a kártevőkkel szemben a 
legszigorúbban járjon el.

Az idei orsz. dalünnep iránt, mely 
augusztus havában Szegeden lesz megtartva, 
rendkívül nagy érdeklődés mutatkozik a 
hazai dalegyletek között. A tekintélyeseb
bek mindannyian bejelentették már részvé
tüket s valószínűleg több mint ezer dalár 
fogja énekelni a közös előadás darabjait. 
A lévai dalárda szintén képviselve lesz az 
ünnepen.

A barsmegyei kasino-egylet sa
ját helyiségei nagy termében Ar.-Maróthon 
1888. évi april hó 7-ik napján könyvtára 
javára műkedvelő szin-előadást rendez. 
Kezdete esti 8 órakor. Helyárak: Ülőhely 
I- IV. sorban 1 frt 50 kr. Ülőhely a többi 
sorban 1 frt. Állóhely 60 kr. Szilire kerül :
I. „Egy szellemdus hölgy**,  eredeti vígjáték 
1 felvonásban, irta Bérezik Árpád. Szemé
lyek: Jenő, Simonyi Elemér. Bella, Szabady 
Elvira. Szellösy Ilma, Fejes Elekné. II. 
„A másé**,  vígjáték 1 felvonásban. Személyek: 
Honeyball Dr. Bottka Győző. Katalin 
Honeyball neje, Gódor Gyuláné. Margit 
Honeyball húga, Szimonidesz Ilona. Swop- 
piugtonHoneyball barátja, Nedeczky Vincze. 
Census Jeremiás, Gyarmathy Alajos. Eliz 
szobaleány, Szlatényi Juezi.

— Eljegyzések. Rohács Ödön csanki 
tanitó eljegyezte Renner Erzsébet kisasszonyt 
múlt hó 31-én Bakabányán; -— Goldner 
Izidor he!yb. izr. tanitó e hó 1-én Bloch 
Róza kisasszonyt Érsekújvárról.

- Figyelmeztetés. Tudvalevő dolog, 
hogy a képviselőválasztásra jogosítottak 
névsorába csakis azok vehetők fel, a kik 
a múlt évi egyenes adójukat ápr. hó 15-ig 
teljesen kifizették. E körülményre felhívjuk 
polgártársaink figyelmét, hogy a jövő hé
ten legszebb polgári joguk biztosításáról 
gondoskodjanak. A jövő évben csak kivé
teles esetben lesz ugyan szükség választói 
jogunkra: mégis a kik csak tehetik, helye
sen cseleksz k, ha erre a kivételes esetre 
is biztosítják politikai jogaik gyakorolha- 
tását.

— Hymen. C sem á k Gyula Nagy- 
Bodokról, (Nyitramegye) folyó évi april 
9-én d. u. 5 órakor tartja esküvőjét Mattya- 
sovszky Emmával Esztergomból, ugyancsak 
Esztergomban a r. kath. belvárosi temp
lomban. Szerencsét és boldogságot kívánunk!

kinek '. Nem engedem meg ! Érti ! ? ön 
távozhatik, ha akar, de ... .

— De . . .
— Semmi. On szabad uram. Isten 

önnel !
Sarlathy reszkedett .... Nem ért

hette e nagy izgatottság okát, és mély 
meghajlás után távozott ....

Az özvegy sokáig nézett utána ........
Aztán sűrű könyzápor ömlött végig 

az arczán ....
— A gyáva, a gyáva . . . gyáva! 

Nem, nem, nem tudja bevallani. Pedig tu
dora, hogy szeret.............. Hát én mondjam
meg neki! Igen!o o

A csengőt megrántotta.
— Hívja vissza Sarlathy urat! — 

szólt a szobalányhoz.
Arczárói letörölte könyeit, de mikor 

az ügyvéd megjelent, akkor már ismét ott 
volt pilláján két gyémánt csepp ....

— Asszonyom parancsol !
— Igen, parancsolom önnek, hogy 

itt maradjon, ebben a kastélyban! — <)n 
mondta az előbb, hogy nem szerelmes! 
Ön nem mondott igazat, követelem, hogy 
őszintén beszéljen a saját érdekében.

— Hallgatni és tűrni akartam, de ön 
kényszerit a vallomásra. Igen én szeretem 
a világ legszebb asszonyát!

Ugravné örömében felkaczagott . .. 
kebléből kitört a boldogság öröme, és az 
ügyvéd karjaiba rohant.

— Az én vagyok. Én vagyok! Ugy e?
— Te vagy egyetlenem !
Sokáig tartották átölelve egymást 

szótalan gyönyörrel.
Égy hosszú csók után a menyecske 

megszólalt: És a birtok ügyei ?

Azok már rendezve vannak! Szivei
ket egvinás nevére telekkönvvezziik !.......

ic. ír.

A modern költő.
Keblemnek hangja szóit e lanton, 
Kaczngva néha, sírva is.
Bár gyönge volt elhangzó dalja, 
De linrja még se’ volt hamis. 
Szivemnek vágya, néma lelkem, 
Most egy tövis, egy rózsa majd, 
Futó árny, fényes nap sugara 
Megéledt egy- gy dalba rajt’.

