
36. szám. LÉVA, 1888. Szeptember^.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 postautalványnjral küldhetők.

•cárnak 1* *4  krjával kaphatók 
a kiadóhivatalban.

HIRDETÉSEK.

Négyhasábos petit-sor egyszeri kőzléoLc.'t 7 kr. 
kétszeriért 6 kr, többszöriért 5 kr fizetendő.

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 l.r.

A nyilttérben:
minden négyhasábos garmond sor dija 15 kr.

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

kedvezmény ben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez: (Züldkert-utex* 3.3. sz. küldendők. 
••• Kéziratok vissza nem adatnak. •••

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer,
f vasárnap reggel, s—

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.

A regále-megváltás.
ii.

Ila semmi más szempont sem in
dokolná is a regále-megváltást, maga 
azon állapot, melv szerint az napja
inkban gyakoroltatik, s mely szerint 
annak nagyobb része csupa visszaélés 
és a törvényes intézkedések kijátszása, 
elégséges ok arra, hogy a regále kér
dése megoldassák, s a törvénytelen 
cselekedetek s visszaélések megszün- 
tettessenek.

Régi törvényeink és az ezek alap
ján szerkesztett s kiadott szabályren
deletek intézkednek ugyan a regále 
gyakorlásáról s elég nagy .számban 
fordulnak elő; igy csak 187G-tól 1880. 
huszonkét pótrendelet ad útmutatást, 
hogy mikép kelljen s lehet törvénye
sen az italmérést gyakorolni s körü
lötte eljárni; hanem a ki gyakorlatilag 
és az életben vizsgálja ezen törvények 
és szabályrendeletek eredményét, kény
telen bevallani, hogv ezek az itahné- 
rés kérdését nem hogy szabályozták 
volna, hanem mindinkább bonyolultabbá 
és a visszaélésekre alkalmasabbá tették.

Miért ?
Mert ezek a dolog érdemében 

nem. hanem csak körülményekben 
határoznak s tartalmaznak útmutatást; 
mert az uj közgazdasági viszonyok s 
állapotok a régi jog keretébe semmi
félekép sem illeszthetők be; s a régi 
közgazdasági viszonyok elégtelenek a 
mai kivánalmaknak megfelelni.

A regále-jog gyakorlata nem pal- 
liativ, hanem gyökeres, radikális or
voslást kíván. Ezen radikális orvoslás 
az egész regál e-jognak megszüntetésé
ben áll. A megszüntetésnek különféle 
módjai lévén, ezekről szólani lapunk 
feladatainak köréhez nem tartozván, 
mi csak azt érintjük, mely a magyar 
királyi kormány által adatik elő s 
melyet ugy látszik, eddig az egybehí

vott, szaktanácskozmány is magáévá 
tett s valószínű eddigi tapasztalatok 
után, a törvényhozás is elfogadand, 
s itt csak annyiban szólunk a kérdés
hez, a mennyiben ezt társadalmi álla
potaink szempontjából szükségesnek 
tartván, a regále-jog megszüntetését 
örömmel üdvözöljük.

Mint fenn is érintők, a regále-jog 
mostani gyakorlata az erkölcsi állapo
tok rovására esik ; az emberi fnrfang- 
nak és csalásnak iskolájává vált, s a, 
helvett, hogv ez — az e tárgyban kia- 
dott rendeletek folytán —- szűnnék, in
kább gyarapodóban van; tehát már 
e szempontból is annak mielőbbi meg
szüntetése kívánatos.

Igaz, hogy a kiadott utasítások, ■ 
rendeletek minden visszaélést s tör- ! 
vényáthágást megtorolni a hatóságok
nak szoros kötelességévé teszik ; de 
mennyi s milyen ellenőrző hatóságokra 
volna szükség, hogy csak az úgyne
vezett b o u t e 1 I á z á s t a törvény 
határai közé lehetne szorítani?!

Mindezekre tisztán és csupán ez
zel foglalkozó hatósági közegekre volna 
szükség, ha csak azt bírnák keresztül 
vinni, hogv a saját.termésü palaezkok- 
ban megengedett bornak árulását, a 
megengedett s tüzetesen előirt hatá- . 
rok között megtarthassák !

De hiszen a mindenféle hatósági 
közegek már mindenfelé oly nagy 
számban állittatnak időközönként, hogy I 
elég munkájuk lesz, ha ezek magukat 
képesek ellenőrizni, uj jog és hatás
kört bizony nem igen bírnak meg, 
legalább a tapasztalás azt tanúsítja.

S épp azért, mert ilyenek felállí
tása — azonkívül, hogy tetemes költ
séget involvál, nem nyújthat kilátást a 
regále-jog gyakorlatának a visszaélé
sektől való megmentésére: annak meg
szüntetése minden szempontból méltán 
követel tét ik.

De hogy ez minél előbb, s az 

érdekek minél kisebb megsértésével 
megtörténhessék, nézetünk szerint, min- , 
den érdekeltnek oda kell törekedni, 
hogy a felmerülhető akadályok eltávo- ; 
Iktassanak, ha mindjárt az talán némi 
áldozathozatallal is járna; mert azt | 
véljük, hogy minél elébb oldatik meg ' 
ezen kérdés gyökeresen: annál keve
sebb érdeksértéssel jár; s minél tovább 
halasztatik: annál nagyobb lesz az 
érdeksértés és kevésbbé biztos kilátás 
az érdekek megsértésének kiegyenlí
tésére. \ ideant eonsules!

A cselédek.
— Ujfalusy Sándor —

Ma — mondjátok — cselédeink rosz- 
szak. Nem is lehetnek jók, ti magatok te
szitek rosszakká : egyszerű gépekké süllyesz
titek ókét a munkafelosztás „szent.11 nevé
ben és megfosztjátok őket még az egyesü
lés áldásaitól is.

A konyhán megég a sült, mert a sza
kács nincs ott és a szolgáló pedig nem 
nyúlhat hozzá ; a lovak kinn fagyoskodnak, 
mert a parádés kocsis a közönségest várja, 
hogy betakarja vagy ólba vezesse azokat. 
Az ilyen abszurdumig vitt munka-felosztás, 
bármi divatos a ezég, elvetendő. Ugy a 
czélszerüség, mint az emberképzés irtó
zik ettől.

A cseléd egymással csak akkor talál
kozik, ha az utczán pletykát továbbit s az 
időt fecsérli, egymás neveléséről, közös tö
rekvésről, egymás anyagi, szellemi gyámo- 
litásáról náluk szó sincs. Mindenki részesül
het az egyesülés áldásában, mindenki erőt 
meríthet a törekvés, czél közösségéből, 
csak a cseléd nem. Ez korunk egyenlősége 
és osztó igazsága ? Bevárjátok-e, hogy ők 
követeljék jogaikat a társadalom terén, ők 
akkor, mikor számos elvénült, tehete lenné 
vált s eldobott társuk borzasztó nyomora, 
gazdáik szívtelensége teljesen megtelté a 
keserű pohárt és semmi egyébnek nem en

ged nyíl vaníliást, csupán a szenvedélynek ? 
Nem volna-e jobb megelőzni őket s kellő 
vezetés, ellenőrzés mellett alkotni meg — 
társadalmi utón — az önsegélyzést, önkép
zést czélozó cselédegyesületeket? Adjatok, 
tegyetek jót, mig lehet s mig jóakaratból 
öaszántotokból teltetitek ; ne várjuk a kény
szerítést, ne várjuk a szenvedélyek felnö
vését és borzasztó kitörését!

Neveljük a cselédeket !
15 éves kofáig mindenkinek iskoláznia 

kellene tekintet nélkül arra, mi lesz belőle 
az életben. Ma cselédeink nagy része a min
dennapi elemi iskolát se fejezte be; ismétlő 
iskoláink pedig vagy nincsenek, vagy nem 
érnek semmit. E bajokról majd máskor 
szólunk; itt csak arra reflektálunk, hogy 
1;> éves korában már a cselédek túlnyomó 
része csakugyan cseléd.

Mennyi rosszat tan ült már eddig s 
mennyit tanul még ezután ! Szenved ö kö
rülményei mostohasága miatt, szenved szel
lemileg, erkölcsileg iszonyúan, de az anyagi 
kárvallás első sorban a tietek: cselédtar
tóké, a sülyedés, a hanyatlás pedig az 
egész társadalomé.

Gondoskodjunk tehát arról, hogy’ le
endő cselédeink kedvezőbb viszonyok közt 
növekedjenek ; tegyük lehetővé, hogy ök 
15 éves korukig csakugyan nevelésben ré
szesüljenek. A mikor az anyagi teher tür- 
hetetlcnsége miatt, a szegény szüle gyerme
keit már nem neveltetheti, a mikor már az 
ezektől kényszerítve van megszabadulni: 
akkor a ti kötelességetek önmagatok s a 
közjó érdekében elvonni azokat a gyerme
keket ama körülmények hatásai alól, me
lyek őket csupán és biztosan csak a rosszra 
nevelhetik és kötelességetek oly viszonyok 
közé helyezni, hol a jót szokhatják és ta
nulhatják meg. Azaz; vagy magatokhoz 
veszitek s igy nevelitek és neveltetitek őket, 
vagy intézeteket állittok teljes internátu- 
sokkal, melyekben ők a társadalom hasznos 
tagjaivá, emberekké képeztetnek.

