18. szám

VIII. évfolyam.
ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken és Léván házhoz küldve:

Egy évre....................... 5 frt — kr.
Hat hóra....................... 2 frt 50 kr.
Három hóra .... 1 frt 25 kr.
Előfizetési pénzek postautalványnyal küldhetők.

yes
*
Er

számok 12 krjával kaphatók

a k i a d ó h i v a t a 1 b a n.

LÉVA, 1888. április 29.
HIRDETÉSEK.

BARS

Négyhasábos petit-sor egyszeri közléséért 7 kr.
kétszeriért 6 kr, többszöriért 5 Lr fizetendő.

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 Lr.

A nyilttérben:
minden négyhasábos garmond sor dija 15 kz.

Velünk összeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj
kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP: EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.
A kéziratok a szerkesztőséghez: (Züldkert-utcza 33. sz.) küldendői..
-••Kéziratok vissza nem adatnak. *•>

HOLLÓ SÁNDOR.

FELELŐS SZERKESZTŐ:

HIVATALOS KÖZLEMÉNY.
i.
5104. sz.

Barsvármegye alispánjától.

A folyó évi
május hó 1-én d. előtti 10 órakor megtar
tandó rendkívüli közgyűlés napirendjére,
a zsitva-völgyi vasutügyében, a megyei
vasúti bizottság által beadandó jelentés tár
gyalását pótlólag kitűzöm.
Ar.-Maróthon, 1888. április 25-én.
ZLzf áriássy Ist-vázi
alispán.

II.
5164. az.

Barsvármegye alispánjától.

Értesítés.
Az 1885-ik évben a vármegye pénz
tárában felderített sikkasztás megtérítése
érdemében in. é. deczember hó 15 én 216.
sz. a. kelt közgyűlési határozatra a Nagymélt. Belügyminiszter f. hó 9-én 16774. sz.
a. kelt intézvényével válaszát megküldvén,
ezen miniszteri intézveny tárgyalása czéljából a törvényhatóság bizottsága f. évi
május hó 1-én, d. e. 10 órakor Ar.-Maróthon a vármegye székház termében, r e n df kívüli közgyűlést tart.
Ar.-Maróth, 1888. április hó 22-én.
alispán helyett:
35, “cl ff y
főjegyző.

Az állategészségügy
rendezése.
i.
A ki közgazdászat! viszonyainkbán azon fontosságot mérlegeli, me
lyet abban a hasznos háziállatok el
foglalnak. s melyeknek egészségi ügye
eddig csak részben, t. i. az 1874. évi
XX. a keleti marhavész elleni intéz
kedéseiről szóló törvényezikk által volt
méltatva: az megnyugvással fogad-

TÁRCZ A.
Budapest, 1888. április 25.
Tele van mind a két zsebem érdekes
hírekkel. Azt se tudom, melyikkel rukkol
jak ki először. Van tehát tárczára való
anyag elég. Pedig tározómban most is hor
dozok magammal egy eladó tárczát, hogy
jó pénzért túladjak rajta. Nem kell senki
nek. A lapok túl vannak terhelve igaz tör
ténetekkel ; hát akkor minek nekik a köl
tött história ?
Az események fortunája bö aratást
enged most a sajtónak. Jó termés van most
a politikában, társadalomban, pikantériában
és mindenféle hazai és világeseményekben.
Itthon a pikáns dolgok nagyon kelendők,
mert ritkák, nem úgy mint Kamerunban.
Tessék elhinni; hogy a bíró is roppan
tul meg volt lepetve, mikor hozzá egy ele
gánsan öltözött, szép iatal hölgy állított
be, átadva neki egy végrendeletet, melyben
Karátsonyi Guido gróf, a barom évelőit
elhalt föur meghagyja, hogy e hölgynek
fizessenek ki örökösei egy kerek milliócska
után járó évenkinti kamatokat, mindaddig,
amíg a nő él.
Ennek a drága okiratnak pikáns múltja
van. Az elhunyt gróf évekkel ezelőtt meg
ismerkedett egy ismerősének nővérével.
Nagyon csinos volt a hölgy és müveit is,
azért a nemes gróf udvarlója lett a leány
nak, aki időközben férjhez ment egy mi
niszteri titkárhoz. A gróf ezután nem kö
zeledett a leányhoz. Mert talán kezdte el
felejteni a „barátnőt", meg azt a végren

Megjelen: hetenként egyszer,
+• vasárnap reggel,

liatja az 1888. évi VII. az állategész
ségügy rendezéséről szóló törvényezikket, mely ugyan még eddig életbe
léptetve nincs, de melyet a legrövi
debb idő alatt életbeléptetni a köz
szükség' parancsol.
Az 1874. évi XX. törvényezikk
által életbeléptetett intézkedések a
marhavész ellen habár az állategész
ségi ügyet csak részben karolták fél.
még is annyi hasznot hoztak a köz
gazdászainak s ezzel a jólét előmozdí
tásának, hogy a keleti marhavészt
megszüntették, a külföldnek államunk
iránti bizodalmát megszilárdították s
a nemzetközi forgalmat tetemesen nö
velték; de mivel ez még sem volt
elég biztosíték, ezen nenr/etgazdászati
fontos kérdésnek alapos eldöntésére
s hasznos háziállataink megvédésére;
itt nem lehetett, nem lett volna he
lyes megállapodnunk; tovább kelle
mennünk s köz- s nemzetgazdászatuukat a többi nagyobb fejlődés fokán
álló kultur nemzetek színvonalára
emelnünk s akként az egész állategész
ségügyet rendeznünk.
Ezt állami törvényhozásunk az
1888. évi \ 11. törvényezikk megalkotása által eszközlésbe vétetni rendelte
s rendezte.
Kétségkívül, az uj törvénynek
mind tartalmára, mind kiterjedésére
szélesebbnek kell lennie a réginél; s
bizonyos, hogy intézkedései már csak
terjedelmöknél fogva is több munkát
s költséget igényelnek a múltnál; s
ez bizony nehezen fog esni mindenki
nek, kivált a jelen terhes közgazdászati viszonyok és keresetek vissza
esést s hanyatlást mutató forgalmánál
fogva.
Azonban még sincs okunk az uj
törvény által elrendelt intézkedésektől
visszariadni; mert azon talajon, me
lyet az 1874-ik régi törvény egyenge
tett s az ennek folytán alkotott sza

. A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziokat a kiadóhivatalba:

(Takarék- és Hitelintézeti épület) kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA;

bály Vendeletek a gyakorlati életben
oly útmutatással szolgáltak és szolgál
nak most is, hogy az uj intézkedése
ket. tekintve azok hasznos voltára, a
rendkívüli megerőltetés szüksége nél
kül teljesíthetjük, s ügyszeretettel
hasznunkra fordíthatjuk.
E mellett, tekintetbe kell ven
nünk azon helyzetet is, melvben áh
lünk a nyugati államokkal szemben.
A nemzetközi forgalomban állatkeres
kedelmünknek nagv gátul szolgált a
szükséges állat egészségügy rendezésé
nek hiánya, minél fogva állataink be
vitelét meggátolták k é n y ö k - k e d v ü k
szerint. Most a rendezés beálltával ezen
ürügy ellenünk fel nem használtathatik, s a forgalomból ez okon ki nem
z.árattatliatunk.
Más részről viszont mi is jo
got formálhatunk arra, s minden fenn
akadás nélkül követelhetjük — ezen
jognak ugyan mindig megvolt s az
innen nem is datáltathatik — hogy
keleti szomszédjaink, honnan a keleti
marhavész rendesen behurczoltatott
országunkba — szintén oly intézkedé
seket tegyenek, melyek a marhavész
megszüntetésére szükségesek, s azt
egészen meg is szüntetik.
Napjainkban a kereskedelmi for
galom elzárkózást hosszú ideig nem
tűr ugyan, s annak a ehinai falak
sem kepesek ellentállni. mint a tapasz
talás bizonyítja; de a ki a szabad for
galom előnyeit követeli, köteles ennek
minden postulatumát s consequcntiait
elfogadni; s ezek között kiválólag azo
kat. melyek a közegészséget illetik s
azt biztosítják.
A ki ezeket mellőzni akarja vagy
kijátszani törekszik, azt a forgalom sa
ját keretéből kizárja.
Tehát a mint benső s hazai éri dekeink kívánják, úgy a kü'ső nem
zetközi viszonyok követelik az állat; egészségügy rendezését.