De már elhangzott gyenge dalja, 
S nem volt viszhangja ajkadon ; 
Elmúlt, miként egy csöndes álom — 
Fájdalmát agyon hallgatom : 
Egészségesebb körbe lépek.
— Sirassam tán bús múltamat?
Csak áltatom magam hazug reménynyel, 
Dicsőbb tárgyat nyújt most a pillanat.

Körülnézek a nagy világban,
S bámulva mondom : oh be szép ! 
Bolond az ur, okos a szolga, 
Sürög-pörög a kósza nép.
Bolond, bölcs egyre megy különben, 
A bolond bölcs, a bölcs bolond.
Szamár ül ma már a nyeregben,
8 gazdája nyakán a kolomp.

Es én csak múltammal vesződtem?!
Nagy egoismus ugy-e bár ?
Nem láttam fényes korszakunkat, 
Mely a megéneklésre vár.
Apró bajokkal bíbelődtem :
Rímes keserv és szerelem,
S nem láttam, hogy a nagy közönség 
Kegye megapadt hirtelen.

Mert hát szerelmes voltam egykor, 
A tárgya volt egy kis leány, 
És sült bolondként álmodoztam
Üres zsebekkel pénz után. 
Azóta már a kis kisasszony, 
Hej! nagyságos asszonyka lett, 
A férje pénzzsák és paróka 
Fedi fején el a telet.

Es én bizony, legéuy maradtam, 
Az is leszek örökre tán, 
Futván rohanva énekemmel 
A közönség kegye után. — 
Hitvány keservek csöndesen csak, 
Magasb hangot, próbálgatok. — 
Ti ócska könyek el szememből ; 
Nedvesek lesznek a dalok !

Judás csók csattan el az ajkon, 
Szerelem eskü mind hamis.
Es én szerettem? Eh bolondság! 
Hazudtam én jó magam is.
Hazugság volt az én dalom mind, 
Mely sírt bohó szerelméért. — 
Zsibvásár volt; a kis leányt is 
Megvette, ki többet ígért.

* *
*Dicső tárgyat nyújt a jelenlét,

Rohanva fut a nagy világ,
Nem veszed észre, csak mikor már
Áldását bőven önti rád :
Adóslevél, li i te 1 ba n k kötvény, 
Váltó és zálogczédula.
Hogy mind megénekelni: nem lant 
Kell ehhez, hanem harsona.

Minek járnék hát itt alant én,
Mikor olyan dicső a lét,
Vasút, telegrapli, börze, sok más
Jelzik nyomát, amerre lép.
Megy, rohan a világ előre;
Alkot, épít. — M*  génekéi ni hát!
Es én híven tele torokkal
Megfúrom azt a harsonát.

Leszek nagy eszmék hirdetője,
Hurom magasbra hangolom,
Méltó lehessen majd a tárgyhoz
Elavult lantomon dalom.
Dicső a kör amelybe lépek,
És alkotási mind nagyok. — 
Ez lesz dalomnak tárgya most már, 
Mert én modern költő vagyok.

K. J.

Jó tanács agglegény számára.
„Mólyen tisztelt Uram! Egy nagyon 

érdekes találmányt óhajtanék Önnek be- |

mutatni. Szíveskedjék ma este G órakor a 
Benedek-féle „szabadalmi**  irodában meg
jelenni. Tisztelettel. Temesváry.**

Mi közöm van nekem a találmányok
hoz ! . . . Es félre tettem a meghívó leve
let. Aztán nincsenek nekem se birkáim, se 
teheneim, hogy érdeklődjem a talán újon
nan javított és szabadalmazott vajköpülö- 
gópek iránt. Mert hogy Temesváry ur 
megint valami vajgép föltalálásán töri az 
eszét, az kétségtelen. Mért nem hívja meg 
az ilyen „mutatványokhoz**  inkább a höl
gyeket? A mamákat, a gazdasszonyokat, a 
fejőleányokat vagy a milimárikat?

Reggel kaptam a levelet. Az nap na 
gyón unatkoztam, s az esti szórakozásom 
sem volt még biztosítva. Elhatároztam, hogy 
színházba fogok menni. Újságot veszek a 
kezembe s látom, hogy előadásra ’a nép
színházban a „Miliinári**  van kitűzve. Na
gyon sokszor láttam már. Az opera zárva. 
A nemzetiben „Francillont**  adják. Ezt is 
láttam már kétszer s csupa udvariasságból 
maradok távol az előadásról. Nem akarom 
ottlétemmel hölgy ismerőseimet zavarba hozni. 
Amúgy is eleget pirulhatnak. Mit tegyek 
hát ? Meg van ! Ha inár nincs szándékom
ban még egyszer megnézni a „Milimánt**  
mégis jó lesz tán megnézni azt a „Mili 
bácsit “ 1

Öt intelligens urat találtam az irodá
ban, mikor oda benyitottam. Csupa isme
retlen alakok. Szótlanul, mogorván ültek 
egymás-mellett ezek az urak, a vajköpülö- 
gép feltalálójának a vendégei. Azt hittem 
először, hogy mindannyia sajtkereskedö. 
Meglehetős jó kondiczióban voltak. (Már 
mint a milyen közt a 25—50 ev közt levő 
emberek szoktak lenni.) Csak később tud
tam meg, hogy egytől egyig qualifikáczió-