E módok — kétségkívül — terhet 
rónak reátok, de nem oly nagyot, minőt

T Á R C Z A.

„Apró hirdetések11.
Laczi barátom már lmszonötször él

vezte a sárguló ősz és viruló tavasz vál
tozatosságait. E hosszú idő alatt egyedüli 
vágya volt tanulmányait végezni, s önál
lóságra és függetlenségre tenni szert. E 
czélját végre el is érte, mert ez idén pro- 
moveáltatott s most már neve elé odaír
hatja, a közkedveltségnek örvendő ,,Dr.“ 
praeposicziót. El is eme jogával, mert jó 
vastag hetükkel Írja oda, s örömtől su
gárzó arczczal szemléli az imént hazakfil- 
dött névjegyeit, melyeken a következő fel
irat diszlik ;

Dr. Bereguthy László,
r i-.agy. ny. ég Íred. clajs. phiio 1. oki. tanúra

Czélnál volt tehát
De fájó szívvel tapasztalta, hogy 

13 évi tanulása alatt nem gondolt arra, 
hogy nem árt hébe-korba ellátogatni 
oly társaságba is, hol nemcsak komoly nö
vendékek avagy világi fiatal emberek érint
keznek egymással, hanem a hol nők is 
megfordulnak.

Eme gondatlanságnak káros követ 
keStnényeit most keadé egész valóságában 
érezni*

Megesett Ugyanis 1'ajta, liogy elhatá
rozd magát, miszerint önként hajtja meg 
fejét Hytnen rózsalánczos igájának.

De azt nem tudta, miként járjon el. 
Ismerettsége a legszűkebb családi kö- 

"n kívül uem volt és wektiil ií teljesen 

elszigeteltve élt. Innen nem kérhetett te
hát tanácsot. Önmagára volt utalva, de 
bár mennyire törte fejét, sehogy sem volt 
képes egy jó eszmét teremteni.

Egyizben szomorúan lépett be a ká
véházba, s szokás szerint kérte pikkolóját. 
Kávéja sztircsölése közben az előtte fekvő 
lapokból, itt-ott olvas egy-egy röpke hirt.

Hirtelen felugrik, leplezhetlen izga
tottsággal szólítja a pinezért, kifizeti pik
kolóját; rohan kifelé, s sietve megy végig 
az utczákon, hogy minél előbb érhessen la
kására.

S vájjon mi hozhatta öt egyszerre ily 
magasfokit izgatottságba?

Az előtte fekvő egyik napilap apró 
hirdetései közt következő hirdetést pil
lantja meg :

Komoly ajánlat*
Egy 80 éves, szép külsejű 
2400 frt évi fizetéssel bírj 
müveit férfin, ismerettség 
hiányában t-Z utón óh.ljt 
egy Csinos Intelligens 
20—22 éves hnindonnnl Vagy 
gyermektelen ilzvegygyel 
levelezésbe lépni. Házasság 
nincs kizárva. Levelek 
„Boldog jövö 30- alatt főposta 
restantc kéretnek.

íme ez az a nagyszerű eszme, melyre 
ö nem is gondolt, bár naponta lát ily hir
detéseket a különféle lapokban.

Haza érve lázas sietséggel nyitja fel 
lakása ajtaját, örült gyorsasággal siet Író
asztalához s egy ily forma hirdetés szer
kesztéséhez fog; a mely már holnap ott le

gyen a legolvasottabb lap apró hirdetései 
között.

Nagy nehezen készitett egyet. Hang
zott pedig következőképen:

„Mely szeretőire méltó nő volna haj
landó egy biztos állásra kandidált tanár
ral (doctor philosopliiae) az életpályának 
együttes átfutására ? Megkivántatik csinos 
testalkat s némi műveltség. Hozomány 
mellékes. Leveleket „Hytnen rabja" czimén 
elfogad a kiadóhivatal?1

Kissé merevnek tűnt fel előtte, de ha 
jobb nincs, ez is csak megteheti a szol
gálatot. Borítékba teszi, mellékli a szük
ségelt hirdetési dijat, s remegő kézzel 
adja at a sarkon álló hordárnak, hogy jut
tassa ezen levelet cziinéliez.

így' bocsátja útnak jövő szerencséjé
nek s boldogságának vélt előhírnökét I

Mily édes remény! mily keserű 
Csalódás I

Szorult kebellel várta az eredményt. 
8 csakugyan másnap délután jő a szer
kesztőségi szolga s egy illatos levélkét kéz
besít.

Leirhatlan érzéssel vágja fel a boríté
kot, mely ezen nehány gyönge női kéz
től származó szót tartalmazá:

„Tisztelt Uram !
Ajánlatát elfogadom. Bővebbet főposta 

restante vár
Xantippe?1 

Elérkezett tehát a boldog óra I
Nincs halandó, kivel boldogságot cse

rélne 1
— Ali 1 már is érzem, 

fogom őt szeretni I

Ezek voltak a legelső szavak, mi
ket a levél vétele után ürömittasan re- 
begett.

Boldogságtól sugárzó arczczal ül le 
Íróasztalához, s tudtára adja Xantippéjének 
ismeretlen ideáljának, hogy ő különös fel
tételeket nem szab, s csakis azt kívánja 
leendő hitestársától, hogy a „holtomiglan- 
holtodiglant11, melyet az oltár előtt meg
fogad, hűségesen tartsa meg. S egyúttal 
kéri, tűzne ki napot és órát, midőn vele 
találkozhatnék.

„Nagyon óhajtanám, ha e találka az 
est-alkony beállta után történnék, azonban 
kész vagyok a nagysád által kitűzött bár
mely időben a meghatározott helyen tueg- 

| jelenni.11 Így végzé sorait.
A válasz másnap már kezei közt volt 

s ebben értesül, hogy a találkát f. hó 25-én 
esti 7*/ t órára tűzi ki iraádottja a város- 
ligeti fasor jobboldali 3-ik padjánál. Kiki 
saját jeligéjét mondja el, erről ismernek 
majd egymásra.

* _*
Elérkezett végre a várt nap. Laczi ba

rátom előtt az órák évekké váltak. Izga
tottsága határtalan volt. Szorongó kebellel 

: leste a mutató haladását. Kétkedni kezdett. 
1 Váljon eljön-e „0“ — gondola, — s nem 

akar-e mindez Xantippe részéről csak paj
zán tréfa lenni ?

Emez aggodalmát még a nyugat felől 
jövő sötét felhők is növelték, melyek óriási

I gyorsasággal közeledtek, s már-már elsötéti- 
mily lángolón tették az utczákat, holott alig volt még

I fél 7 óra.



gondoltok, mert e nevelésnek — mint ma 
mindennek — hasznos munka közt és

• • • által kell történnie s mert nióvégre a jo 
cseléd első sorban gazdájára nézve jó és 
mert a közjóért már nem csak beszélnünk, 
ban> m cselekednünk, az állapotokon nem- ' 
csak panaszkodnunk, de javítanunk kell ! 
Nem elég ma már az. : itt a jói iskola (a mi 
bizony még nem is jo), levettük a szellem 
bilincse t, h it tanuljatok ; ma ez kell : itt 
a jé> iskola, segítőnk anyagi nyomorúságo
tokon, úti mcgvá'toztat juk azokat és ti 
jók lesztekI Ehhez a nagy munkához a . 
társadalom egyesült ereje, Krisztus lelke | 
kell : és az ember önmaga áldja meg ön
magát ! Ugyanez az erő és lélek talál mó
dot arra, hol tanulják cselédeink a szak
műveltséget.

Cseléd és szak műveltség, ez ma még 
gúny, holnap már valóságnak kell lennie. 
Lesznek béres , kocsis-, szolgá'ó-, szakács-, 
bonne stb. iskolák esteli vagy nappali tan
folyammal s akkor cselédeink nem tild.Mlan, 
neveletlen tömeg többé, nem rombolók, ha
nem építők, javítók mindannyian és valódi 
emberek! Es ha cselédeink erre a fokra 
emelkedtek : akkor belátjuk mind, hogy 
a munka nem szégyen és nem átok, bitiem I 
büszkeség és áldás. Az uraság nem szolgá
ltad tartásában'áll, hanem abban a becsüle
tes, sikeres munkában, mely tíz urat és cse
lédet kapcsolja s ttgyanegy czélért lelkesíti.

„Jó éjszakát, János!”
Igen, tanuljunk gyöngédséget, udvari

asságot, tanuljunk hálát, legyünk emberek 
azok iránt, kik legnagyobb jóltevőink köze 
tartoznak és mondjunk örökre jó éjszakát 
annak az időnek, mikor az embernek két 
faja volt: az üríti és a szo'gává teremtett.

<•11 neveié.-, jöjjön el a te országod!

Budapest. 1888. aug. 31.
Az általam már jelzett Fejérváry ju

bileum tulajdonképeni ünnepségei tényleg 
csak f. hó 23-áu tartattak meg a közelis
merés szokatlan fényes nyilvanulása mellett. 
A Honvédség főparancsnoka József főlier- 
ezeg, az uralkodó család e népszerű ked
velt tagja, magas megjelenésével és hatásos 
elmondott beszédével tüntette ki az igazán 
sorskegyelt jubilánst.

Az érdemek ily szokat'an elismerése 
még a mi mindent jubiláló napjainkban is 
unikum.