deletet is, amit egészen törvényesen kiál nap alatt tisztára mosakodva, ren
lóvá, bizonyos szóbeli szerződések után, a desen öl t ö z k ö d v e és — j ó z a n á 11 aleánynak biztosítékul átadott. A férjhez p o t b a n jelenjenek meg a népfelkelési so
ment hölgy eddig nem mert kirukkolni a rozóbizottság előtt. Aláírva : Schleppsaebel
végrendelettel. Sokáig habozott. N'agx nehe őrnagy. Wondracsek őrmester.
— Jön a muszka ! — hangzott a hon
zen végre bevallotta a dolgot férjének, aki
ej, dehogy haragudott ! A bíró, aki a vég atyai ajkakról. — Én interpellálok! kiállja
rendelet fölött sokáig rázta a fejét, kény egy honvédő atya. — Meg kell tudnunk,
telen volt azt szabá'yszeriien kihirdetni. Az hogy mi lesz !. . . (fii, az a Bismarck!
Szerencs, re még idejekorán kisült,
örökösök azonban nem akarják megérteni
hogy a i. ház tagjait valaki megtréfálta.
a dolgot és pöriratta válaszolóik.
Tisza Ka illan jót nevelett a dolgon.
Ez a pikáns história nagy port vert
\
ag
.
talán örömében mosolygott a neje
föl a fővárosban, de azért gyorsan el
„jó
szivén."
felejtik. Épp itgy, mint ma mar nem Le
„Jó szív a ez íme annak a nagy
szólnék a felgyógyult bajor dívának ön
gyilkossági kísérleteiről s az udvarias férj bizottságunk, mcK az árvízkárosultak se
párbajáról; sem az expéuzíigy miniszter tir gélyezésére alakult. Csupa előkelő tagok
10.000 frtos bécsi Htjáról. 1! o u 1 a n g e r és ból all. Tiszám- indította meg a mozgalmat.
a iia.dok ó német császár fog'alkoztatjak az A bizottság színházi előadásokat, népünne
peket, mulatságokat, gyűjtést rendez.
embereket.
Ugyancsak Tisza Kálmánná rendezte
Boulanger ugyancsak érti a módját,
hojxy beszéltess^ n magáról. B;t.ia| < un imgv az operában iieilőii a t a fényes előadást,
érdeklődéssel vaijak a j ar.si híreket. No me ynek jöv< d m .. buna; <-v. rét. templom
igen, mert ki tudja, mire ébredünk holnap ? ép -SÍ alapjára fog iőrdittatni. Az előadás
A rcklámgenerá'is lehet diktátor, császár! ban Schrödel-H a n t s t a e n g e i asszony,
B e I 1 i c i o n i Gemma kisasszony, B 1 aFrancziaországban mindén lehetséges .'
Boulangeren kivid a német császár h á n é, a nemzeti színház, a népszínház és
képezi az általános érdeklődés tárgyál. az Opera tagjai vettek részt.
Mindenki tisztában van vele, hogy a sze
I.gyanúkkor került először színre a
rencsétlen császár nem fog sokáig ülni tró „nemzetiben" három eredeti egyfelvonásos
nusán vagy tán helyesebben mondva :'nem vígjáték, mely egy negyedikkel egyetemsokáig fekszik már betegen ágyában.
I ben megbukott.
Ilv körülmények között bezzeg elkép
Négy halott egyszerre ! . . . Ilyet is
zelhető, hogy honatyáink mennyire elrémül régen pipáltunk !
tek, mikor a hét közepén a tisztelt házban
Egy másik érdekes színházi eseménye
átadtak nekik egy meghívást, hogy három a hétnek a „Suhancz" jubileuma. Ko útinak

NYITRAI ÉS TÁRSA.

Feudalizmus és confessionalismus.
*)
De adós maradnék t. hallgatóimnak,
ha ezek után már csak nagyon röviden a
másik rémet: a „fe 1 e k eze t i e ssé get" (a
e o nfes s ion al i s inti s t) is be nem mu
tatnám.
Fulekezetiségi kérdést az antik világ
nem ismert, mert annak népénél „állam
vallás" volt s igy az egész népnek,
egész nemzetnek egy és ugyanazon vallása.
A középkor hagyta reánk ezt a dicső
örökséget, mely korszakba., már kezdetét
vette az eretnekek elleni vad küzdelem,
mely azután az újkor nagy vallásháborúi
hoz vezetett.
De mi köze a mai szabad kornak fele
kezeti gyűlölködésekhez, — kérdezzük ön
magunktól, — hiszen ma a lelkiismereti és
valias-szabadság mindenkinek egyenlő jo
got ad vallása gyakorlatára!
Es még is az a hamuval már beta
kart zsarátnok teléledt, a régi gyűlölködés
nek ha nem is lángja, de üszke újra izzasztja a lelkeket s kezdenek a felekezeti
választalak újra felemelkedni. S talán mind
erre az az ok: hogy az emoerek vallásosab; bak és hitbuzgóbbak lettek, mint előbb?
1 — Távolról sem ; hiszen mindjobban és
jobban tapasztalhatjuk azon sajnálatos kö
rülményt, hogy a vallás-közöny kezd
i uralkodni a lelkeken. — A felekezetieskedés tehát nem a vallásosság fellendülése,
hanem kizárólag: a régi gyűlölet, a régi
elzarkozottság és régi összetartás bizonyos
mérvű feléledése, istápolása.
Benn van ez a szellem — ép úgy,
mint a rendiség a levegőben; tulajdon
képen nincs sehol és még is mindenütt jei len van; — határoz, befolyásol, sokszor
dönt. Alikor pedig már külsőleg annyira
nyilvánul a felekezeties mozgalom és irány
zat, hogy magas államférfiak ellen nyílt
támadás eszközéül használják : akkor el
A lévai kaszinó ez évi utolsó estélyén Holl ó
Sándor, lapunk szerkesztője által
tartott felolvasás
szöveget adjuk egész terjedelmében.

ez az operettje ezen a héten került szilire
huszonötödszer. Blaliáné, akit a nyomdász
inasok disz-szedögyerekké avattak föl, bő
ven aratta a tapsot, a hálás szerző pedig
pompás arany babérkoszorút nyújtott át
neki.
Fönn a karzaton tomboltak a szedő
gyerekek.
-Mert ezek a fiuk most mindig ott
vannak a „Suhancz" előadásán, gyönyör
ködve enmvaió diszkó.lógójukban.
Fővárosi levelező.

A kakuk szó.
Nép roináncz.)
Epret szedni ment a lányka
Kosárkával kis kezén.
Gondtalanul, könnyen szökdel
A rét Ilim ?s szőnyegén.

H m u telik a kis kosár,
A dolog nem tart soká,
S hogy m tgs :t dte, megpihenni
Diilt egy árnyas lomb alá.

Elméláz a sok virágon,
Mik képi zik zsámolyát,
Mosolyogva hallgatja a
Csalogány bájos dalát . . .