— A Barsmegyei Gazdasági Egyesület 
f. 1888. évi april 7-én népes rendkívüli 
közgyűlést tartott Léván a város tanács
termében, melyben közakarattal egyhangúlag 
elhatároztatott a mezőgazdasági szeszége- 
tök által a nin. pénzügyminisztériumhoz 
felterjesztett kérvényének, a nagyiparos 
szeszgyártók ellen való pártolása, s hason 
kérvénynek felterjesztése: egyúttal a mező
gazdasági szeszgyártók által e folyó hóban 
Bpesten tartandó kongreszusára az egyesü
let nevében küldöttségi tagokul megválasz
tattak: Leidenfrost László, Konkoly Sándor, 
Kazy János, Anion Ede, Dettrich Péter, 
gr. Migazzy Vilmos, Foglár Lajos, Vass 
Lipót, Phitzner Sándor, Levatich László.

— Az ar. maróthi megyei közkórház e 
napokban küldötte szét tavalyi működéséről 
szóló tartalmas kimutatását. A kimutatás 
első sorban a közkórház rövid történeti váz
latát közli, melyből kitűnik hogy f. évi 
nov. 16-án lesz alapitásának 25-ik évfordulója. 
A kórház múlt évi bevétele 5730 frt volt, 
a kiadás ugyananyi; alaptőkéje 32, 912 forint. 
A múlt évben az ápoltak száma volt 310, 
ezekből 217 fiérfi és 93 nő.

Öngyilkosság. Neumann Manó volt lévai 
kereskedő, ki hamis bukás miatt három évi 
börtönre lett Ítélve, a büntetés elei a 
halálba menekült; e hó 3-án Verebélyen egy 
pajtában felakasztotta magát.

— Tánczestély. Nagy-Sallóban e hó 
2-án, hasvét hétfőn, igen kedélyes táncz
estély volt, melyben — mint levelezőnk 
írja — a városi és vidéki intelligens kö
zönség oly szép számmal vett részt, hogy 
teljesen megtöltő a vendéglő helyiségeit. 
Kiváló dicséret illeti a jelenvolt hölgyeket, 
kik a rendezőség kívánalma szerint a le
hető legegyszerűbben, háziasán öltözve je
lentek meg. A fiatalság vig hangulatban 
reggelig járta a csárdást.

— Az állami fogyasztási adók után 
engedélyezett községi pótlékok az ország
ban több helyen nem meghatározott téte
lek szerint, hanem az állami adótételek bi
zonyos százaléka szerint számíttatnak és 
szedetnek be. Minthogy azonban az állami 
fogyasztási adótételek ez év ápr. hó else
jétől fogva a bórádénál 50, a czukor fo
gyasztási adónál szintén 50, s a sörfogyasz
tási adónál 100 százalékkal emeltettek föl: 
nem volna igazságos, hogy a pótlékok is 
ugyanily arányban növekedjenek. A belügy
miniszter ennélfogva elrendelte, hogy a szá
zalékok apr. hó elsejétől fogva megfelelően 
leszállittassanak úgy, hogy ez időponttól 
kezdve a beszedendő összegek ne tegye
nek ki többet, mint a mennyi a jelenlegi 
állami adótételek után, az engedélyezve le
vő százalékok szerint befolyik.

— Rövid hírek. — Gróf Ká
rolyi Viktor husvét vasárnapján este csur
gói kastélyában vadászpuskájával lőtte 
magát halántékon s szörnyet halt. — 
Simor János bibornokherczegprimás húsz
ezer irtot ajándékozott egy a fővárosban 
Jézus szent szive tiszteletére építendő tem
plomra. — VeiSZ B. F. az iskolai takarék
pénztáraknak Magyarországban volt meg
honosítója meghalt Budapesten. — London
ból Írják, hogy Maekenzie Morell dr. német 
császár kezeléséért tiszteletdij fejében 8000 
font sterlinget (80,000 frt) fog kapni. — A

val biró agglegény. Azaz hogy bizony 
„qualifikált agglegényeknek**  is bevallottak.

Kellemetlen hangulat rágódott telke
men, ebben a szótlan, szomorú társaságban. 
Olyan furcsának tetszett nekem a mély 
csend azok között a fekete kabátos idegen 
urak között. Temesváry ur talán a halott
égetés újabb módszerét találta föl és nem 
ezt akarja-e bemutatni? ,

A szolga egy spirituszszal telt üveget 
tett az asztalra. Mikor kiment, alig csukó
dott be utána az ajtó, midőn az újból föl
nyitott és egy sima fejű ur lépett be : Te
mesváry ur.

A kölcsönös üdvözlések után a mes
ter — mintha csak halottbonczoláslioz 
akart volna fogni — felebb tolta mancset- 
táját és egyik kezét ráhelyezte a spiritu- 
szos üvegre.

A szolga eközben két tányért tett az 
asztalra. Az egyiken szélesre metszett, a 
másikon darabolt nyers hús volt.