Az ez alkalommal hangsu'yozott hon
védség koronája és a honvédségnek sub 
rosa érintett tüzérséggel és műszaki csapa
tokkal való ellátása érdemes a feljegyzésre.

A jubileum fináléját egy Fejérváry 
bárói által a Margit-szigeten, szombaton, 
25 én adott disz-bankett és ugyancsak ez 
alkalommal is József föherczeg ö fensége 
által mondott, Tiszát és minisztertársait 

I

II
|

dicsőítő beszéde képezte, a tmgy gyászra 
való tekintettel zene és vigasság nélkül.

Megadtuk hon védelmi mi ni-zt erünknek 
azt, a mi illeti, hogy másnap egy tlraga 
halott körül csoportosuljunk, megadandó 
neki a végtiszlessegi". Trefort Ágost teme
tése f. hói 24-én az akadémia oszlop-csar
nokából. impozáns közönség részvété me* 1- 
letl történt meg. A banatban-örömben egy
aránt ott, József föherczeg ö fenségé is 
megjelent, ezáltal is jelét adván fenköit 
szellemének és humánus érzelmének. < >t-t 
láttuk a Budapest en jelenleg időző minisz
tereket, több országgyűlési képviselőt, meg
jelelitek az összes budapesti tud. intézetek 
képviselői, Ilii községek, testületek, küidöttsé- ' 
gek, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium ' 
összes tisztviselői, stb.

A gyászszertartást Schlaueh Lőrinez, j 
nagyváradi püspök végezte fényes segéd- j 
lettel. Beszeli elés után pedig Fraknói | 
Vilmos apátjaimnak szép beszédet mondott 
az akadémia nevében, ti óra után a rava- j 
talra helyezett 212 koszorút két díszkocsira, , 
a koporsót pedig az Entreprise des pompes ; 
funébres hat fogatú üvegti tös díszkocsijára j 
he'yeztek és a menet megindult a temető i 
fele.

Még itt vo t köztünk, mikor már be- | 
szeltek utódjáról. Eddigele több nevet hal
lottunk említeni, de inig Tisza estelidében 
fürdik, aetiv lépés e tekintetben nem tör
ténik, hanem az ideiglenes vezetést Baross [ 
miniszterre bízták, Berzeviczy és tiönczy ! 
államtitkári felelőssége im llett (a milyet j 
pedig közjogunk nem ismer.)

Ismét katonai affiire. A főváros és a i 
katonai hatóságuk között ugyanis a magyar , 
nyelv kérdésé ügyében egy ujabb kondik- ; 
tus támadt, mely félhivatalos oldalról ki- i 
eiryenlitettnek mondatik, inig a könvoma- i 
tos szerint, az ügy még távolról sincs be- . 
fejezve

A múlt ősszel oly nagy port felvert, 
és az egész parlamentáris apparátust oly 
nagy izgalomba ejtett, hírhedt „somogyi . 
level“ nek párja akadt. Hiszen még vissza- l 
emlékezhetünk, Imgy már akkor rebesgették > 
beavatott helyről, hogy még egy sériese 
következik e leleplezgctéseknek. Es Íme 
semmi sem maradhat titokban a világon. A 
„legújabb11 levelet Ormós Zsigtnond Teincs 
megye főispánja intézte OrcJ.y Béla br. 
belügyminiszterhez, melyben egy Fóger Fe- , 
reuez nevű nagybirtokosnak -— körte, i 
ezélokra szánt, illetőleg, tényleg át is en- j 
gedett 8 darab ezres bankójáért — adó- | 
mányozott nemességről van említés téve. > 
Hogy mi igaz eboől, azt nem tudni, de : 
hogy Feger Ferencz tényleg elnyerte a 
predikátumot, arról a „Budapesti Közlöny” i 
egyik múlt évi száma elő tanúságot tehet, i

Nulla dies sine linea, önkénytclenül i 
ez a közmondás jut eszembe. Mert ha már ; 
járjak nálunk a „specifikus” magyar átférek, I 
úgy azok el nem múlhatnak „zászlósértés” | 
nélkül. Csak most hozzák lapjaink, hogy a 
belényesi zászlósértésböl kifolyólag, egy 22 
éves kamasz, egy Byrgován Aurél nevű 
\ I. osztályú tanuló, a magyar trikolornak, 
mint a magyar állameszme jelvényének, 
nyilvános megsértése miatt, a közoktatásügyi 
minisztérium áltál az összes hazai középis
kolákból kizáratott. De ezen kinos űgvOv i 
már hónapok előtt elmúlt. Legújabban ■ 

Brassón történt ismét merénylőt a magyar 
zászlót ellen. Az E. M. K. E. ott gyü'ése- 
zó'sc alka'máv.d a városi kórházra felhúzták 
a magvar -á-z'ót, a mely ténykedés arra 
bírta Dick brassói varosatyát, hogy ezen 
merészségért a polgármestert interpellálja. 
A polgármester pedig eieg bátor volt ere- 
Ix esen pártját fogni az interpelláló bizott
sági tagnak, és elrendelni a vizsgalatot a 
merénylő ellen. Es mindez megtöltőit ott, 
hol egy hét előtt lelkes magyar beszédek | 
folytak.

(ivönyörü állapotok ezek a mieink, , 
de sokkal ros zabbal állnak az ügyek I 
< H iszországban és Franeziaországban. He- 1 
tek előtt heves jegyzékváltások történtek, j 
E, ni ndez egy afrikai sivatagért, egy Masz- 
szauah nevű je’ontéktelen területén.

-Most, hogy két miniszteri tárcza pro- 
visiorium alatt van, egyes hangok hivogató- . 
lag intenek Ostende felé, hogy ideje volna ; 
már a mi generá isunknak haza jönni. Pe
dig ha valaki, űgv a mi premierünk mél- 
‘án megérdemli a ’> heti szokásos eszten
dei karát, hol évi izgatottságát iparkodik 
kipihenni, lévén a mi elnökünk, a legerő
sebb parlamenti röppentyűknek kitéve az 
egész év alatt.

Hiába hivatkoznak Crispi olasz mi
niszterelnökre, a ki szintén nn'ijbaja miatt 
ment kúrára Karlsbadba, hóimét azonban 
legott elutazott, lmgy Friedriclisruheban 
Bismarck Imrczeg német külügyérrel, Eger
ben pedig Káinokéval, a mi kiiliigyminisz- 
terüiikkel találkozzék.

A találkozás csakugvan megtörtént 
mindkét helyen, de. hogy mit végeztek, azt 
nem tudni. Tény az, liogv legott követte a 
találkozást az olasz hajóraj mozgósítása.

De erre Francziaország sem maradt 
tétlen ő is mozgósította a hajóhadát, un t ' 
attól tart, hogy' az olasz mozgósításiul < 
czélja nem lehet más, mint Tripolisz okkit- 
palasa. Olasz-F; anezia Hottademoustrá- 
ezió, ebben foglalhat ói össze e hét izgalmas 
eseményekben gazdag, de kombinátiókban 
még gazdagabb története.

Bismarck szócsöve a „Norddeufsche 
Alig.” kezdi Bottlangert komolyan venni, 
de ez csak taktika, ezáltal iparkodván a 
komédiást a franeziák előtt népszerűtlenné 
tenni, a tni őt azért nem gátolja, hogy a 
3 megyéhez, mely öt megválasztotta, szokott 
modorában köszönő leveleket intézzen.

Moltke nyugdijazt.atására vonatkozói ‘ 
okmányokat augusztus 2S-iki kelettel teszi 1 
közzé a „Iíeichsanzeiger”. .Moltke kegynek I 
tekinti a felmentést, nincs ereje már lóra | 
ülni, tábori szolgálatot nem tehet stb. Vil
mos császár fájdalommal ugyan, de kény
telen — úgymond — meghajolni a nyo
mós érvek előtt.

Budapesti levelező.

Honnan származik az ..Amarica - név.
A közönséges felelet az lesz, hogy Amerigo 
\ espucci tol, a nyűgöt indiai szigetek első i 
felfedezőjétől, kinek tiszteletére az n.j világ- ; 
rés” Americá-nak neveztetett. Most azon- I 
bán az indián iratok közötti legújabb kuta
tások kiderítették, hogy az a szói „Anierik” 
vagy Ameriipte már akkor is létezett, mi- l 
kor Vospucci 1499 ik évben a nyűgöt in
diai szigetekre bukkant. A chou.ales es 

magas nyelvben „Amerik” a szelek orszá
gát jelenti. Továbbit a tlorentini születésű 
Vesputiust (1451 márcziiis 9-én), ki 1.H2- 
ben Sevilla vámsában halt meg, sohasem 
liivták Anmrigonak, hanem Alberigo vagy 
Albertnek. A név elcserélése 1507 ben Ily- 
lacomilits st. die-i kanonok és könvvkercs- 
kodö állal történt, kit. tulajdonkep Waid- 
seemüller .Mártonnak hivtak. Mindenféle 
meséken felni az „ Ameriek” nevet „Alté, ico”- 
bó|, egy sohasem létezett kalendárif.mi 
szentnek nevéből csinálta. A IScliw. M. Marion 
Julessel tart, a ki 1SS(> ik évben Besancou- 
bán megjelent Mapoteca Geologie íjában a 
név indiánus eredetét bizony ít ja. Los 
Ameriques ö szerinte Közép Amerikában 
egy imlíánus néptörzs volt s az oltani he
gvekben arany találtatott. Hasonlókép az 
öreg Műnster Sebestyén határozottan ki
emeli, hogy L'olumbus 1498-ban Parin szi
getén aranyat és gyöngyöt talált, s miután 
Hispániába visszahívtál', legényei Vesputius 
Albermus és Petrus Alonzussal lmjára ülve 
Portugáltól elindultak. Vesputius a U.mári 
szigetekhez érve, onnan dél és nvugot kö
zött egy neli Íny’ nagyobb szigethez érke
zett. Műnster kosniograpliiájában egy fa
metszett vt.li, melyen ez áll : „Az uj szige
tek, melyek a mi időnkben a nagy tenger
ben a hispaniai király által találtattak”. 
A térképen Paria szigete, a mai Venezu
ela ezen felirattal ékeskedik, (latin nvel- 
ven) mely magyarul igy hangzik: „Arany 
és gyöngygyei bővelkedik”. Ez tehát való- 
szimile.g u hely, a hol az európaik először 
léptek amerikai főidre.

o

Különfélék.
— Színház. — 8 z o m b a t o n, aug. 