Mosolyog, hisz nincs még búja,
Nincsen bánat jő szivén.
Kakuk szól . . s euyelgve kérdi:

„Hány esztendőt élek én?“
Szól a kakuk — de csak egyet —

8 hallgatva tovább repül . . .
Ott hagyva a kis kiváncsit

Tépelödni egyedül.

lehet. mondani, hogy a „conf'fessionalismus*
1 is a társadalom törzsén él s annak
rovására gyökérzetén táplálkozik.
*
*
*
De nem kívánok tovább argumentálni.
Tudjuk, hogy a magyar társadalomnak mily
nehéz helyzete van. Küzd a hátramaradottsággal; a culturának és vagyonosodásnak
egyes tényezőit rohamosan, csaknem erőit
felül múló mérvben kell neki megteremte
nie és ezen kiviil védelmi, majd hódító
harczot kell neki folytatni nemzeti jellege
érdekében.
Mindezen óriási feladat, együtt mű
ködő, lelkes és áldozatkész társadalmat
tételez fel. Még az ilv társadalomnak is
évtizedek, sőt talán évszázadok kitartó
munkájára lesz szükség, hogy czélját el
érhesse.
Mivel lehet tehát jellemezni azon tár
sadalmat, mely a helyett, hogy a nagy
feladatok megoldására vetné magát, az egy
más elleni gyűlölködést, idegenkedést, el
zárkózást tűzi ki feladatául, mely főleleveniti a múltak sötét és rémes árnyait s a
Mieghasonlást, e régi vétket hozza be tag
jai közé.
Nem azt leliet-e mondani, hogy az ily
társadalom nem emelkedik feladatának ma
gaslatára, hogy bűnös játékot űz legszen
tebb ezéljaival és érdekeivel, hogy vagy
gyenge megérteni kötelességeit, vagy nem
el léggé hazafias azokat teljesíteni.
Bizony nem lehetne elég sokszor han
goztatni a magyar társadalom e nemű kö
telességeit s ezzel a rendi és felekezeti
tendencziák káros és zsibbasztó voltát az
együttműködésnek, az összetartásnak pedig
föltétien szükségességét.
Ha sikerült a történelem folyamán le
küzdeni azokat az akadályokat, a melyek
az emberiség haladásának útjában állottak,
ha sikerült felszabadítani az egyént a pat
riarchális megkötöttség, a kaszt és r e ndiség nyűgei aló); ha véres áldozatok
árán meg lett teremtve a jogegyenlőség,
akkor azt egy társadalomnak sem szabad
könnyelműen újólag feláldozni.
Es ha e hazában másnak nem: a mii
*
veit közén osztálynak kell az irányt
megadni. Ennek kell önérzetesen véget
vetni az előjogoknak, a hivalkodó kivált
ságoknak : véget vetni annak a szolgaias
hódolatnak és bámulatnak, melylyel az
üres czim és rang iránt ma kishitüen visel
tetünk ; e n n e k k e 1 1 az érd e m e t és
m u n k át becs ii I n i, az eszméket és el
veket felkarolni és megteremteni egy erő
teljes müveit társadalmi életet, mely haza
fias kötelességek teljesítésére fogékony.
Mindez azonban megköveteli, hogy a
„f e u d a 1 i s m u s és confessionaA lányka rózsás arczát
Átfutja a fájdalom —

„Egyet szólt a kaknk, tovább
Nem szabad bár nyilanom ?“

*

*

*

„Mi a bajod drága lelkem.
Mondd szivemnek magzata,
Dalos ajkad mi lelte?1*
Kérdezi a jó anya.

lismus" szellemét körünkből örök időkre
eltávolitsuk; mert sajnos, ez a két árny,
mint érintettem, ma is itt jár közöttünk, él
és uralkodik s a szabadság és j o ge g y e n I ő s é g n a p j á t — még a XIX.
szá ad utoi-ó évtizedeiben is elhomályosítja.
Mindamellett ismervén a magyar nem
zet zömének fenköltlelkii érzületét, a nemz e t t e s t filépii ése, inegifjodása felett
kétségbe nem esem ; mert Telek y Sán
dorral szólva; „bízom népem és nemzetem
ősi erényében, tudom, tapasztaltam, hogy e
szent föld lakói tudnak lelkesülni; a ki
lelkesül, az hatni tud s a ki halni tud : —
annak győzni kell."!!!
Léva, 1888. marcz. 16.
(Vege.)

Különfélék.
— A póstajáratok. Lapunk múlt szá
mának vczérczikkébcn bővebben foglalkoz
tunk azzal, hogy a mos’ani póstajáratok
némelyike — tekintettel a vasút által elő
idézett uj helyzetre — nem felel meg a
közki vállalómnak. Vármegyénk közigazga
tási bizottsága ennek folytán el is hatá
rozta. hogy ezen ügyet közegei által tanulmányoztatni fogja s az igy gyűjtött ada
tok alapján készített javaslat nyomán a
postaigazgatóságnál oda fog hatni, hogy a
póstajáratok czélszcrüen rendeztessenek be.
lliszsziik, hogy az igazgatóság czélszerü
intézkedése által a bajokon segítve is lesz
v á r m egyé n k be n, de nem lesz segítve
a szomszédos H ont vár m egy ének velünk
kereskedelmileg s egyéb tekintetben köz
vetlen összeköttetésben levő Szántó, Ma
gva rád, 1)etilé nd és a többi községek póstajáratain, melyek eddig póstailag direkt
voltak összekötve Lévával, de az össze
köttetést az igazgatóság — határozottan
a mi hátrányunkra — Ipolyság felé irá
nyította, minek következtében ezen utón
3-ad, sőt 4-ed napra kapjuk leveleinket.
Felhívjuk ezen körülményre a postaigazga
tóság figyelmét s lliszsziik, hogy tud és fog
is módot találni, hogy érdekeink ezen
irányban inegóvassanak és a közkívánatom
kielégitessék.
— Gyászhir. A kérlelhetlen halál egy
szép jövőre jogosított ifjú életét oltó ki.
K ó n y a I. á s z 1 ó fögimn. tanuló, Léva
város köztiszteletben álló rendőrkapitányá
nak, K ó n y a .1 ó z s e f n e k Ha, e hó 22-én
hosszas és súlyos szenvedés után, élete
23-ik évében elhunyt. A derék és szorgal
mas ifjú halála a legszélesebb körben
mély részvétet keltett. Temetésén, mely e
hó 23-án d. u. ti órakor ment végbe, a fő
gimnáziumi tanárikar- és ifjúságon kiviil
resztvettek: a városi hatóság, egyes testü
letek, ipartársulatok s igen nagyszámú kö
zönség. — A béke angyala lebegjen porai
felett ! A mélyen sújtott család nagy fáj
dalmát enyhítse mindnyájunk őszinte rész
véte ! — A család által kibocsátott gyász
jelentés igy szol: „Kónya József és neje,
szül. Biró Anna, mint szülök a maguk,
valamint gyermekeik Berta, Mária és Vilma

A falnbnr, kicsi házban
Fekszik egv tört rózsaszál.
Mellette jó édes anyja
Könytöl ázott arczczal áll.

Gvenge hangon szól a beteg :
„Kész-e már az uj ruhám?
Holnap után esküvőm lesz,

„Oh nem! édes jó anyát skám,
Nem azért vagyok beteg:
A kaknk szó, a mely miatt
Megnvngo.liiom nem lehet . . .!

Egyszer sz ilt r<ak. egye: jeient . . .
Egy évet, azt jól tudom,
Mely után a tem tőben
Doinbond uj sirhalom.
8 a sirhaloin engem fed majd,
Hisz a kaknk szólt nekem.
A kaknk szól, é<l.
*s
szülém.
És CZ bántja kebelem . . .

Felvidulva szól az anya.
„Örülj ke'lves gyermekem.
Egy év nini'a nem halálod,
Hanem esküvői !• szén.
*
S a szeivtö gyöngéd anya
Átölelve gv rmekét.
Csókkal űzi homlokáról
El a I »ánat fellegét.

*

*

*

Tavasz van. E|»’ mint egy éve
Zöldéinek a levelek.
A csalogány újra dalol,
A gerlicze kesereg.
Fii közül a kis szannicza
Kandi szemmel bú elő.
De a lányka hol maradhat.

Kosarával mért nem jü?

különbözik más kis mezővároskától. \ áros
nak nem város, falunak nem falu, s ha
falai között nem bírná hét vármegyére szóló
nevezetességét — a kendelényi tornyot,
akkor az unalom bilincseitől aligha volna
megmenthető.