Br! Hát csakugyan a halottégetés 
proczeduráját fogom látni!

„Mélyen tisztelt uraim! — kezdi a 
szót a mester — Nem muszáj ám megháza
sodni ....**

Nem bizony, gondolám magamban, a 
halottégetö kamra jutván eszembe.

Mély sóhajok szálltának fölfelé.
„Mert kérem, meg lehet asszony, sőt 

feleség nélkül is élni.**
Élni! . . . Erre a szóra mindannyian 

könnyebben lélekzettünk és örömtől su
gárzó arczczal lestük a további magyará
zatot.

„Sajnos uraim, én a házas élet nyűge 
alatt szenvedek. Válópert akartam a fele
ségem ellen indítani; tudta, hogy a korcs

I királyi táblához hír szerint még e hónaplan 
I 15 kisegítő biró fog kineveztetni. —4 A 
' német császár, kinek állapota viszonylag 
1 javul, Moltke grófnak a herezegi cziniet alo- 

m inyozia, Bism írek herczegi rangját pettig 
kiterjesztette leszármazásra is. A posta 
takarákpénztárfik múlt havi kimutatása az 
intézet fokozatos fejlődéséről tesz tanúságot, 
a mennyiben a forgalom e hónapiján m?g- 
hal < Ita a félmillió forintot. — Négrád Vtr- '

1 megye közönsége a megyeház diszteijne 
; szamára megfesteti Madach Imrének arfz- 

képét. — József föherczeg czigány nyelvtant 
irt, mely az akadémia kiadásában e napik
ban hagyta el a sajtót.

Hamisításoktól óvakodjunk 1 A nai 
pénzsóvár-világban rendkívüli mérveket ilt 
a régi kipróbált és élterjedt gyógy- és lá
ziszerek utánzása és hamisítása. Sőt van
nak kereskedők, akik az ily utánzatokat 
jobban ajánlják a vevőnek avval, hogy 
épen oly jó, mint a valódi, de olcsóbb. A 
legtöbben ezt önérdekből teszik, mert ctt 
valószínűleg több nyereségük van. Mivel 
a híres Brázay-féle sósborszeszt is erő
sen hamisítják és utánozzák, kötelességünk
nek tartjuk a közönséget a saját érdeké
ben figyelmeztetni, hogy vásárlásnál esik 
Brázay-féle sósborszeszt kérjen.

APRÓ8ÁOO K.
— Kovát vezető Zuhany, —

Illem. Dada: Hát, mondja csak, mit is tanai
nak abban a neveidében, kisasszony lelkem ? — KLs- 
asszony: Azt sem tudja, maga vén liba? Hát
illemet.

A templomban. Hallja csak Deszkási urán, 
maga nemsokára elveszíti a nadrágját 1 — Hogy-lmgy? 
hiszen én nem szoktam játszani? — Elhiszem, le 
mindig egy nadrággombot dob a csengés perselybe!

Czigány felfogás. Pap: T^dod-c more, hogy’ 
az Isten földből teremtette az embert? — Czigány; 
Tudom! de nem is a legjobban van azs- — Pap: Hát 
már miért? — Köböl vagy vasból tartósabb lett volna 
de ö is csak azst nézte, hogy mibil keril olcsóbba!

KÖZÖNSÉG- KÖRÉBŐL.
I.

Tek. Szerkesztő Ur!
A márcz. 15-iki ünnepély alkalmából 

hírlapi polémia támadt, mint arról a „Bars**  
12. és 14. száma tanúskodik. Szives enge
dőimével mi fejezzük be.

Nt. Báthy László, helybeli segédlelkész 
és hittanár ur, hogy a szerkesztőség csípős 
megjegyzései ellen pártfogásába vegye a 
plébánia ft. képviselőjét, jónak látta a 
márcz. 15-iki ünnepélyt rendező bizottság 
eljárását is bírálat alá venni és pedig oly 
czezári hangon, minőt a fiatal korban nem 
a túlságosan kifejlett önérzetének lehet 
nevezni.

A bizottság nem lehet felelős azért, 
a mit a „Bars**  szerkesztősége ir, s igy 
méltatlanul és illetéktelenül látta magát 
megtámadva a 14. számban a fentemlitett 
czikkiró ur által, mely támadásra a t. szer
kesztőség igen helyes megjegyzésein kiviil 
a maga részéről a következőkben tartja 
kötelességének válaszolni:

1. Nem tudja ön, t. czikkiró ur, hogy 
a bizottság miféle fán termett ? Azon, a

mái ételt beteg gyomrom nem birja el, hát 
azzal fenyegetödzött, hogy ha elhagyom, 
éhen fogok meghalni. Erre aztán kibékül
tünk. Nekem nagyon kijutott a feleséges 
emberek szenvedéseiből. Anyósomról nem 
is beszélek. Azért a hosszú tapasztalatok
tól „áthatva4* sokat töprenkedtem azon, 
hogy miképpen lehetne praeventiv intéz
kedéssel Hymen lánczaitól távol tartani 
különösen az „élemedettebb**  ifjúságot. 
Sokat törtem a fejemet azon, hogy nélkü
lözhető vé tegyem az asszonyt, az ö hatal
mával, kezében a főzőkanállal.**