2;>-én, „T r i c o c h e és (I a c o I e t“ 
Meilihac boltozatos vigjtttéka került szilire. 
Tricochet, ki egy vén zsidó, iroua-fönök, 
angol lord, hordár, végrehajtó, lump és B.m- 
quette. asszony egy személy ben, Bokody 
mutatta be, mondhatni jellem-komikus vol
tának netovábbjában. .Alakításai aiuily vál
tozatosak, éppen olyan tökéletesek is vol
tak. Méltót :..rsa volt l'aeolelben Fekete, 
a vándorszínész, a.re’.idór, hely.szerző, inva
lidus, élősdi, a lord inasa, aki otthoniasság- 
gal s Ügyes alakításaival teljesen kielégí
tette a jói mulatói közönséget. Jól in'gállta 
helyét Kras/.miy.(Emii herezeg) ki hova-tovább 
szép jelét, adja nemcsak tehetségének, ha
nem képzettségének is. A többi szereplők 
is szépen beváLak a jót játék keretébe. — 

a s a r n a p, aug. 2ü-áu „<• r d ö g p i ru- 
1 it i“ adatott. A vidéki szinpadokon az 
ilyen daraboknak elöatlása a primitív szín
padi szerelvények miatt csak lealacsonyítja 
a színművészet magasztos voltát aiiuvira, 
hogy’ a néző közönség az eféle kisérletek- 
nel valami jámbor cseh vagy morva ártat
lan czirkuszuúan képzeli magát. Et külö
nös, hogy a vidéki sziutársulatok mégis oly 
nagy előszél etettél viseltetnek az ilyen da
rabok iránt, melyeknek előadh i'.ása minden
esetre nagy költséggel jár s még sem köze- 
üti meg a siker s jó) Ízlés árnyékát sem. A 
karzat, mely a tényleg megtörtén', rogy á- 
sig volt megszállva, talán jól mulatott, de a 
jotziésü közönségnek az ilyen előadás él-

Mire a kitűzött helyre indult, o'y sö
tét volt, hogy azt sem látta hova lép.

De hősünk azéit csuk bátran haladt 
előre. Midőn beér a fasorba, kezdetét veszi 
az égi háború. Iszonyú lneliydörgés husiija 
át a levegőt, s az eső nehéz cseppokben 
kezd aláhullani.

S altiig töpienkedik, messze van-e még 
a kitűzött helytől, hirtelen megszólal háta 
illegett egy szoprán hang, mely reszketve 
susogja: „Xalitippe.” (> örömittasan meg
adja a megfelelő választ, s rögtön kezdetét 
veszi előlegez bemutatás nélkül a jövő ter
veinek készítésé.

Miután ezt elvégezték, barátom a 
meglehetős nagy sár daczára térdre eresz
kedik elölte, s kéri, ha már isten előtt el

i

jegyezték egymást, pecsétellek meg eme 
szent frigyet egy ártatlan csókkal.

A nő nagy nehezen rááll, karjaiba dől 
leendő boldogítójának. Laezi dobogó szívvel 
öleli át, s teniegő ajkai inát-már ajkaihoz 
tapadnak, — midőn hirtelen nagyot villám- 
lik, s „szent Itten" felkiáltással elbocsájija 
karjaiból a nőt.

A villám fényénél ráismert bátyja min
den ál on férjhez menni akaró -- anyósára.

l
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„Szólj hegy.'*
— Nt'p/cgv*  —

Alig Imilgzdll el .,Minervánk1’ élet 
hiltye, ulitars;.mmul azOuüal ti hajó) födélze 
térő siettünk) hogy szemtanai legyünk a 
természet azon remek képének, mit Du
nánk búbjairól tekintve a v.dék Esztergom

V ácz közölt nyitja
uí'Ju kojúr 

j
I

I

kúp, mely az érseki város Jólött a Duna 
jobb partján merészen emeli fejét a ma- í 
gasba, csúcsán egy kérésznél. -Merész, gon- I 
dolat volt u meredek szírire keresztet i 
emelni, mit a zarándokok gyakori serege 
szentel meg kegyeletével. Ezen kőszikla I 
ma a nép körében „hideglelés hegyének” 
neveztetik, mert — s ezt a diplomamentes 
falusi kuruzalók Hioilvciegeive állítják, a ! 
ki e sziitet megiuászsza, azt azonnal el- j 
hagyja hideglelése.

Amott pedig eme kedik a „Hzó j hegy” j 
me’yröl a következő érdekes rege él a 1 
nép ajkán:

Élt e vidéken egy koresmáros csoda*  ! 

szép feleségével s kis gyermekével, meg
elégedett volt e kis család, s boldogság 
honolt a csöndes házi tűzhelyen, mely fe- I 
ledtoté velük a küzdelmeket, mit a minden- ' 
napi élet egy szegény család jólétének út
jába gördíthetett. Szorgalmas munkájuk i 
növelte kis Vagyonukat. Egyszerre azon
ban egy nem remélt szel'enesetlenség gyászt 
borított a ház lakóira, A koresmáros ugva- 
nis egy derült őszi estén halászatra indult. 
Egyszerre uzonban vihar támadt, a viz lükre 
erős hullámokat kezd hányni s u kis csó
nakot a tajtékos habok mindegyre heveseb- 
ben ostromoják. Hull u zápor) a csónak, 
melyet ttz erős szélviharban nem volt ké
pes a partra liűzűi, mindinkább megtelik I 
vízzel — még egy hulhuucsapus s a gyönge ! 
Csónak elmerül.

A köre sin ában cB éjjel sült Vendég i 
volt j mindnyájan a közelgő vihar elől ke- < 
festek menhelyut j de a menyecske látva, 
hogy férje nem jön, kétségbeesve a kö
zeli hegyre ment szétlekintüiií tt hullámok 
telet: s ué.J: jön-e iuú|- u síSJx.elt férj? 

Messze távolban látott a habokon egy ringó 
kis mécsest, s vigasztalóéivá mondót:

— < > az ; — jaj I de a vihar egyre 
jobban tombo1, a szerető férj s atva sokáig 
küzd, végre ereje megtörik, s a hullám el
nyeli a tlraga életet j a mécs kialudt _
a fény eltűnik,

Kétségbeesetten hull térdre az 
llő, s kezeit tördelve cseng >

„Hatalmas Isteni könyörülj rajtunk!” !
Elérkezett a hajnal, a kelő nap su

garai euyelgve fürdenek a viz csöndes tük
rében, melynek egyhangúságát csupán a 
talpasok evezőinek ülcmszerű loescsanása 
zavarja, a közeli faltukban felhangzik a 
kis harang reggimára hivó hangja. A szép 
korcsmáro.-ilét is fe csókolta aléltságából a 
reggel s haza vánszorgott, hol a férj élet
telen teteme szivszaggató fajdalommal töké 
el a jo asszony köbeiét I

A dunauienti kis lukban az unva bú*  
natát gyermekének vidáman mosolygó arcza 
idővel eloszlató. De nem volt a háznál 
senki, ki ti kis gazdaságot vezette, gyara
pította volna, mely ily lnódou lelketlen 
kufárok prédájává löm A koresinárosné 
aggódott gyermeke jövője miatti A nép 
körében gyakran hallott beszélni azon tö
mérdek kincsről, melyet a dunauienti kő
szikla rejt kcbelébem A he'ység kuruzsló- 
júlioz sietett; ki ö szavakkal fogadta őt t 

Mi járati un van, jó asszony?
““ Jó tanácsért jöttem szólt a 

koi'CsnláfOsuéi Ismeri sorsomat. Aniták a 
szegény teiamtesuük kellene egy kis vü- I 
gyónt szereznem; Hallottam, hogy sokan i 
megjárták a kiűCskero óssel, dó én késá | 
vagyok veszélyozictin i tt,cinét tvtéi't a kis 
jjyoriugkéft. Szóijonj sejjith"'. ;c ..y.,;u? 

—- Jól van — szólt a kuruzsló ; ha 
van bátorsága, nagypénteken, midőn a pas
sióit olvassak a templomban, menjen a szik
lához, mely ilyenkor megnyílik > . .