— Gyilkosság. K r i s k o Márton breZOVJ." irhabőröst f. hó 27-én virradóra a
ve‘lde8io kocsiszínjében agyonütve
találtak.
A tettest
a csenaorseg
c^nníLői.-.irr a legna
i
,,
.

gyobb erelyível nyomozza.
— Egészségügyi viszonyaink. Magyar
ország egészségügy, viszonyai nem kedve
zők es valóban megdöbbenti a halálozás az
egyes városokban. Az egészségit-; tJr
nyék igyekeznek ez állapoton segiten sajnos azonban, hogy ezeket kévé
’
rés helyen
veszik kellő figyelembe. Városunk
—egész^gügyi állapota eddig elég kedvező u^van
de telő, hogy a gyorsan beállott mele'idöl
járás fejlesztem fogja a különböző hete
segek cstráit s. éppen ezért szükségesnek
latjuk felhívni hatóságaink figvelmét az
egyes p.szKos udvarokra, meívek na-v
resze rondasaga miatt az egészségre kÁzked ír; f katosagnak széles körű intéz
kedés! hatalmat adott a törvény e tekin
tetoen s ha teljes szigorral veszi ezt igénybe,
nemcsak a közügynek, de a közönségnek
is nagy szolgalatot tesz vele.

.. , — Újbánya szab. kir. ’s bányaváros
önkéntes tüzoltó-egyesülete április lto 22 "n

tai ta ev! rendes közgyűlését, mely alkalom
mal az egylet t.sztviselöinek és választmá
ny anak megválasztása napiremire kerülvén,
a kővetkezők választattak meg: Elnökül
Gajdossik Rafael, főparancsnokul Vo
lán szky 1-erenez, jegyzőül ifj. Vojték
lnne, penztarnokul K o p e r n i e z k v Jó
zsef, szertárnokul O 11 i k János. Választ
mányi tagokul: Petykó Elek, Cservmka Mór, I) o d e k Ignácz, A u g u sztin
B a u m a n n Samu és id. 1) o 1 ezsal József.
- Műtárgyak építése. A nagyszombat-krakoi allamuton levő 15 és 17 sz
műtárgyak újra építésének, valamint 128
drb. kerekvet., fellállitásának biztosítása
vegeit az aranyos-maróthi m. kir. államepiteszeti hivatalnál f. évi april 12-én 1502
kr- k,'i|tségvetés mellett megtartót;
“rlc.ll-cs a.kalmáyal a vállalatot Monaco Mosó
vállalkozó két százalék árengedéssel nyerte el.
Az ipolyság b.-gyarmati vasút léte~ mínt értesülünk — mindinkább
közeledik a megvalósuláshoz. Balassa-Gyarmat varos legutóbbi közgyűlése már meg
állapította az indóház helyét s valószínű,
hogy az osztrák-magyar államvasuttársasá"-.
mint a jelzett vasút építője is el fo<4a
fogadni. A társulat mérnökei B.-Gyaimaton
tartózkodnak s szorgalmasan végzik az elő
munkálatokat.
— Halott-kiserö gyermekek. Trefort
miniszter körlevelet intézett valamennyi
egy házmegye főhatóságához s ebben azon
regi szokás ellen nyilatkozik, hogy az is
kolás gyermekek a halottat énekléssel ki
sérik. Járványok idején ily módon a gyer
mekek könnyen megkapják a ragályt va»y
pedig, miután többnyire fogyatékosán öl
tözködnek, meghűlnek. Különben is egész
délutánokon át elvonatnak az iskolától? A
miniszter tehát most arra hivja fél a főha
tóságok figyelmét, hogy oda hassanak, mi
szerint e szokás lassanként kiszorittassék.
—

Kitüntetett könyvkereskedés.

A

L a m p e 1 R ó b e r t-f é 1 e, most W o d i an e r 1-. és I- iái tulajdonát képező könvvkereskedö-ezégnek a 'közművelődés körül
N.unia Hirtelen megszólal alulról a csengetyii, nem múlik el tiz perez és egy feketébe
öltözött finom magatartási! fiatal hölgy lépi
át a toronyszoba küszöbét. Fáradságtól ki
pirult arezczal, lihegő kebellel közelit az
öreg Balainbér felé, a ki készséggel kínálja
meg ö nagyságát egy rezzant karos-székkel.
— Jó napot, Balainbér bácsi!
—- Isten hozta, nagyságodat. Már azt
hittem, hogy egészen elfelejtette az öreg
Báláméért.
— Ne tartson tőle, jó öreg. Mindig
szívesen keresem fel e helyet; innen leg
kedvesebb emlékeimre tekinthetek le.
— Tudom, nagyon jól tudom !
— Es honnan tudja ?
— Rég kiolvastam azt nagysád sze
meiből.
hlogyan, Balainbér bácsi, a szemek
nyelvét is ismeri !
— Hogy ismerem e? Ismerem bizony!
Valamennyi eleven- és holt-nyelvet — még
a félholtakat is.
— Na lám! Es mit olvasott ki sze
meimből ? !
— Sokat. Mindent. Még annál is
többet.
A fekete ruhás hölgy mosolyra fa
kasztotta rózsás ajkait. Balainbér bácsi
ravaszul ripostirozta a mosolyt, a torony
érdekes látogatója pedig hátradőlt székében
és kéjjel szívta magába a torony nyitott
ablakain betóduló üde levegőt. Majd eláb
rándozott a toronyóra egyhangú ketyegé
sén és szemeit a szinpompás kilátáson 'le
geltetve — elszenderedett.

A kendelényi torony azonban bizonyos
nymbust és élénkségei kölcsönöz a kis vá
roskának. Messze földről keresik fel, hogy
Zokogva szól a jó anya:
ellátogassanak a kendelényi toronyba, a
„Kész már édes gyermekem !u
honnan csodás kilátás nyílik aj-Bíikk aljára.
Es haldoklói gyöngyvirágát.
Átöleli csendesen.
A meddig emberi szem csak elláthat: szik
lás, kopár, majd buja hegyóriások, illatos
Arcán a szegény betegnek
völgyek, ligetek, csermelyek, berkek, zuhaVégig rezg egy fénysugár.
tagok és titokzatos rengetegek váltják fél
Az örömnek fénysugara
Játszadozik homlokán.
egymást, hogy ábrándba ringassák, felemeljék
és
gyönyörrel árasszak el az emoeri lelket.
„Ma egy éve
*
mondja halkan
A kendelényi torony őr egyedüli lakója ;
,.A madárka nem hazug . . .
M a egy éve. beszélt hozzám
az öreg Balainbér Gergely, mesterségére
S jövendölt a jó kaknk.“
nézve harangozó, tulajdonképen pedig ma
dártávlatbeli ciceronija a kendelényi tornyot
„Öltöztessétek fel szépen.
Koszorút is a fejére . .
látogatók egész seregének. Huszonkét éve
S*«»!
•:/. mya megtörötten —
lakja ö már a kendelényi torony sivár négy
„S t< niesse ek ő melléje. ♦)
falát, de nincs is oka a megbánásra — több
Kónya Lnwxló.
a jövedelme, mint a kendelényi pap és kán
tornak együtt véve. De még ennél is többre
*i A ’ or ál eí’.iiuivt. tehetséges ifjúnak e sorok I becsüli azt a rengeteg emberismeretet, a
kép zik utolsó kölfeménvét. hattyú dalát. 8 fájdalom
mit magának e helyen szerzett. Mióta itt
— ug\ történt, mint ebh 11 in ‘gjövcndöié, az alig egy
. v előtt elhunyt fivére mellé temették el hamvait, a
dicséri a papot, nem egy angol és franczia
jó szülök rt ményét. - Szcrk.
touristával érintkezett s ha a dér, die, dasszal ellenséges lábon is áll,
a „parié
francé" meg az „english speackeu" minden
A kendelényi toronyör.
napi kenyere.
— Szabolcsi Lajostól.
Most, hogy a délutáni 3 órát elharan
gozta,
nyugatomba helyezi magát. A torony
A „Bükk" alján egy kies pont terül
szoba
egyik
szegletében terül el és nagyokat
el barátságos, fehérre meszelt házakkal,
pöfékelve
selmeczi
pipájából, várja a láto
Csinos álma nem tartott sokáig. Ke
kimagasló papiak, templom és aránytalanul
magas toronynyal. E helyet úgy hívják, gatókat, kiket fogadott fia, a Gyuri szokott gyetlenül megzavarta azt az erősen nyiI hogy; Kcndeíény. Kendelén)’ miben sem a 270 lépcsőn felkisérni. Nem kell sokáig kogó ajtó, melyen Gyuri kíséretében egy
Ugy-e édes jó anyám?1*