— Éljen! Éljen!
„Egy főzőgépet találtam föl uraim, 

amelyben 10 perez alatt megfől a gulyás,
5 perez alatt a rostélyos. A gép nagyon 
olcsóba kerül. Olcsóbb mint a vajköpülö. 
A kettő között az a különbség, hogy az 
előbbihez spiritusz is szükségeltetik, meg 
egy szál gyufa. lm itt bemutatom a főző
masinát. Ki ért az urak közül a főzés mes
terségéhez ?“

— En — szólók közbe. Es 5 perez 
alatt már pufogott a gulyás leve. Az idő
közben érkezett Fekete Jóska szakácsba
rátom rostélyosa már csaknem meg volt 
sülve.

A két főzőgépet most a föltaláló le
zárta és kivitte az előszobába. Ott egv 
vízzel telt locsolókannát vett elő, meg egy 
szelet csináló készüléket és az égő főzőgép 
fölött, alatt és oldala körül olyan esövihart 
inprovizált, hogy csak úgy fáztunk belé. 
Összevissza locsolta és fújtatta a készülé
ket, anélkül, hogy az égő borszcsz elaludt 
volna.

Mikor a két főzőkészüléket visszavit
tük a saját külön konyhánkba, bennük a

mely a régi nagyságnak élő emléke akar 
lenni, mely emléket: a magyar haza dicső
ségének megnyilatkozását a bizottság nem 
gyászolni, hanem ünnepelni akarja és tudja 
is. ,.lla vannak fiiiei a hallásra és szemei 
a látásra,“ hűtőin év óta ész.revehetet; volna 
mái- bennünket, három évi működésűnk 
meggyőzhette tolna már önt arról. hogy 
ki az a bizottság, s hogy a közönség meg
elégedésére teljesiti feladatát.

2. Ön meg akarja tanítani a bizott
ságot, hogy mi tartozik jogkörébe és m:t 
határozhat; és ugyanakkor nincs ön tisz
tában a maga jogkörével, mert előáll fo- 
gadatlau prókátorként és bátorságot, jogot 
vesz magának megleczkéztetni eljárásáért 
azt a bizottságot, melyhez önnek semmi 
köze nem volt, mely' önnel érintkezésbe 
sei« tette magát, sőt a mely az ön által 
pártfogásba vett plébános ur iránt is a leg
udvariasabban járt el. Vagy talán ez is a 
sekrestye jogkörébe tartozik? — Mi eljá
rásának nem adunk nevet.

3. Tessék tudomásul venni, hogy a 
bizottságnak jogában áll bármit határozni, 
önöknek pedig jogukban van a határozatot 
visszautasítani, valamint a bizottság sem kér 
senkitől fölhatalmazást arra, hogy az önök 
ajánlatát el ne fogadhassa. Ebből követke
zőleg tehát, ■— eltekintve attól, hogy az 
egyház szellemével milyen istentisztelet 
egyezik meg legjobban, (minek megítélését 
monopóliumban birja a czikkező ur) — 
valótlanságot á 11 i t, midőn azt 
mondja, hogy a bizottság az ő határozatá
val a sekrestye ügyeibe avatkozott. Ne 
féljen, nem teszi, nagyon sok baja lenne vele.

4. Azt merészíi ön továbbá mondani, 
hogy a bizottság katli. tagjai vagy nem 
ismerik egyházuk kultuszát, vagy erősza- 
koskodók. Szépek azok a nagy mondások, 
de csak úgy, ha igaz alapjuk van. Ön oly 
szarvasokoskodást állított itt föl, melynek 
szarvai csak az ön képzeletében nőttek meg 
nagyra. Az elsőt, hogy' t. i. azok a kath. 
bizottsági tagok oly tudatlanok, önmaga 
sem hiszi, mert hiszen akkor a márcz. 
15-iki hírlapi jelentések szerint igen érde
mes egyéneket kellene első sorban sújtania 
szigorú Ítéletével paptársai kőzett. Okos
kodásának másik szarva, melyre felakarta 
tűzni a bizottságot, szinten csak az ön 
agyréme, moly azonnal semmiségbe hull, 
mihelyt az igazság fényét felé fordítjuk. 
Hallgasson ide, kérjük. A bizottság az is
teni-tiszteletre vonatkozó határozatát, 
csupa udvariasságból, nem is határozat, ha
nem csak óhajtás alakjában küldte meg a 
ft. plébános urnák. O erre gyászmisét volt 
szives felajánlani, melyet a bizottság, — 
minthogy az ünnepély szellemével meg
egyezőnek nem talált, (engedje meg, hogy 
ennek elbírálása a bizottság joga legyen), 
— el nem fogadott, hanem a legudvariasab
ban megköszönt, mint ezt az átiratokban 
olvashatja, ha ugyan érdemesnek tartotta a 
ft. plébános ur azokat idáig megtartani. A 
kath. isteni tiszteletet pedig programjából 
egyszerűen kihagyta a bizottság. -— Ntisz- 
telendő ur! hol itt az erőszakoskodásnak 
csak nyoma is?