Remény kedve s türelmetlenül Várta a 
korcsmáin>né a jelzett időt. Nagypénteken 
mécsest s gyermekét vivőn magával, a 
hegy tövéhez jött, mely azonnal megnyúlt ; 
méc. e gyujiv., gyermekével az üregbe 
lépett. A mécs halvány fenye mellett sokáig 
bolyongott, mig végre egy ajtóhoz ért, 
mely első érin'ésre önként megnyúlt. Egy 
tisztes aggastyán ült az üregben, mellette 
tömérdek kincs volt felhalmozva. Az asz- 
szonv köszönti az öreget, ki szótlanul te
kint a földre. Letéve gyermekét a földre, 
kincsesei megtölti kézilsosarát s távozik 
azon reményben, hogy visszatérvén, újból 
visz a kincsből. L< LvCndezvc tér vissza, 
azonban legnagyobb meglepetésére ti hegy- 
szirtet zárva találta. Csak most veszi észre, 
hogy gyermekét tíz üregben hagyta, mely 
a passió végeztével bezárult.

Kétségbeesésében haját kezdi téplli 
az anya j majd mereven tekint a hegy felé, 
melynek mozdulatlansága megrendíti egész 
válóját. Fajdalma lassan enyhülni kezd s 
igy szól l

— Egek hatalmas líra, mily kegyet*  
len az én végzetem. Kincset jöttem keresni 
e helyre, megtaláltam azt, mit petizsovár 
lelkem óhajtott, óh — de elvesztem legdró*  
gúbb kincsemet, gyermekemet. Hatalmas 
Isten, igy büntettél engem 1

Kezeit tördelve kcsőlh igy kirtl’ 
tolt felt

flSzó'j hegy”, hüvíi tetted „yc ilie*  
kein? Add viasza gyeuneki m, vis-:za ,d«m 
ki.váUV kincseidot,



vezl.etetleti. — Hétfőn, aug. 27-én, 
közkívánatra „A kókai ház- adatott 
másodszor. Nagyon helyesen tették szine- 
sze-iik, hogv ezen zamatos vígjátékot, me
het nagv közönség élvezettel nézett végig 
— megismételték. — Ke d d e n, aug. °8-:in, 
D. 11 e tényi Emília jutalmára Bérezik Árpád 
népszínművé-A paraszt kisasszony4 
volt szilien. A kitünően mulattató darab
ban a jutalmazott (?) özvegy G ö n c z ö 1 
Jánosáét személyesítő, még pedig oly ritka 
szép te fogással és meleg érzéssel, hogy já
tékává! többször zajos tetszesnyihitkoza- 
tokra ragadta a kévé: számú közönséget. 
T o I n a y n é, Jolán szerepében éppen oly 
kedves paraszt leánv, mint helyes kisasszony 
volt. Ki keil még emelnünk K i s s t, ki 
Fátyol Gergely hű alakitasávid nagy hutást 
kelteit. Az előadás azzal, hogy az elózó 
referádában oly sokat emlegetett zenekar 
visszatért professziójához, a vályog'eséshez 
s emiatt a népszínműből a dalok kimarad
tuk, — értékéből semmit sem vesztett, 
mert a közreműködők egybevágó, kifogás- : 
tálán játéka feledteti' a hiányt. — Szór-, 
dán, alig. 29 ••ii, A I ő e s e i t r- h é r a sz ! 
s z o n v, Jókai Mór liasonezimii regénye 
után Báthory B. M. tollából kikerült lattá- 
nvos színmű hozatott szilire. Jókai szép re
gényében mindenese re jobban van megírva 
e darab s az olvasó e regényt olvasva, 
több g>ön'őrt is élvezhet, mintha azt a 
színpadra kdesziive latja. Báró Alidra s sy 
István, tábornok szerepeben Kiss igen 
jól alakította a vitéz, de könnyelmű parancs
nokot. F a b r i e z i u s Antal főbíró sze
repe C s a b i kezében helyén volt. Kevés 
sikert aratott azonban A I a u d a József, 
lőcsei bitó (Gséky) játéka, monoton hang
lejtésével, mi — úgy látszik — rossz szo
kása. K o r p o n a t János, kuriiez kapitány 
(Aranyossy) hangjában pedig sok olyan szí
nezés volt, mely nem áilo'.t összhangban 
némely tragikus jelenettel. Géezi Júlia 
(a líiesei teher asszony), K ö rö s y n é 
méltéi tapsokban részesült. Csütörtökön, 
aug. hó 30 áu, Kiss S. jutalmául ,.A szá
lát u r a m le á ny a iu helyett — 1 olnayiié 
váratlan megbetegedése következtében — 
„A kölcsönkért feleség* 4 adatott 
zsúfolásig leit ház eiott. A csere nem tett 
a közönségre rossz benyomást, amennyiben 
mar a működve.löktől is több ízben latoit 
ezen darab a közönségnek egyik kedvencze. 
B o k o d y, B o k o d y n é, K r a s z n a y, 
K r a szn a v n é, A r a n y o sy mind kitü
nően állták meg he'yűket szerepeikben. — 
Tegnap Bokoityne .Máté Róza jutalmára 
„F r a n e i 1 1 o n“ volt sz non. 31a adatik 
„Hófehérke és a hét törpe14.

— Jutalomjáték. Kedden, szept, lm 
4 én, Aranyossy József, színtársulatunk 
egyik tehetséges tagjának (tilalmára adatik 
f el hó Klári ismert, kedves népszínmű, I 
mely alkalommal a jutalmazandó kedvéért — j 
mint értesülünk — fel fog lépni Horváth | 
Rózsikéi, varosunk szülötte is, ki a kolozs
vári színháznak jeles tagja s jelenleg itthon * 
tölti szünidejét. — A jutalmazandó! mele
gen ajánjuk a közönség szives pártolásába.

— Szifiházi műsor. Va-arnap, szep
tember 2 án II ó f e h é r k e és a bet 
törpe. Fényes kiállításit tiindéries, látvá
nyos színmű, itt először. Hétfőn: H a r- 
p a gon a fosván y. Midiére klasszikái 

A hegy mozdulatlanul áil; a mély 
csend, a ny ligáiéin oly irtoztato az anyára. 
Visszatér lakala, kincsét elássa, mert át
kozottnak hiszi. Majd ismét visszatér a 
hegyhez, de semmi hang sem vigasztalja. 
Arczának szép rózsái fonnyadni kezdenek, 
czéltalaiiul bolyong, ha járókelőkkel találko
zik, köszöntésüket nem veszi észre. 11a 
meglátja a hegyszirtet, mereven tekint reá 
s zokogva szól :

— Szólj hegy, lmvá tetted gyerme
kem !?...•’ ‘ j

Ismét egy év telt el. Elhangzik a kő- j 
zeli helység kerepiijének tompa zakatolása 
s ti nép kisebb csoportokra oszolva a temp
lom felé tart, hogy jelen lehessen a nagy
pénteki szertartáson ... A magányos hegy • 
felé tekintve, egy alakot veszünk észre, a 
mint a szírt tövében czéltahinul bolyom!. 
Kezében egy kézi kosárral nyugtalanul te- 
kintget a szikla felé, mely e pillanatban is*  
fűét kitárta keblet.

Ujjongva — szivében ébredő remény
nyel tör a szikla felé, meggyujtja mécset, 
s mint ti ki ismeri az utat, butus léptek- | 
kel haitid a rejtélyes kapu felé, mely nyitva 
állott előtte. Belép az üregbe, különös lát
vány tárult szemei elé. Ismét ott latta a 
tisztes aggastyánt) vidor urezczul, a mint . 
ölében tartott egy piros pozsgás arezu gyér- | 
titeket. Az anyu megismeri fiát, ölébe veszi 
fit, Csókjukul huliuozzu el s megindulásában 
fctikdgó hangon Csak eitnyit mondhat:

— Gyermekein I , > ,
A koiesinarojhé kéáikoMaiúból kiiintú 

it kincset s távozni akai't gyermekével, de 
hggastyáu fülkéivé, e szuvakkul tartó’- 

tiltú öl v asza I
— ‘Szeiv.csé'.k'ü halandó I kincs, óvói

remek vigjátéka. KeddenAranyossy 
József jutalonijáfékánl F e 1 h ö K I á r i. 
1IH) arany pályadijjal koszornzöit m p-zininii. 
Szerdán: A k e t 11 a n c z a ti. Remek szili nü. 
Csütörtökön utolsó előadás: N agy z á s 
h ó b o rí j a. \ igjátek, itt először.

— Gyászmise. A mély gyásznak, me
lvet T r o f o r t Ágoston vallás- és köz
oktatásügyi miniszternek halála országszerte 
kelteti, Léva városa is őszinte kifejezést 
adut Gyászlobogók lengtek középületein
ken több napon át s e hó 27-én, délelőtt 
9 órakor az ellitinvt lelkiüdvéért gvász- 
istentisztelet volt taitva a r. k. plébánia- 
templomban, melyet. L a k n e r Antal 
plébános végzett több kis pap segédlete 
mellett. Az istentiszteleten ott voltak : a 
városi elöljáróság, a tanitóképzőintézet és 
főgimnázium tanárikara, az iskolák tanítói 
s igen nagy számú közönség.