Valami rossz hirt hallottál.
Megcsendült a bal fiiled :
Lábacskádat tövis vérzé,
Mondd, mi lelt, mért vagy bete<
*?

nevében szomorodott szívvel jelentik, ked
ves gyermeküknek és a jó testvérnek,
Kónya László főgymn. tanulónak, f. hó
22-én d. u. fél 3 órakor, a halotti szentsé
gek ájtatos felvétele után, hosszas és súlyos
szenvedés következtében, élte 23-ik évében
történt gyászos elhunytét. A boldogult hült
tetemei f. hó 23-án d. u. 6 órakor fognak
a rom. kath. sirkertben örök nyugatomra
tétetni. Lelki enyhüléséért az engesztelő
szent mise áldozat 24-én d. e. 8 órakor fog
az egek Urának az anyaegyházban bemutattatni. Léván, 1888. ápril hó 22. Áldás
és béke porai felett !“
— Májusi ajtatosságok. Az évenként
szokásos májusi ajtatosságokat az idén is
megtartják a plébánia templomában. Az
ajtatosságok april 30-án kezdődnek, mely
alkalommal, mint értesülünk, a zene- es
ének-műkedvelők is közre fognak működni.
— Kinevezések. — A lévai honvéd
tisztikar három tiszteletben álló tagja.'Szi lavcczky Sándor és Pólya Károly főhad
nagyok a májusi kinevezések alkalmával
11-od osztályú századosokká, T o r m a La
jos hadnagy — főhadnagygyá neveztettek
ki. — Gratulálunk ez alkalomból derék
honvédeinknek!
, .
— Gyászeset. K 1 ó r József, verebélyi
gyógyszerészt megrendítő csapás érte: neje
szül: Berenesy Irma úrnő e hó 23-án,
élete 23 ik, boldog házasságának első évé
ben hosszas szenvedés után elhunyt. A sze
les körben ismert Hatal nö halála messze
vidéken keltett őszinte részvétet. — Áldás
porain! — A mélyen sújtott család a követ
kező gyászjelentést bocsátotta ki: „Szomo
rodott szívvel értesítjük minden rokonun
kat és ismerősünket Klór Józsefné szül.
Berenesy Irma gyászos elhunytéról; ki
hosszas szenvedés és a halotti szentségek
ájtatos felvétele után életének 23-ik és
boldog házasságának 1-ső évében f. hó 23-án
délelőtti 10 órakor csendesen jobb létre
szenderült. A kedves elhunytnak hült te
temei szerdán azaz április 25-én délutáni
3 órakor fognak a verebélyi sirkertbe róni,
kath. szertartás szerint örök nyugalomra
helyeztetni, az engesztelő szent miseáldozat
pedig f. év április 26-án reggeli 8 órakor
fog a helybeli templomban a Mindenható
nak bemutattatni. Verebély, 1888. évi áp
rilis hó 23 án. Örök áldás emlékének!
Klór József, mint férj. Ozv. Berenesy Gusztávné, mint édes anya. Ozv. Draskóczy
Dánielné, mint nagyanya."
— Uj keringő. Bicliter Feroncz lé
vai tanító, a dalárdának derék karmestere,
kinek neve mint zeneszerzőé is előnyösen
ismert legújabban. „C s o k ork eringő"
czimen egy keringöt irt. zongorára, mely báró
N v á r y Béláné szül, báró R a d v á n s z k y
Mária úrnőnek van ajánlva. Mi, kik ismer
jiik a szerzőnek eddigi darabjait, csak
gratulálhatunk uj, igazán kedves keringöjéhez, melyet bizonyára a közönség is szí
vesen fogad.
— Veres Lajosné szül. Orosz Zsu
zsanna asszony, \ eres Lajos verebélyi
telekkönyv-vezető ifjú neje, hosszas szen
vedés után e hó 24 én élete 28-ik, boldog
házassága 9-ik évében elhunyt Verebélyen.
— Béke lebegjen hamvai felett!

szerzett érdemei elismeréséül a király a .
cs. és kir. udvari k ii nyvkereske-'
i ff i c z i m c t adományozta.
— Nem pipázunk. Az ország több vi
dékén, de kivált Zeinplén-vármegyében
egymásra alakul „a nem pipázók társulata”.
A füstölés élvezetéről a lemondáson kívül,
programmjuk komolyabb pontja, hogy ugy
a társadalom, mint az irodalom és a kép
viselők utján odahatni törekednek, hogy a
dohány-monopolium megszüntetésével az
állam adóztassa meg a dohányfoldet 10—20
forint földadóval, bélyeggel láttassanak el
a pipák, cserép, tajték 1 krajczártól 5, sőt
10 írtig. A szabad dohánytermelők dohányát,
melyet a dohánypiaczoa el nem árusítanak,
az állam váltsa be. Dohányt a külföldre
egyedül az állam adhasson el és közvetít
hessen; a dohánybehozatal megszüntetendő.
Ez utón komolyan számítók az államnak
milliókkal Ígérnek több jövedelmet, mint a
mennyi a monopóliumból remélhető.
— Gyémántfogak. Már ilyenek is van
nak, még pedig Amerikában. A gyöngyfog
sor kifejezés eddig esak költői hasonlat
volt, ezentúl már nem lesz az. Az amerikai
hölgyek ugyanis azt gondolták ki, hogy fo
gaikba kis gyémántokat illesztenek, melyek
kivált világításban „ragyogó mosolyra” ké
pesítik. A divat New-Yorkban keletkezett
és gyorsan hódított az amerikai gazdag kö
rökben. A fogorvosok és ékszerészek ter
mészetesen örülnek a brilliáns divatnak,
mely nálunk aligha fog utánzókra találni.
— Honvedeink bocskorban. A honvé
delmi miniszter elrendelte, hogy minden
egyes honvédzászlóaljnál negyven pár bocskort tartsanak készletben és pedig olyan
szerkezetiteket, a minők ama vidéken hasz
nálatban vannak, melyből az illető zászló
aljat ujonezozzák. A bocskornak rendelte
tése hogy táborozások alkalmával olvan
emberek viseljék, a kik nincsenek a bakkancshoz szokva s ezért könnyen feltörik |
a lábukat. A közös hadseregnél szintén
fognak bocskorokat készletben tartani ily
használatra, ott azonban csak egy fajtát.
— A vaskapu szabályozása. Az ezen
ügynek finánszirozását illetőleg folytatott
tárgyalásokról jelenti a „Correspondanee
de í’csth”, hogy az Unionbank ajánlatán
kivüi legújabban a hitelintézeti cso
port részéről is érkezett egy terv a ma
gyar kormányhoz. E terv a tinanszirozást
sor rsjegy kölcsön alakjában indít
ványozza, mely mintegy 10 millió frtnyi
effektiv összegben a bazilika- és a vörös
kereszt-sorsjegyekhez hasonló kis papiro
sokban lenne a piaczra bocsátandó. Miután
a közlekedésügyi minisztérium az ügy mi
nél hamarább leendő finánszirozását kívá
natosnak tartja, a pénzügyminisztérium a
legközelebbi napokban meghozza határo
zatát.
— Férjet