5. A bizottság felnit sem nem tudat
lan, sem nem erőszakos. Hanem m ist, en 
gedje meg, fordítsuk meg az érmet. Ön 

spiritusz javában égett. Nem oltotta ki sem 
az eső sem a szél.

„< >t perez elmúlt, a rostélyos kész!**
— kiáltott Temesváry' ur, és hozzáláttunk 
a sült falatozásához.

— Ejnye be jó ! hangzók itt is, ott is.
— A gulyás kész . . . mellett! ki

áltok a tiz perczet bevárva. Mellett . . . ! 
Mentünk is a bográcsnak a kanalakkal.

— Pompás! Nagyszerű! Soha ilyen 
jót, ilyen Ízletesét !

Tiz liter bort fogyasztottunk el az 
étel, a találmány, meg a magunk örömére.

Mielőtt széjjelmentünk, a következő 
jegyzőkönyvet irtuk alá: „Jegyzőkönyv. 
Fölvétetett Budapesten a találmányok iro
dájában. Alolirt agglegények elismerjük, 
hogy Temesváry ur nagy szolgálatot tett 
találmányával a szenvedő agglegényeknek
— különösen, akiknek gazdasszonyuk nincs
— és indíttatva érezzük magunkat kijelen
teni, hogy az agglegény, ha gyomorbajos 
is, ma már és a jövőben megélhet asszony, 
illetőleg feleség, illetőleg anyós nélkül is 
és sem a rostélyos, sem a gulyás kedvéért 
nem muszáj megházasodnia. “

Azt hallom, hogy Temesváry ur ezt a 
jegyzőkönyvet a világ összes sajtójában 
közzé fogja tenni.

En is aláirtani a jegyzőkönyvet.
Pedig nagyon bánom, mert köztünk 

legyen mondva — időközben megliázasod- 
ván, azóta feleségem süti öt perez alatt 
rostélyosaimat; csak az a kár, hogy garni- 
rungnak mellé tálálja mindig az „a 1 á i r t 
jegyzőkönyvet.**

Törlsölsr ÁrpácL 
néhai agglegény. 

olyat állított, a mi nem felel meg a való
ságnak, a miről tudomással nem birt, mert 
ha tudott volna a bizottság kifogástalan 
eljárásáról, nem hisszük, hogy képes lett 
volna nem igazat állítani. Es itt kezdődik 
az ön tájékozatlansága (nem, mint ön mon
daná, tudatlansága). — A bizottság nem 
volt erőszakoskodó, mint a fönnebb előa
dott tények bizonyítják, és ön mégis, mikor 
a világ elé került filippikájával, erővel el 

I akarta hitetni a közönséggel valótlan állí
tásait. Es itt kezdődik az ön erőszakossága.

6. On azt is bátorkodott állítani, 
hogy a bizottság nevetségessé tette magát, 
mert az ön szellemében ajánlott requiemet 
el nem fogadta. Es ön ezt a metsző ki
fejezést olyan könnyen dobhatta oda egy' 
bizottságnak, inelvnek tagjai közt többen 
nem a mai nagyképüsködö időben vásárol
tak mérleget tetteik helyességének meg
ítéléséhez? Valóban nt. ur, hallunk mi is 
bizonyos kaczagást, melynek ön a meg
mondhatója, hogy' kit illet.

7. A többire nézve illő választ kapott 
ön a szerkesztőségtől. Nem is teszünk több 
megjegyzést, mint hogy' a „Bars**  múlt szá
mában bevallott hazafiságának rugóira nem 
kiváncsi a bizottság, legyenek azok az ön 
titka.

Isten velünk!
Léva, 1888. apr. 5.

A rendező bizottság.
II.

Elszámolás
a márcz. 15-iki ünnepélyről.

A márcz. 15-iki ünnepélyt rendező 
bizottság az ünnepély czéljaira gyűjtött 
adományokról a következőkben számol el:

1- A bevétel a kibocsátott három 
gyüjtöiven 81 frt 80 kr.

2. A kiadások ezzel szemben a kö
vetkezők : 1 drb. koszorú 4 frt., az ágytl- 
zóknak 3 frt 50 kr, a lödözéshez fára 1 frt, 
a mécsek megtöltése (90 drb) 3 frt 60 kr, 
100 drb. fáklya 26 frt, 50 drb. felhívás 10 
frt, különfélék a díszítéshez 3 frt 75 kr, 
a díszítőnek 5 frt, kártérítés (mécsek tö
rése stb.) a tűzoltóságnak 1 frt 41 kr., lő
por 5 frt 60 kr, zenészek jutalma 10 frt, 
egyéb kiadás 1 frt 58 kr. Összesen 75 frt 
44 kr. Pénztári maradvány 16 frt 36 kr., 
mely összeg hozzácsatoltatok a már meg
levő 36 frt 29 kr. tökéhez, s mind az ün
nepély vagyona kamatozás végett pénzin
tézetbe helyeztetik el. A róla szóló köny
vecskét, valamint a koszorúkat és iratokat 
ft. Schlcifer Ármin ur, a bizottság pénztá
rosa őrzi.