— Előmunkálati engedély. A köz
munka- és közlekedésügyi m. kir. miniszter 
Crausz István, Nyitva vármegye alispánjá
nak, a Lundenburg felé eső országhatártól 
Szí lliczen és Nyitráli át Léváig vezetendő 
fii- és \ erebélytől Ar.-Marótliig vezetendő 
szárnyvonalra, mint helyi érdekli vasútvo
nalra, az előmunkálati engedélyt egy évre 
megadta.

— Fontos javaslat készült el közelebb 
a pénzügyminisztériumban. A pénzügvi ad- 
minisztráczió újjászervezését ezélozza, liogv 
lehetőleg megszűnjenek a most sűrűn hangzó 
panaszok es a pénzügyi tisztikar is jobban 
meggyőzhesse nagyon megszaporodott teen
dőit. Az uj szervezet lényégé az, lmpy nem 
lesznek külön szakhivatalok az egyenes és 
közvetett adok kezek-sere, hanem egvséges 
adófelügyelöségek, melyek az összes ügyeket 
intézik es összeköttetésben lesznek a me 
gyek politikai közigazgatásával. A törvenv- 
hatósagok kőzigazgatasi bizottságai ellenőri
zik az adóié ügyeiöséget, de a hivatalos 
ügykezelésre közvetlen befolyást rém gva 
karolnak. E törvényjavaslatot a kormány
őszkor mindjárt eluterjesziei a képviselő 
háznak.

— Egyházi kinevezés. Masa Elek 
helyérj, ki esztergomi kanonok lett, iS a lgó 
János karanes-saghi esperes-plebáuos nevez
tetett ki liagy-salloi plébánossá s kerületi 
esperesse. — (. dvözöljük kórjjtiltbeti I

— Esküvő llolg 4 r Emil, buda
pesti kjr. láb ai bíró, e l(ó 2G-án vezette 
oltárhoz Levan R o n g r a c z Íren 
kisasszonyt, özvegy J’ongracz .Miklósne, 
szül, baro B a k o n y i Róna tiuiő kedves 
leányát. — Zavaratlan boldogság legyen 
szent frigyükön ! '

— Gyásahir. II u szár Lajos, H<mt- 
vármegy ének ioszámve'ője mint lm 27-en, 
életének tO-ik evében elhunyt Ipolyságon. 
Benne a varmegye egyik buzgó e's tevé- 
l.eny férfiút vesztette el, ki evek hosszú 
során at különböző hivatalos állásokban 
hűen teljesítetto kötelességét,

— Újítások a honvédségnél. A m. kir. 
honvédség szervezetében fontos ujtá-ok 
várhatók és pedig olyképpen, hogy a hon- 
V'dgyalogság, melynél eddig csak a dali
dat temlszer volt érvény ben, ezentúl sur- 
ezredekké fog átalakíttatni. Erre uéave a 
törvényjavaslat már el is készült és október 
hobttli a képviselőház elé is fog terjesztem.
—1---------------------------------- --------
lelked ez éven keresztül eléggé bűnhődött. 
E kincsen átok fekszik, melyet ha ma
gadnál tartottál volna, gyermekedet nem 
vehetted volna többé karjaid közé. Adj 
gy emiekednek — no földi kincset, adj fi
adnak jeliemet, s mindent adtál neki. Vedd 
gyermekedet s élj boldogul!

— Köszönöm, jó öreg — válaszolt az 
anya, s eltávozott gyermekével............

Ez lehat azon hegy, melyhez a nép 
meg ma is a szenvedő anya fohászszavait 
fűzi : „Szólj hegy.

legze iiiitarsam érdekes elbeszélé
sét. Visszanéztem: — la:hatnáni-ej még 
egyszer a meredek szirtet ? de mar ekkor 
ismét felhangzott hajónk sivitó füttye, s a 
meredek szikla helyeit Visegrád nagyszerű 
s gyászos emlekii romjai intettek felein . .

Stana.pa.y- Fextn.es.

Gondolatok.
Irta: Sir Xjeoxx.

A iiixolitás színével bír : élvezni 
einberszereieiböi 3 emberbarát lenni él
vezetből.

*l oly tón fejlődünk a v.itóg fejlődésével, 
de a mennyit haladunk, annyit bukunk is.

. * * *
Hamis barátokból ellenségeket eliuáltli 

magúnak, érdem, mely jellemre enged kö
vetkeztetni.

A vármegye.
O, szép ösuiegye, emlegetik mait fényed utódid; . . 

Es kérdik: mért nem fénylik ngy a jelened? . .
E kérdésben benn, van a felelet; kis utódok 

Tétlenül v'.ie-k amit a u it'y eG.Lik utón,

i

— A tegnapi hetivásárra behozatott 
4.>02 metermázsa búza; 10 mm. kétszeres; 
20S mm. rozs; 5171 mm. árpa; 150 mm. 
zab; 1;> mm. kukoricza ; 24 mm. bab és 
;> mm. lenese, összesen. 12893 metermázsa.

Rövid hírek. — Budapest 
lakossága, a statisztikai hivatal legújabb 
számítása szerint, jelenleg 412,787 főből áll, 
beleértve a 10.040 főnyi katonaságot is. — 
Kisasszony napja ismét kettős ünnepet hoz
ván, az. osztrák- magyar állinivasut igazga- : 
tcsaga ez alkalomra a magyar vonalak ösz- 
szes állomásairól mérsékelt áru s tiz napig 
eriényes menet-térti jegyeket ad ki Buda
pestre. — A földkerekseg vasutai. Földünk : 
vasuthalozata 487,180 kilométert tesz, va- I 
gyis az egész föld kerekségét több mint 
tizenkétszer éri körül. — A német Császár 
úti progratnmja felől legújabban az a hir, 
hogy a bécsi látogatás a rómait meg fogja • 
előzni. -- Lonkay Antal a Magyar Állam 
czimíi napilap alapitója és szerkesztője múlt 
lm 30-án meghalt Balaton-Fiireden. — Az 
idei termes az országos Statisztikai adatok 
szerint eredményében kielégítő, a termés 
jó középszerűnek mondható.

A CK Ö N A U O K.
Itovutvezető Zuhany, —

A keres zt. .Je^vzö a paraszthoz, aki nem 
tiul írni; ha 11—in tudja nevét a’áirni, akk*r
csináljon keresztet. A paraszt ajtatoson elkezdi : 
Atyának, I*  innak e.s Szent'vlek Ist>*nn«.*k  nevében, — 
miközben keresztet vet macára.

G v e i in e k é z s z e 1. P a 1 i k a: Mama, 
kérem, mekkora a nap? Mama: Másfél milli.íszor 
nagyobb a földnél. — Palik a : Milyen já volna egy 
akkora lekváros gombócz

KÖZGAZDASÁG. 
Életbiztosítás.

Az életbiztosi tisi intézmény az újabb 
időben örvendetes lendületnek indult ha
zunkban; miuda’.’által meg messze vagvunk 
azon eredménytől, me 
államok ez intézmény 
értek. 100 001) lakosra

Angliában 
Ifáiiiában , . 
>Svájczb;m . 
M fédurszágban 
Belgiumban 
Norvégiában .
Németországban .

vet a uyugateuropai 
felkarolása által el

esik például :
. 2t>59
. 1424
. 1313
. 420
. 213

1(18
. 148

. ar
. 80 biztositottimmarehiábau

egyén,
Pedig, ha valaha, úgy napjainkban va

gyunk az életbiztosításra utalva, s all ez 
különösen a társadalom azon osztály-ára nézve, 
melynek tagjai bar tisztességes évi kereset
tet bírnak, de a mai fokozott igények mellett 
'agy out gyűjteni nem képesek, s igv a 
családfő elhalása után a hátramaradt család
tagok nélkülözéseknek, gyakran nyomornak 
vannak kitéve.

Az eletbiztositás, aránylag csekély évi 
megtakarítás mellett, módot nyújt, hogy 
azon aggodalmaktól, melyeket családunkra 
nézve, anyagi tekintetben a jövő iránt táp
lálunk, lUegszab idu.jiiiik. Egy 30 éves egyén 
példán , ha havonkint csak 10 forintot fizet, 
í>l 00 furintot biztosíthat halála esetére csa
ládja részére, mely tőke esedékessé válik, 
ha csak az első 10 forintot fizette is le a 
biztositott fél.

Messze menne, ha mindazon előnyöket 
felsorolni akarnánk, melyeket az életbizto
sítás úgy az egy esre, m nt közgazdasági te
kintetben az államra nézve nyújt. Sokszor 
és különféle alakban ki lettek már tüntetve 
ez előnyök s annál sajnálatosabb, hogy’ kö
zönségünk azokat kellő mérvben igénybe 
venni elmulasztja. Csak köszönetét érde
melnek tehát mindazok, kik az életbiztosi- 
tasi eszme terjesztésűben közreműködnek. 
8 e tekintetben előljár hazánk legtekinté
lyesebb biztositó intézete az „Első magyar 
általános biztosi tó-társaság.14

Díjtáblázatai, jutányos feltételek mel
lett, a legkülönfélébb módozatok szerint 
teszik hozzáférhetővé az életbiztositiíst. 
Életbiztosítási osztály ának dijtartaléka a 12 
és fél millió forintot, a társasáig biztosítéki 
alapja a 19 és tél millió forintot niegltalti Ija ; 
tőkéi budapesti házaiban és biztos papírok
ban vannak elhelyezve; inig vezetése oly 
férfiak áltál történik, kik országszerte te
kintélyben és közbecsiilésben részesülnek. 
Bárki is nyugodtan bizhatja rá tehát e tár
saságra megtakaitott filléreit, s bizton, 
minden kételyt kizárólag, számíthat arra, 
hogy a társaság az elvállalt kötelezettség; 
nek eleget fog tenni.