keresett a

viszt-játékhoz

minden áldott Gste kettesben visztet ját , nak osztály vizsgálatai ugyan april 30-án
szani nejével, a miért élvezni fogja a nő kezdődnek s azon a héten befejeztet100,000 dollárnyi vagyonának jövedelmét s
ha a nő maghal, reá marad az egész vagyon. I nek, de az érettségi írásbeli vizsgála
— Elvi határozat iparügyben. A fbld- tok felsőbb rendelet következtében el
mivelés-, ipar- és kereskedelmi miniszter halasztást szenvednek s május hó 22.
egy telmerült eset alkalmából kimondotta, 23; 24. 25. és 26. napjain fognak
hogy az iparossegédnek gazdája részéről megtartatni.
való tettleges bántalmazása nem ipari,
A fögymn. igazgatóság.
hanem rendőri kihágást, esetleg a büntető
törvénybe ütköző súlyosabb beszámításit
II.
büntetendő cselekményt képez. E szerint a
bántalmazási cselekményt a kiliágási vagy A „Barsmegyei általános tanító-egye
sület elnökétől.
a büntető törvény alapján minősíteni vagy
a miatt büntetést kiszabni az iparhatóság
Héxelexxx és értesítés.
nincs jogosítva.
Tisztelettel kérem a „Barsmegyei ál
-- Utolsó határidő. Ha netalán ebben
talános tanitó-egyesület” i. t. tagjait, méla panaszos időben is akadnak olyanok, a
toztassanak
alapszabályaink 15. §. d. pontja
kik megfeledkeznek rég tartogatott ban
értelmében (május 26-ig) hozzám bekül
kókról, most egy hivatalos hirdetmény fi deni azon indítványaikat, melyeknek tár
gyelmezteti őket, hogy nézzenek utána.
Az 1866. július 7-röl keltezett és a forga gyalását f. évi junius hó 26-án AranyosMaróton tartandó közgyűlés programmjába
lomból már kivont egyforintos államjegye felvenni óhajtják.
ket csak ez évi június hó végéig lehet ki
Ezúttal is bátorkodom felkérni az igen
cserélni, még pedig a közös pénzügyminisz tisztelt tanár és tanító urakat, kegyesked
tériumhoz intézendő bélyeges folyamodvány jenek oda hatni, hogy minél több tagja le
alapján; junius végéne régi egyforintosokat
gyen egyesületünknek, mert csak igy re
nem váltják és nem cserélik be.
mélhető, hogy a nemes czélt, mely felé tö
— Rövid Hírek — Tudós turis
rekszünk, el is érhetjük. Felekezeti különb
ták készülnek a pünkösdi ünnnepekre
ség nélkül szívesen látunk mindenkit sora
Selmeczbányára rándulni. A magyar föld
inkban, ki az iskola és a tanítói kar hely
rajzi társulatnak mintegy 30 tagja érkezik zetének javítását óhajtja.
oda. — Budapesten e hó 26-án nyílt meg a
Aranyos-Maróth, 1888. április hó 25-én.
városligeti iparcsarnokban a harmadik tavaszi
Beme Károly,
virág- és kertészeti kiállítás. — A villamos
eluok.
ság Amerikában ezentúl a hóhér szerepét
III.
is fogja játszani. A new-yorki törvényhozó
Meghívó.
testület volt a humánus kivégzési módszer
A
„barsi
evang.
reform, tanító egylet”
kezdeményezője. — A magyar fegyvergyár
nagy terjedelmű épület lesz. Összesen tavaszi közgyűlését május 3-án délelőtt 9
10,400 négyzetölet építenek be s hét kü órakor kezdve fogja megtartani Léván az
lön épületet emelnek. — Frigyes német ev. ref. elemi iskola helyiségében, melyre
császár állapota pillanatnyilag javul, de az egylet rendes és tiszteletbeli tagjai, va
egészben reménytelen. — A bécsi kereske lamint a nevelésügy barátai tisztelettel
dők dalköre kirándulást rendez Nyitrára meghivatnak.
Léva, 1888. ápril 26.
a pünkösdi ünnepek alatt s ott két dales
Az elnökség.
télyt is tart a nőegyletek javára.
APRÓHÁCO K.
— Rovatvezető Zuhan y. —

Segítség. Szomszéd: Ugyan kérem,
Vörös ur, nem lehetne leányait rábírni arra, hogy ne
játszanak folyton négy kézre. Igazán nem dolgozhatom
a zaj miatt. — Vörös: Tudja mit, doktor ur, vegye
el az egyiket — azután vége lesz a uégvkezesjknek.

Altató. Férj (elutazó nejéhez): Azután
édesem, el ne feledd mindennap jó hosszú prédikáeziót
Írni haza, mert a nélkül már nem nem is tudnék olyan
édesen aludni.
A gyermek-szobából. Palika: Papa!
eljösz velem ma sétálni ? — Apa: El, ha az idő
megengedi. — Palika: Az
mamától kérded meg ?

idő?... hát néma

Washingtonban egy 70 éves magános hölgy,
kinek egyetlen szenvedélyét a visztezés
képezi, nem régiben újság utján férjet
keresett, kinek csupán az lenne kötelessége,
hogy vele visztet jatszszék. l’ár nap múlva
jelentkezett is egy férti s miután viszttudományát a hölgy megfelelőnek találta,
megtörtént a házasság. A szerződésben ki
van mondva, hogy a férjnek kötelessége

A f. hó 22-én ugyanezen helyen
megjelent értesítést illetőleg megje
gyeztetik. hogy a VIII. oszt, tanulói

sugár termetű fiatal ember lépett be, kivel
nyomban szemközt találta magát.
— Asszonyom!
— Uram !
Konvenczionalis meghajlás. — Kis
szünet.
—- Bocsát.atot esdek alkalmatlanságo
mért. Ha sejtettem volna, hogy álmát ....
— Oh kérem. Önnek épen oly joga
van e helyet felkeresni, mint nekem, vagy
akárki másnak.
— Megfosztottam álmának talán legbájosabb részétől.
— Mitsem tesz, különben is az«k
közé tartozom, a kik ébren is tudnak ál
modni.
— Ez nemes lelkek tulajdona.
— Mondja inkább, hogy a megtört
szív reakeziója.
— Megtört szív ?
— Az!
— Ily fiatalon?
— < >h, a fatum nem köti magát kor
hoz. Nem kéri be a keresztlevelet, nem
számit, nem kiméi, hanem fentarthatatlanul
ront áldozatának. Ha aztán hatalmába ke
rítette. bilincsekbe verte és földre tiporta,
akkor . . •
— Akkor?
_ Akkor nem marad egyéb hátra
mint leszámolni az élettel.
— ] essimistikus világ nézlet.
— De igaz !
_ Csalódik asszonyom, mert ha a
végzet meg is tőrt s pillanatra bénává,
ügyefogyottá tett, akkor mindnyájunk védő
ügyvédéhez, a vigaszhoz forduljunk.
— Phrasis!
— . . Az meghallgat bennünket, taná

csokat ad, és a legkétségesebb esetekben
is azzal fog elbocsájtani, hogy : reméljünk.
— A megtört szívből kihűl a remény.
— Nem lángol ugyan, de nem is al
szik ki. Saját tapasztalásból tudom.
— Oh önök férfiak, más, egészen
más szempont alá esnek.
— Es miért volna nekünk itt is ki
váltságunk ?
— Mint a „világ urai” talán sziveiket
is könnyebben uralhatják.
— Akkor is, ha az vérig van sebezve?
— Akkor is!
— Asszonyom, engedjen meg, de ön
sokat, felette sokat tételez fel rólunk.
— Még mindig nem eleget.
— Hogyan?
— Saját tapasztalásból beszélek.
— Ah!
— A legrosszabb esetben meggyógyittatják az által, ki megsebezte.
— Ezt elismeri?
— Teljesen !
— Fentartás nélkül?
— Mondtam már, hogy ....
— Akkor tudja meg, asszonyom,hogy
nyugalmam felett rendelkezik.
— Hogyan ?
— Leontine!
— Uram . . . nem értem!
— Végre is elég volt az alakoskodásból.
Hagyjuk azt, Leontine. Szerettelek hajadon
korodban, a midőn az apai zsarnokság ke
gyetlenül elválasztott bennünket és undok
karjaiba dobott egy még undokabb férjnek.
Szerettelek, imámba foglaltalak azóta és
szeretlek, térden állva esdek szerelmedért
most, a midőn özvegységre jutva szabadon
rendelkezhetel szived és kezed felett. Légy
enyém, Leontine és akkor rabszolgád, hűn

T A N Ü G Y.
I.

Értesítés.