A bizottság e helyütt szives köszö
netét nyilvánítja a hazafias adakozóknak, 
valamint a ref. és ág cv. lelkész uraknak, 
a helybeli férfi dalárdának, a képezdei da
lárdának és a tűzoltó egyesületnek az ün
nepélyen való közreműködésükért.

Tartsa meg az Isten Léva város pol
gáraiban azt a hazafias kegyeletet, mely
nek márcz. 15-én oly szép bizonyítványát 
adták.

Léva, 1888. apr. 5.
A rendező bizottság.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET
Budapesti Hírlap.” Nagy napokat, nehéz időket 

elünk. Esemény eseményt kerget, s a hírlapíró már 
nem is tollal, de távíró dróttal dolgozik. A „Buda
pesti Hírlap14 t. közönsége napról-uapra látja ezt, 
mert ahol eddig a megszokott rovatok egymásba il- 
seszkedtek, ott most, a párisi, berlini, romai tudósítók 
sürgönyei foglalnak le minden lefoglalható tért. S ez 
nem is lehet máskép. Egy hírlap, mely missziója 
magaslatán áll, s önérzettel szolgálja ki közönségét, 
ily eseménygazdag időkben megfeszített erővel dolgo
zik, ha még oly nagy áldozatokkal jár is az. S a 
„Budapesti Hírlap14 mint rendesen, hírlapjaink között, 
most is a legelsők sorában áll s szellemi erejével, 
nemzeti politikájával, dolgozó társainak odaadó lelkes 
munkásságával ugy a ezikkirás, mint a hírszolgálat 
dolgában, rég kivívta magának a zászlótartó helyét, 
A főváros, a vidék központjai ép ugy elismerik nél- 
kiilözhetlenségét, s a magyarság terjesztésében telje- 
itett szolgálatait, mint az ország távolabb eső, a 
közforgalomtól elszigetelt részei. Alig van e hazának 
oly községe, hova a „Budapesti Hirlap“ el ne hatolt 
volna, szavára ne hallgatnának s pártatlan igazság- 
szeretetéért, függetlenségéért tekintélynek ne vallanak. 
Különös gondot fordít regényeinek megválasztásánál, 
így az uj évnegyedben közölni fogja Vértesi Arnoldtól 
-A hivatalnok1, Degré Alajos tói ..Az ezredes ur fia- 
czimü eredeti regényeket. A ..Budapesti Hírlap- szer
kesztői és tulajdonosai Csukássi József és Rákosi 
Jenő elég garanciát nyújtanak arra, hogy a lap vala
mint eddig, ugv ezután is megőrzi politikai és társa
dalmi függetlenségét, s ezzel igazságosságát. — Elő
fizetési ára félévre 7 frt., negyedévre 3 frt 50 kr., 
egv hóra 1 frt 20 kr. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Budapest, IV., kalap-utcza lő.

Nyílttér. ’)
Roliseidene Bastkleider fl. 10.50 

pap Rnhp nn^ besserc Qual. versendet zollfrei 
pCl IlvUü óas Fabrik Depót G. Henneberg k. k. 

I lIoHieferant), Zürich- Muster i.mgehend. Briefe 10 
I kr. Porto.

*) E rovat alatt közlöttekért nem vállal felelőssé
get a Szerk.

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

Búza: ín.-iuázsánként 6 frt — kr, 6 frt 
50 kr. Kétszeres 5 frt 20 kr, 5 frt 40 kr. 
Rozs :> írt. kr. 5 frt 20 kr. Árpa 5 frt 
40 kr, 6 frt 40 kr. Zab 5 frt. 20 kr. 5 frt 
50 kr. Kukoricza 6 frt. — kr, 6 frt 20 kr. Bab 
9 frt 80 kr. 10 frt. — kr. Lencse 8 frt 80 
kr, 9 frt —kr. Köles 4 frt 50 kr, 5 frt — kr.



R A GAPAM-IPOLYVÖIGYI VASÚT MmTRETOJE.
A cs. és kir. szab. W

selmeczi pina- es pipaszar-nára
Takács Vendel G

Zólyomban, Selmecz mellett.

jjk. 1 s® masy-

*

7.50

r> n
Köhid-Gvarniat 
Kútiéiül . 
Bény .
Csata . . ,

Csata . .
Zeliz . . .
Nagy-Sál ló -
Alsó-Várad .

11.03
11.21 
1 1.43
11.56
12.14
12.33

■H1I II ■■■■■IIWIII IF H’

Léva-Csata Esztcrgoni-Nána Esztergom-Nána Csata-Léva Csata-lpolyság

Állomás
X’egyesvonat

1. III.
Állomás

X’egyes vonat

lí. HL Állomás
X’egyesrons

11. 111.

1
v-Salló n

érk.

15. szám.

Brázay sósborszesze

Brázay sósborszesze

ind.
n

6.19
6.38
7.02
7.ÍG

7.38 
a

Kiméin!
KJ kid-Gyarmat 

Ei/.t rgom Nana 
[Budapestre . .

Budapestről , 
Becsből . . .

Esztergom-Nana

10.12

10.32

l 5 55
6.14 

s

x:ssw.’5Rr.r/i:ii-.H

j

■ <

KIS HIRDETÉSEK.