Hogy ezen igazán magyar intézetünk 
jövedelműből cveukint tetemes összegeket 
fordít jótékony czélokra, mindenki tudja, 
valamint azt is, hogy mindig igazságosan s 
a közönség érdekeit szem előtt tartva, 
jár el.

Most ismét egy oly intézkedésről 
tiyeriünk hirt, melyet a közönség bizonyára 
szívesen fogad s mely az életbiztosítási in
tézmény fejlődését nagy mérvben elő fogja 
mozdítani. Ugyanis tiszti karából küld ki 
többeket, kiknek feladatuk szakértelemmel 
és lelkiösmerettel terjeszteni az életbiztosí
tási eszmét ; egyúttal készséggel felvilágo
sítást nyújtván mindazoknak, kik a társaság
mii már biztosit va vaunak s egy vagy más te
kintetben biztosításukat illető'eg tájékozást 
nyerni óhajtanak.

Gyakran megesik — mi is nem egy
szer 'aaUotiuiik már pauas-t — hogy aí 

életbiztosítási ügygyei oly egyének is fog
lalkoznak, kik az intézmény szellemet kel
lően fel nem fogták, kik csak ideig-óraig 
kenyérkereset- főrrásu! használják fel az 
életbiztosítás kultiválását. Meunyire más 
felvilágosítást adhat egy oly egyén, ki 
egész életét az életbiztosítási ügynek szen
telte, ki szakavatottsaggal szólhat a tárgy
hoz s ki — mert hisz saját sorsa is az 
életbiztosítás felvirágzásától függ — az in
tézmény tekintélyét büszke öntudattal 
emelni s igy minden tetteiben becsületesen 
eljárni igyekszik.

Örömmel üdvözöljük a magyar bizto- 
sitó-társaság utrakelő tisztviselőit. Bizalom
mal fordulhat hozzájuk mindenki tanácsért 
és utbaigazitásért, s óhajt juk, hogy, közön
ségünk — mely leginkább most az aratás 
után teheti félre a megtakaritásra szánt 
összeget — minél tömegesebben vegye 
igénybe az életbiztosítás nyújtotta előnyökét.

K. ive.
T A N Ü G Y.

A lévai ev. ref. elemi népiskolában a 
beiratások f. hó 3—5-ig tartatnak; 6-án 
már rendes előadás lesz.

Léva, 1888. aug. 31.
H Az igazgatóság.

A lévai állami tanitóképezdével kap
csolatos 6 osztályú gyakorló-iskolába 6 -12 
éves gyermekek felvétetnek szeptember 
1—6-ikáig.

Léva, 1888. szept. 1.
______ ___________ Az igazgatóság.

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL. 
Értesítés.

A lévai r. kath. iskolaszéknek mandá
tuma lejárván, az uj iskolaszéki tagok válasz
tását folyó hó 9-t k napjára tűzöm ki. A 
választás a r. kath. elemi fiúiskola V-ik 
osztályának tantermében reggeli 8 órától 
este 6 óráig lesz megejtve.

Léva, 1888. szept. hó 1-én.
Lakner Antal 

plebánov.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
A lelek kiművelése. «nz euiber nevelése nincs 

befejezve az iskolában. Az élet: a társadalomnak, a 
népnek vaiódi mestere s az életnek : az irodalom, a 
sajtó a legiiathatósabb eszköze. A szabadságnak s a 
műveltségnek ez a világitó tornya s a mely nemzet 
az irodalmit, a sajt<»ját nem támogatja: az nem lesz 
szabad, nem lesz miiveit. A rKcpes Családi Lapok*  
mar tiz ev óta hirdeti, a műveltségnek eszméit, hinti 
a szépnek, nemesnek, jónak magvat. A „Képes Csa
ládi Lapok- megérdemli, hogy minden magyar család 
olvasó asztalának állandó vendége legyen. Előfizetési 
ára egész évre 6 írt, félévre 3 frt, negyedévre l frt 
50 kr. Előfizetéseket elfogad Nyitrai és Társa Léván.

Idegenek névsora
Léván az „Oroszlán*  vendéglőben aug. 26. szept. 2-ig. 

Rotvik János, kereskedő. Rttdapest. — Roivik 
István, kereskedő Budapest. — Wiakle Lajos, mt- 
gánzo, Budapest. Eisert István, kir. ügyész Ar.- 
Maróth. -- Weinhardt Károly, kereskedő, Budapest, 

Krtipiczer Karoly, gazdatiszt, Ondroho. - Kandzia 
Jenó, keieskedó, Lipcse. — Balogh József, kereskedő, 
Budapest. — Kovalik János, k>:reskedó, Usz’ye.

Lévai piaczi árak.
Rovatvezető: Konya Józset, vnmskapitány.

Búza: m.-mázsánként ti frt 51) kr, l> frt, 
70 kr. Kétszeres 5 frt 10 kr, 5 frt 50 kr. 
Rozs 5 frt.— kr. 5 frt 10 kr. Árpa 5 frt
— kr, 6 frt 50 kr. Zab 4 frt. 50 kr, 5 frt.
— kr. Kukoricza 5 frt. 80 kr, 6 frt 20 kr. Bab 
5 irt 70 kr, 6 frt. — kr. Lenese 5 frt — 
50 kr, 5 Irt 60 kr. Köles— frt. — kr.

Nyílttér.
” í.

Schwarze Seidenstoffe von 80 kr. tl.,
pci Méter ^ca. Igu Veiscuiici roücn- und j

j atuckvcise zoiiiici d ia FauriK Depót G Hennebery ,
(k. k. Hofiiefcr.i-it), ZÜfiClI. Muster uiugeuemi. 
Biiefe le/ kr, Porto.

II.
52( 1888. szám.

Árverési hirdetmény.
Alnlirt kiküldött végrehajtó az 188L évi LX. 

t. ez. 102. §-a értelmében < zennel kozni: re teszi, hogy 
a verebélyi kir. joirosag 1025 ltí87. sz. végzése aLal 
Lóuyi Fereiicz es neje Besse Bertha besei birtoko
sok javara b.cincr Hermán bess_i ber ó ellen llUu írt 
toké, ennek löbí. ev szeptember hó 15. napjától szá
mítandó G'‘0 kamatai es eddig összesen 91 irt óü kr. 
perköltség Koveieies erejéig elrendelt kteiegilesi foly
tatólagos végrehajtás alkalmával birőilag lefoglalt es 
2U0? irt — arra oevsült 2 télién, l kazal széna, 2 ka
zal öreg szalma, 21 hold búza, hold arpa, es 6
hold rozs, mar learatott termese az árverésitől bejött 

irt levonása utáni hátralékra a fentiekből álló 
ingóságon i.yiivanoH árverés urjau e.adatnak.

Mely ai veresnek a verebeiyi kir. joirosag 1ŰU7/SK. 
sz. kiküldést rendelő vegze.se folytan a nelvsziueu, 
vagyis Bcssén, Stuiuer llermaun lakásán ieeuuo 
eszközlésére iuBB. évi S2ept. ho 13. napjanak d. e. 9 
ura a határidőül kilüzetik es aniioz a venni számié- 
kozok ezennel oly megjjgv’zésscl iuvatnak meg; hogy 
az érintett ingóságok ezen árverésén az IbSl évi La, 
t. ez. 107. §-a értelmében a lugtobbet ígérőnek becs- 
arou alul i» eiadatm fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1891. 
évi LX. t. ez, 10ó. -.iban megállapított föltételek 
szerint lesz kitizctuiidv. Végűi feinivatuak mindazok, 
kik az elárverezendő ingóságok vctelar.iuól a végre
hajtató kóveiulesct megelőző Kielegti.«.etéshez tartanak 
jogot, a mennyiben részükre foglalás korábban eszko- 
zo.cetvtt volna es ez a vegrehajtasi jegyzókőnyvoói 
ki nem tűnik, cisöoooOgi bejelentéseiket az arvofcg 
megkezdés-ig .uolil't kiixüldótiaek vagy írásban beadni , 
avagy p-oig szóval bcjcleukmi tartozna*.

A törvényes ha.ando a u.rdcímenynek a bíró
ság tábiaj in kifüggesztését kővető uaptm szaiuiuauk.

Av.*.  éurvuoiycd, 1888. év aug. no 21. uapjau.
Kaszanyiczky Daniéi, 
kir.

Fextn.es
vegze.se


A GARAM-IPOLYVÖLGYI VASÚT MENETRENDJE 1888. jul.l-től

Csata .

Bény 
Kéinénd

.1 eastugabb b etil re! jelzett szám az 
esti 6 órától reggel 5.59 perez ig tartó 
időszakot jelenti.

Köhid-Gyarmat „
Esztergom-Nána érk.

Budapen r« . . érk.