LEVELEZÉS.
I.
Tekintetes Szerkesztő ur !
Becses lapjának f. évi 17-ik számá
ban foglalt „tánezok tatás” czimü közleménye
annak kijelentésére késztet, miszerint tel
jesen méltánylom felszólalását, szívesen is
vállalkoznám a tanfolyamot alkalmasabb,
péld. a farsangi időszakban nyitni, e törek
vésemben azonban ezen időszak alatt a po
zsonyi és hamburgi cs. k. hadapród isko
lák s az egri angol kisasszonyok intézeté
ben, hol már 17 év óta van szerencsém,
mint illemtanár és tánezmester működni,
— elfoglalva lévén, e kívánságnak eleget
nem tehettem.
Ha azonban sikerülni fog a t. ez. szü
lőkkel erre nézve megállapodásra jutni, il
letve ha a résztvevők száma elég tekinté
lyes lesz, szívesen fogok rendelkezésükre
állani.
Jelenleg 6 hétig szándékozom itt tar
tózkodni s mint az előző években az i 1lemben és általánosan kedvelt t á n c zn e m e k ben, különösen a in agya r n e in

ápoló orvosa, dédelgetője leszek megtört
szivednek, Leontine légy hát enyém!
Leontine nem birt szóhoz jutni; kérdöleg, mereven nézett az esdő szemeibe,
mintha azoknak legmélyére akart volna ha
tolni. Széttekintett maga körül, keresett
valakit, a kitől tanácsot kérjen, de nem lá
tott senkit és semmit; csak a kendelényi
toronyórának egyhangúan zakatoló in
gája figyelmeztette, hogy perez után perez,
röpül az idő . . . rövid az élet. Hirtelen
kibontakozott merevségéből és egy hangos
felkiáltással a térdenálló nyakába borult.
— Tied vagyok Gyula!
— Leontine!
Hosszú forró csók követte ajelenetet,
melyet még az öreg Balambér bácsi sem
tudott egykedvűen végignézni. Felugrott
nyughelyéről illő tisztesség tudással állásba
helyezve magát és csak annyit mondott,
hogy:
— Nem oda Buda, tessenek csak szé
pen lesétálni az — oltárhoz.
Le is kísérts a fiatal párt, tengernyi
szerencsét, boldogságot kívánva az uj frigy
hez. Nyomban reá azonban ismét felczammogott a toronyszobába, gondolkodott egy
darabig a történtek felett, mig aztán szo
kott cynismusával odaszól a Gyurinak, hogy:
— „húzd meg izibe a lélekharangot” !

Gondolatok.
Irta: Six ZJeexx.

Az idő senkinek sem egyforma,
egyiket emeli, másikat alányomja.

*

*

*

Tolvaj, a ki mástól lop valamit,
gyilkos, a ki mást életétől foszt meg, de
„szörnyeteg”, ki minden lehető fogással el
rabolja másnak boldogságát, a nélkül,
hogy rászorulna.

z e t i tánezban, ugy a Noblesse négyes,
a testi magatartásban tanfolyamot
nyitottam, mire ezúton vagyok bátor a t.
ez. érdeklődök figyelmét felhívni.
Tisztelettel
■\X7" e 1 s e x S. IC á. x © 1 y,
a pozsonyi és hainbnrgi es. kir. liadaprőd iskolák
és az egri angol kisasszonyok intézetének tánczmestere.

II.
Tek. Szerkesztő ur !
Lekér, 1888. april 24-én.

Megterem a poéta mindenütt: hóban,
fagyban, szárazságban. A legtöbb vidéknek,
sőt város- és falunak akad egy-egy pél
dánya, ki lantját néha-néha leakasztván a
szegről, zeng-bong mélabr.s vagy
vig
dalokat. Az ilyen költői termékek legtöbb
nyíre nyomtalanul tűnnek el s a falu ha
tárán túl alig jutnak s még ritkábban lát
nak nyomdafestéket. A tek. Szerkesztő
urat kérem, hogy ez alkalommal tegyen ki
vételt és az ide mellékelt versnek adjon
helyet lapjában.
írója Ke lemen Jóakim lekéri la
kos, egyszerű földmives ember, ki nem ir
tózik a munkától sem és nem jár Hazafy\ eray Jánosként faluról falura, hanem be
csülettel végezvén napi munkáját, üres ide
jében.,ucm,a korcsma kilincsét nyomkodja,
hanem olvasgat és irdogál.
Több müvét olvastam, melyek mind
vallásosság és józan gondolkozásra vallanak.
Némelyikből nem hiányzik az egyszerű, de
gyakran jóízű humor sem. Mutatónak az
elmúlt télhez irtat mellékelem.
■Zk. tél.
Ezernyolczszáz nyolezvannyolez van magában,
Beköszöntött újév napján hajnalban.
Maradt volna ö a külső világban
Vagy ugrott volna a széles Dumában.

Nagyon büszke most itt a mi hazánkban.
Katonatiszt lehetett valahában.
Nem lesz büszke, csak egy évig, azt mondják.
Esztendőre öt majd ledegradálják.
En Ist nem. d? be vagyunk rekesztve,
Körös-körül hóval vagyunk belepve.
En Istenem mikor lesz már kikelet?
Jaj de nagyon meguntuk már a telet.
Szünet nélkül esik a hó, nagy a tél.
Szegény ember retteg ettől s nagyon fél,
Fogyatkozunk a tüzelő dolgából,
Talán Isten teszi azt haragjából.

Bekergetett minket a tél szobába.
Didergőnk a kályha mellett sorjába.
Borzasztó tél van itt a mi hazánkban,
Belefutunk mint liba a tojásban.
Kószák vagyunk, nagyon istenkáromlók,
Másik részben felebaráx csúfolok.
Édes barátim ne tegyük ezek .4.
Jó az Isten, hoz ránk még jobb időket. *)
Siklósi F.

III.
Tekintetes Szerkesztő ur !
Losoncz, 1888. április hő.

Becses lapja több számából győződ
tem meg, hogy a tél folyamán a „Bokodyék”
színtársulata a közönség nagy megelége
désére hosszabb ideig ott működött; ugy
becses lapja, mint a lévai nagy közönség
iránti tiszteletein sugalja, hogy e derék
színtársulat itteni működését is bemutassam.
Két és fél hónapig volt a Bokodyék
színtársulata városunkban, s büszkén mond
hatjuk, hogy ily összevágó játéku jó szín
társulat már rég nem volt nálunk ; az itteni
évad és távozása előtt a társulatnak, két
budapesti művészt nyelt u,egi Vizváry
és Ujliázy szeméi vében, kik 3—3 ven
dégszereplés után, jó emlékekkel távoztak
Losonczról. — April 15-én távozott a derék
szintársulat Zólyomba, honnan rövid ottlét
után B.-Gyarmatra készül. - Közönségünk
nagy óvácziók közt vett búcsút a távo
zandó derék színtársulattól s örvendve gon
dolunk az őszi évadra, mikor Bokodyék
színtársulata ismét művészi élvezeteket
nyujtand müértö közönségünknek.
Csetényi Emil.

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.

Alulirt a magam és mélyen súj
tott családom nevében a legforróbb köszönetemet nyilvánítom jó barátaim- s
ismerőseimnek, továbbá a csizmadia- és
czipésztársulatoknak s mindazoknak,
kik feledhetlen László fiam elhunyta
alkalmából mélyen érzett fájdalmun
kat. szives részvétükkel enyhíteni ke
gyeskedtek.
Léva, 1888. apr, 25-én.

Kónya József.

Nyilttér.

0Ganzseidene bedruckte Foulards von

4 QA his fl. 3.9u per Meter versendet roben■ liZíU und stückweise zollfrei das Fabrik De
pót G- Hennebfrg (k. k. Hoflief.),Zürich. Musterum-

gehend. Britf: 10 kr. Porto.

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

Búza: m.-mázsánként 6 frt 40 kr, 6 frt
70 kr. Kétszeres 5 frt 20 kr, 5 frt 50 kr.
Rozs 5 frt. 10 kr. 5 frt 30 kr. Árpa 5 frt
50 kr, 6 frt 20 kr. Zab 5 frt. 30 kr. 5 frt.
60 kr.' Kukoricza 6 frt. — kr, 6 frt 50 kr. Bab
9 frt. 80 kr. 10 frt. 20 kr. Lencse 9 frt 60
10 írt—kr. Köles 4 frt. 50 kr. 5 frt — kr.
*) Kuriózum kedvéért adjuk mutatványul. — Szerk,
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E rovatban minden sző egyszeri
beiktatása 3 krba kerül : bélyeg
díjban
a lakás megjelölése mel
lett — • Hzerenrfö minden egyszeri
beiktatásért 37 kr.