Ó c s k a

csomagoló papír, nagy tömeg,

köz

ié

mázsa számra,

:i feltételek a kir.

Hirdetésekre bővebb felvilágosi- 
t.-.-t Nyitrai és Társa kiadóczég 
ad, ki levélbeli tudakozódásra 
postabél vég beküldése melleit 

azonnal válaszol.

Ház-eladás.

E rovatban minden szó egyszeri 
beiktatása 3 krba kerül : héiveg 
díjban - r. lakás megjelölése mel
lett — fizetendő minden egyszeri 

beiktatásért .17 kr.

J vastagabb betűvel jelzett szóin, az 
esti 6 órától reggel 5.59 peresig tartó 
időszakot jelenti.

H I

3j,» es 4 íoerejii
sa.lxxxa,fü.tés-Cí g'czmcz

10 órai mnukafcépesség 4500 -6000 kéve, teljesen tisztán elcséiielve es osztályozva 
íal csekélyebb szükséglet hajtérő és fűtőanyagban, 

tetemesen nagyobb és jobb munkaképesség,

RIGLER JÓZSEF EDE
gyárából Budapesten.

XZa, 22 Ix a. t ó a. helybeli pap 11ke

■ '

. ; SCVKUWK

Legjobban ajánlja ujszcrkczetíi kizá
rólag szabadulni.

„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.

10.26
10.43
10.57
11.15
11.49
12.24
12.48,

1.12 8.46

5.32
5.53
6.09
6.45
7.20
7.57
8.22

Ipolyság Csata

Ipolyság , 
Visk . .
Szakállos
Bél . .
1 ;>oly-Pásztó 
Zalaba
Csnta.

. . . ind. 7.20 4.10
• • • n 7.48, 4.40
• • • r» 8.11 5.06
• • • n 8.26 5.22
• • • rí 8.44 5.42

9.02 6.10
. . . érk. 9.18 6.18

i Brázay sósbarszesze j •2'’-—

Brázay sósborszesze 
Brázay sósborszesze

Brázay sósborszesze
Brázay sósborszesze

kitűnő hntáaa ’an bénulások <■» 
gorok rllen. különösen ajánlatos a 

tn 11.

» '■ fog- 1 ' ’
szer.

-o -€*
❖

$ j\ZL i xx d e xx k i
* tisztességes módon mindennemű tör-
* vényes

S Sorsjegyeknek^ ❖
-1

■é- részletre való eladása által évenként
♦ legalább £
V 1200 fri_ keresetre ♦

tehet szert. Tudakozódások
*
A f u c h s h. váltűbázábüz. ❖

$ Budapest, Dorottya utcza. 9. intéz.-».i;ík. $

Az áll. tanitóképezde faisko
lájában több ezer 3—4 éves al
ma és körte ojtvány darabonként 
25 krajczárért kapható

szállítás xxx int óx"vexőlécz:es grépeknél

Árjegyzékek kívánatra,
Esen gépeket erős szerkezetben gyártja és gyorsan, valamint előnyösen szállítja

GROSSMANN és RAUSCHENBACH
© i'i'x a g' y s, i g"asd.asag"i g'épg’yáia

JBucLapest.,
külső v á c z i-u t, 7. szám.

szabadkézből

elad©;

Nyitrai és Társa 
könyvnyomdájában, Lé
ván igen jutányos áron 
niegren [lelhetők: külön
féle alakú és nagyságú 
levélpapírok és borítékok 
czégnyomattal. Falraga
szok és körlevelek; eske- 
tési meghívók és látoga
tó jegyek. ?>Iindenféle ügy- 
védi-, községi-, jegyzői- és 
k öror vosi ny om látvány ok 
raktáron tartatnak, eset
leg megrendelhetők.

továbbá áruládák (X’er- 
sclilag) nagy választékban és 
igen jutányos áron kapha
tók Nyitrai ÓsTársa könyv
kereskedésében Léván.

RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG BUDAPESTEN.

ekever

rayol-,

három

egyes

Legolcsóbb árak. Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve.

--»1

0

i

0

Képviselet Léván : Kern testvér éknél.

Gözcséplök, járgánycséplők, gabona
rosták, őrlőmalmok, takarmánykészitö- 

és egyéb ga- dasági gépek.

sorvetőgépe k.

Központi iroda: VI. Váczi-körut. 57. — Gazdasági géposztály: Külső váczi-ut 1696

arany diszokmány a hatvani nemzetközi 
senyen.

SCHLíCK-féle szabad, egyes-, 
kettős- és hármasekék.

2 első díj aranyérem és még 
egyéb kitüntetés.

SCHLICK- és VIDÁTS-féle ered, 
ekék, kapáló, töltögető- és porhányitó 

ekek.
ü-Si

0

HXQMAIVIÍ HUIBÍL& WÁ-»ál UfiYÁS< MWt

ÁRPÁD
a legújabb halvány violaszinü

levélpapír 
viznyomattal, 

Rigler József Ede 
gyárából Budapest.

Kapható Nyitrai és Társa papirkereske- 
désében, Léván.

0
0