Léváról

Láva-Csata Esztergcim-Nána Esztergom-Nána Csata-Leva Csa tvlpolyság

Álloniá*
VegyesTunnt

I. III.

Vegyest en <t
Allonia*

| II. III.
ÁlioműM

Vegyesvonat

11. 111

4.25 ind.
4.48
5.15
5.42

11.11
1<>.~
4.2*1

Csata . . .
Zalaba . .
Ipoly-Pásztó . 
Bél . . . .

Szeptember 2-

E rovatban minden sző egyszeri 
beiktatása 3 krba kerül : hélveg 
díjban a lakás megjelölése niel
lett fizetendő minden egyszeri 

beiktatásért 37 kr.

órk. 
ind.

1.06
1.27
1.50
2.06
2.28
2.50
6.—

I

Esztergom Nána 
Kfthid-Gyarmat 
Kéinénd

Csata . .
Zeliz . . 
Nagy-Kalló 
Usó- Várad 
Léva . .

ind.

érk.
ind.

5.—
5.27
5.47
6.08
6.24

12.2<> Szakállos
12.40
12.58

Visk .
Ipolyság érk. I

1.Í2

1.26
Ipolyság-Csata.

Ipolyság . 
Visk . .
Szakállos .
Bél . . .
Ipoly-Pásztó 
Zalaba . . 
Csata . .

1.35
1.54
2.16
2.29

4.25
4.53
5.17

5.4S
6 07
6 24

-Zk. -vcziatolE érkezése.
—

Lévára : Léváról:

Becsből . . ind. 10- 8.25 Léváról . . ind. 11.20 4*25

Pozsonyból . „ 12 37 10.— Csatára . . érk. 1.06 611

N.-Tapolcsányról „ 7.12 Ipolyságra . „ 3.35
Galantáról . w 1 54 12-42 Esztergomba r 2.50 7.40

N.-,Szom hat ból „ 12.40 Váczra . . „ 5.01 8.48

E.-Uj várról . „ 317 11-30 Budapestre . „ 6.-1 9.30

Budapestről . „ 9.— fe-Újvárba . ,4.42 
<6.89 12.24

Váczról . . „ 9.59 Galantára . „ 5.28 1.59

Esztergomból „ 5. 12.20 N.-Szombatba n 3.17
Ipolyságról . „ 1 11.15 N..Tap<dcsányba „ 9.
Csatáról . . n 6.34 1.40 Pozsonyba . „ 6.13 3.33
Lévára . . . érk 8.35 3.27 Bécsbe . . n 7.05 5.40

36. szám.

STE IJTER G-. -ók..
Hl’IVAPKNT.

Gr. Károlyi utcza. 12. sz.

a rovarok ellen

a.

RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG BUDAPEST.
vaczi-ut 169/99.

KIS HIRDETÉSEK.

Háziasszonyok figyelmébe!
Olcsó beföző (hó

lyag) papírok kaphatók 
Nyitrai es Társa papír
kereskedésében, Léván.

Kedvező

PÉNZKÖLCSÖNHÖZ

heti, havi vagy háromhavi törlesz
tésre 6" 0-os kamat mellett.

Ingatlanok betáblázására 4*/ 2 é*  
5° 0-ra. amortizáczióra vagy anél
kül. — Megbízások pontosan tel- 
jesittetnek.

Bővebbet:

Ház eladás.
A C’asino-utczában 

2i»S. szánni ház szabad 
kézből eladó.

juthatnak ónálló, renden évi lakás
sal és keresettel, illet-e jövedelem
mel biró egyének, u. ni.: iparosok, 
kereskedők, hivatalnokok, magán 
zok katonai személyek, birtoko 
sok atb. .'»<> frttói 1000 frlig 
mint magán személyhitel, könnyű A legkitűnőbb szói

az egész monarchiában a

Szalady-féle pótkávé.
Két rész ázsiai pótkávéhoz e g- y rész Szalády kávét kell be
főzni s a legzamatosabb kávt nyerjük. Hozzá kevesebb ezukoranyag 

szükségeltetik s előnye, hogy az ázsiai kávét ártalmatlanná teszi.

A „Hungária kávé
rendes eledelül használva a gyomort és a vért tisztítja s az emésztést 

nagyon elősegíti.

Biztos segélyt nyújt:
gyomor- és bélhurut, fejgörcs, vérszegénység, álmatlanság és ideg 

bajok ellen. Kapható a föltaláló :

SZALÁDY ANTALNÁL
Budapest, Andrássy ut 86.

L é v á r.: t £ c c í'.íszer'Q.zletb# zx.

1376. 1888. tlkv. sz

ili.

Árverési hirdetményi kivonat
A lévai kir. jbiró.-ág, mint tlkvi hatóság köz

hírre teszi, hogy I >r. En**ei  Zsigmond végrehajtaténak. 
Pomothy Antal és neje Szabó Sófia végrehajtást 
szenvedő elleni 30 írt, tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében Pomothy Antal és neje 
Szabó Kúriának úgy a társtulajdonos Hugyinka Ist- 
vánné szül. Gránszki Ottilia kiskunt Hugyinka Erzsé
bet és kk. Hugyinka Ottil iának, a lévai 88. szánni 
tjkvben A -|- 1. sorsz. alatt felvett b kvüségükre és 
az azon épült 676 6 ósszeirási szánni lakházukra 603 
írt továbbá Poniuthy Antal és neje Szabó Kúriának, 
valamint a társtulajdonos Kteincr Jánosné szül. Ob- 
szelka Annának a lévai 2174. tjkvben. A -|- 1. 
sorsz. alatt felvett ingatlanukra az árverést 80 frbau 
ezennel megái lapított kikiáltási árban 
ós hogy a fuimebb megjelölt ingatlanok 
évi szeptember hó 25-ik napján délelőtti 
Léva meiö városába a kin telekkönyvi
bocsájtatiiak megtartandó nyilvános árverésen a megál
lapított kikiáltási áron alól is eladnod fognak*

Árverezni ssándókoaók tartoznak az ingatlanok 
hetsárának 10’’/0-át, vagyis a lévai 88-ivben. A -L 
lj sorsz. alattira 00 irt 30 kr*  és a lévai 2171» Ívben 
A -f- 1; sorszám alattira b írt) készpénzben^ vagy 
nz 1881. LX. t*  ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 188L évi november hó 1-én 3333*  sz» 

H*  kelt igazságügyminiszteri rendelet b; §-ában kijelölt 
tiVad kképc.1 értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
HVrtp’y az Í88L LX*  t. ez; lrO*  $-a értelmében a bá- 
MAtpÚr.ínek A bíróságnál előlegen elhelyezéséről hiálli- 
iKlt SJbtH.álysÉeffi elismervényt átszdlgáltatni

Kelt tjéVátb 1888; éVi HpHl hú 21-étn
A lévai kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság;

Gyenes József,
kin jbirói

elrendelte, 
az 1888. 

10. órakor 
hivatalnál

meglepő hatással irtja ki a kártékony férgeket rövid idő alatt és oly 
biztosan, hogy azoknak többé Semmi nyoma sem marad.

Figyelembe veendő, hogy
puszta papírba ki m ért 

por sohasem valódi,

,.Zacherl Specialitás".

Csakis eredeti üvegekben s olcsón kaphatóik:

Léván:
»>

Ipolysághon:
K.-Tapolcsányban: J Pollak

Bolemán Ede 
Kern testverek 
Medveczky Sándor 
Dómba Károly

J. z

Selmeczen : Sommer Ján. A. özvegye
n

T

s

uraknál.

n

r>

n

Sztankay F. gyógysz. 
Wankovits Lajos 
Kraus W. G.

a e h e r 1,
"Wien, I_, Grold.sclxixxied.g'a.sse 2-

Várcsiiroda és la' 
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SCHLICK-féle szabadalmazott „TR1UMPH“ és „HALADÁS 
sorvetőgépek.

Szór-v-CL-vetö gépek:,

Scblick-féle szabadalmazott két és háromvasú ekék,
Schlick-féle szab- Rayol-ekék,

Schlik es Vidats-fele eredeti egyvasu ekek és talajművelő-eszközök,
Boroxiálc és xSgrtérő Kesagrexelc,

Szecskavágók, rópavágók, répa- 
zuzók, tengeri morzsolok, csöves 

tengeri darálók.

Gőz- ös jarcánycsBDiö készületek. gaha- 
tisztító rosták, őrlőmalmok stb.

00
00
0
00
0Az Összes ekék tartalékré- 

ezei készletben tartatnak- ; 
— Előnyős fizetési feltété- Q 

lek. Legolcsóbb árak.
Árjegyzkek kívánatra ingyen és (p 

bérmentve. ' g
0 
0

JEGYZET.

üzletbarátaink becses tudomására hozni, hogy, noha a VI., VáCzi-kÖrllt 57. sz. a 
irodáink legti igyobb részét a külső váCli-UtOU lévő gyártelepünkre helyeztük át, mindazonáltal az eddigi irodai helyisé- 

.................. .... valamint, hogy ugyanott építési czikkeink és 
Kiváló tisztelettel

Van szerencsénk ezennel t. ez.
lévő
giilikben t. (izletbarátaink kényelme érdekében egy városi irodát tartunk fenn, 
gazdasági gépeinkből raktárt létesítettünk.

gmUfVÍT MUTttAJ ib TÁBÖÁNÁL Livin, UOÍ ■f-x