Ház-eladás.
A Zöldkert utczában
levő 40-ik számú
szabadkézből

eladó;
köz-

jegyzői irodában tudha

KIS HIRDETÉSEK.

A lévai kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság,
közhírré teszi, lmgy Stipka Mihályué szül. Sebő Ju
lianna végrehajtatónak, Sebő János végrehaj táststenve ló elleni 1878. évi martin
*
hó 26 ától a kielégitésig évenként jár.. 22 frt, 34 kr. elvont haszon és já
rulékai iránti végrehajtási ügyében Sebő János
nak a podlnzsányi 68. sz. tjkvbeli A. I. 1 — 16. sor
szám alatt foglalt ingatlanságára az árverést 1644 fii

Épen most jelent meg és minden könyvkereskedésben
az
kapható a magyar .............................
közlekedési vállalatok
... '

Útmutató
Útmutató
Útmutató
Útmutató
Útmutató

hivatalos menetrendkönyve
III. (niájuM) füzete

ban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és
hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1835. évi máj.
ho 18 ik napján délelőtti 10 órakor I’o.lluzsány községben
a bíró hazánál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingathat ok becs
árának 10%-át vagyis 161
frt, 40 krt kész

a magyar, osztrák, közös és külföldi k izlckeJési vál
lalatok legújabb mcuetrcmljoivcl, hazai és külföldi út
irányokkal. közép Európa térképével s számos hasznos tudnivalókkal.
Ezen egyedüli magyar menetrendkönyv nemcsak

Magyarorszag és Ausztria összes vasutjainak. a Du
nagözhajozási társaságnak s a tengeri hajoknak meKiadóhivatal : netrendIjeit, az indulási és érkezési időnek állomásról
B.-Pesten, állomásra való legpontosabb megjelölésével tartalmazza,
hanem a külföldi vasutakkal és hajokkal való köz
vetlen csatlakozásokról is legmegbízhatóbb értesítést

VII. Podmauiczky-ntca 17. nyujt.

!,
Nyitrai és Társa
imoa
Ó c s k. a
Van szerencséin jelen
könyvnyomdájában, Lé- j
teni, hogy
ván igen jutányos áron csomagoló papír, nagy tömeg,
megrendelhetők: külön
cselédszerzö üzletemet
féle alakú és nagyságú mázsa számra,
mely eddig Audrovits* levélpapírok és borítékok
téle házban, a ref. tem ezéjrnvomattal. Falraga továbbá áruládák (Verplom mögött volt,
szok és körlevelek; eske- seLlag) nagy választékban és
tési meghívók és látoga igen jutányos áron kapha
májtts
ó 1-től
tó
jegyek. Mindenféleügy
fogadó-uteza, 294. szám
védi-. községi-, jegyzői- és tók Nyitrai ésTarsakönyv
alá helyezem át.
körorvosi nyomtatványok ke: e kellősében Léván.
Tisztelettel
raktáron tartatnak, eset•eiidellie!ők.
Gráner Jozsefné.

I

pénzben vagy az 1881. LX. t. ez. 42. §-ában
j ózott árfolyammal számított és az 1881. évi november
hu I, 3333. sz. a. kelt igazságiigyministeri rendelet 8.
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött
kezéhez letenni avagy az 1881. 60. t. ez 170 §-a értel
mében a bánatpénzaeka bíróságnál elöleges elhel yezesc wl kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
Kelt Léván, 1888. évi jan. hó 23. napján.
A lévai kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság.

Gyenes József,
kir. jbiró.

7 arany és ezüst érmet
nyert
leg’jo'b'b

Az Első magyar iparbank válióüzlete niu’ii.dt ezéget 1883. évi
évi XXXI. t. ez. értelmében az általa sorsjegyekre kibocsátott részletivek eladásával megbizta.
Tekintettel a közelgő húzásokra ez idő szerint
Ihatok a következő sorsjegyek:
874. Bécs városi; ti frtos havi részletekben

*870. magyar nyeremény
3°o OSZtrak TÖldhitelintRZet; 5 fi tos havi részletekben
1858. évi osztrák hitel
i húzás
i
Osztrák vörös kereszt;
1881.
i
Olasz
~
2 drb 1 frt 2 > kro
*
ha\ iv> :<
• I 1113 113 I.
Magyar ,
... ... ........
4°o tiszavölgyi
|
4°o magyar jelzáloghitelbank Jmáfu^is.
OaZÍlika
3 drb. 1 írt 2j leró, h.ivi r<;-'.leiekben
A vevő a részletiv átvételével azonnal megszerzi a részletivben
megjelölt sorsjegyre a játékjogot * a megállapított vételári részletek
pontos befizetésének esetén a sorsjegvre netalán eső nyeremény egye
düli tulajdonát képezi.

KÉZI HARMONIKA
ezek hangjegyei.
Cziterák 8 frt 50 tői
forintig.

Különösen ajánlja legnjabb patent
hangverseny eziteráit, mindennemű
hangszereit, hegedű, fuvola, k
nét, szájharmonikáit, occarináit,
néle albumait stb.
TRIMMEL N. JÁNOS
harmonika gyár és hangszer-raktár.
BÉCM.

Ke’pes árjegyzékek harmonika és hangsze
rekről ingyen és bérnieníve. — Színezett ár
jegyzékek ismétehulóknak 1 írt elölesres be
küldés mellett.

Bővebb felvilágosítások alulírott czégnél tudhatok meg- ahol
megrendelési jegy ellenében az első részlet lefizetése történik.
Léván, 1888. april 20.
Wyitrai és Tá.1 sa
kön vvkere
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7.48
8.11
8.26
8.44
9.02
9.18.

4.10
4.40
5.06
5.22
5.42
6.10
6.18

Hirdetmény.
Ar arl-marothi kir törvszék mint birtokbiróság közhírré teszi, hogy a szabadalma
zott osztrák-magyar államvasuttársaság ál
tal néh. özv. Várady Jánosné, szül. Domon
kos Karolin ismeretlen örökösei és érdek
társaik ellen a lévai 20. sz. tjkvben A
-| 5. sor 1097, hrsz. és a lévai 991. sz.
íjkvben A p 2 sor- 1095. hrsz. alatt foglalt
ingatlanokból a csata-lévai helyiérdekű va
sút czéljaira igénybe vett terület kártala
nítási eljárás megindítása iránt. 19Ű9./888.
polg. szám alatt kérvényt adván be, a tár
gyalás határidejéül 1888. évi május hó 29ik napját tűzte az ismeretlen örökösök
részére ügygondnokul Csekey Flóris ügyvé
dett nevezte ki s felhívja a nevezett isme
retlen örökösöket, hogy a jelzett tárgyalás
hoz annál bizonyosabban jelenjenek meg,
ellen esetben elmaradás ik, a kártalanítás
fölött hozandó érdemleges határozat hoza
talát gátolni nem fogja.
Ar.-maróthi, kir. trvszék, mint birtok
biróság 1888. évi apr. 16-án tartott üléséből.
Simonyi
jegyző.

Ariston. Eufonium. Melyfon

W Sorsjegyek eladása részletfizetésre. "W

Csata .
Zalaba
Ipoly-Pásztó.
Bé!
, .
Szakállos
Visk . .
Ipolyság

Április 29.

Árverési hirdetményi kivonat.

Hirdetésekre bővebb felvilágosí
tást Nyitrai és Társa kiadoczég
ad. ki levélbeli tudakozódásra
postabélyeg beküldése mellett
azonnal válaszol.

Állomás

I 959. '888.

III.

tok meg.

9.-9.19 4.17
9.50 4.45

10.11

Nagy-Sallő -

Léva

* LZ°
U

n

....

Alsó-Várad

III.

S E K.

18. szám.

a feltételek a kir.

8.—

ind.

.

Becsből ....

7.57 4.54

9.24 6.28

Csata-lpolyság

Szabó Gusztáv
h. elnök.
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