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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.
THAm 4t Léván kishon kttldr*:

Egy évre,......................B frt — kr.
Hat hóra...................... 2 frtBOkr-
Három hőre . . . . 1 frt 25 kr.
EIMiMM Hsuk pí.ta«UlTá»y»r«l HldkMlk. 

-«*xnn nsAank 1* kijárni ka>kaMk 
a kiagébívatalban.

k IS tarjával taa>taat4k
// , a kiaééhíratalban. ,/ --------------------------------

' ' éÓímWÍlödési és társadalmi

II 4fyhasábot petihsor 
kétszeriért • kr, 

Bályegdij minden

A ■yllttérbMX 
minden nígyhasáboi rámád ser dija 15 kr.

▼elünk űseaekottetésben 
lset óink, va<y a

HIRDETÉSEK
k3zUs«4rt f kr

HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.
A ’.ézlratak a szerkesztőséghez: (Z8Mkert*»«cz.i 33. «x.) kűideuiliik. 

Kéziratok viasza nem adatnak.

FELELŐS SZÍ TKESZTÖ; HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen.: hetenként egysaer.
— » vasárnap reggel. t—

A hlrdetéeeket, elMzetéeeket a a reklsmiezlékat a kiadóhivatalba 
(Takarék* és Hitelintézeti épület) kérjük utasítani. 
A LAP KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS.

„B ARS“
JX2LX._ évfolyamára.

Lapunk jelen számával kezd
jük meg pályafutásának XIXik 
évót. — A ki ismeri a vidéki hír
lapirodalom nehézségeit és szinte 
leküzdhetetlennek látszó akadá
lyait, igazat fog adni nekünk, ha 
önérzettel tekintünk vissza eddigi 
működésünkre. Tettünk, a mennyit 
tehettünk. Első sorban is városi 
és megyei érdekeink gondozása 
lebegett szemünk előtt, s jeles 
munkatársaink és a nagyközönség 
szives támogatásával ez irányban 
fejtettük ki működésünket, mind
azonáltal gondosan kerülve annak 
lehetőségét, hogy lapunk magán, 
avagy párt érdek szolgájává fajul
hasson. Ez alapon ajánjuk lapun
kat továbbra is a nagy közönség 
szives jó indulatába. A múltban 
elért eredmény leend a jövő re
ménye, mely ezután 18 lapunk 
változatlan irányát jelenti.

ZElőflzetéBi étr :
Egész évre . 5 frt. — kr. 
Fel évre . . 2 frt 50 kr. 
Negyedévre . I frt. 25 kr.

Uj esztendő.
Az uj év küszöbén ini is megállunk 

egy kissé. Immár a második év tized 
is vége felé jár, mióta lapunk a nagy
közönség érdekeinek szolgálatába állott. 
A vidéki hírlapok történetében ritkán 
fordul elő, hogy egy lap változatlan 
iránya mellett annyi esztendeig állandó 
krónikása lehessen egy megye, egy vi- 
dfck, a vagy egy város biográfiájának.

Az események hullámai a sajtóban 
nyilatkoznak meg legelőször. A sajtó 
az, a melynek nem szabad közönbös- 
nek maradnia egyetlen társadalmi moz

zanat előtt sem,a sajtó az, a mely minden
kor hű viszhangját kell, hogy képezze 
a közvéleménynek, a sajtó az, a mely 
az igazságos kritika fegyverével küzd 
mindennemű félszegség, erkölcstelenség 
s egyéb társadalmi bajok ellen s igy 
igen természetes, hogy megint csak a 
sajtó az, mely úgy egyesek, mint bi
zonyos érdekcsoportok részéről a leg
több támadásnak van kitéve. Már most 
az a hírlap, mely nem az őszinte igaz
ig fegyverével küzd, mely nem a köz
érdek, de a mellett magánérdekek szol
gálatába szegődött, már az első évek 
elején önmagától lezuhan arról a pie- 
desztálról, a melyet nyolczadik nagy 
hatalomnak neveznek s mint a meg
korhadt fa megrevülve kizuhan az ut 
közepére.

A vidéki hirlapirónak pedig kétsze
resen nehéz feladata van. Itt sokkal 
intenzivebb az egyesek és érdekkörök 
hatása. Látjuk igen sok helyen, hogy 
egy-egy helyi lapocska nagy hangú 
szóvivőjévé lett egy az ideig-óráig fel
színre vetődött kisebb rangú hatalmas
ságnak, vagy klikknek s ezek befolyá
sának elenyésztével még vergődik egy 
kevéssé, azután eltűnik a névtelenség 
ködében.

Mi. ha pályánkon visszatekintünk, 
dicsekvés nélkül önérzettel mondhatjuk, 
hogy szolgálatában nem állottunk sen
kinek, sem egyeseknek, sem érdekelt
ségeknek ; függetlenségünket, pártatlan
ságunkat s tárgyilagosságunkat meg
őriztük mindenkor. A társadalom fel
színén előforduló zavaros hullámokat 
elhárítottuk minden alkalommal s a 
magánbecsület s egyéni tisztesség sért
hetetlenségét vitattuk minden időben.

Az uj esztendő nem jelent lapunk 
történetében egyszersmind uj program- 
mot. Majd nem két évtizedre terjedő 
pályafutása lapunknak elég garancziát 
nyújt arra nézve, hogy kitűzött czé- 
lunkhoz, elvünkhöz és irányunkhoz ez 

után is hívek fogunk maradni. Egye
düli fegyverünk a szigorúan tárgyilagos 
igazság, főtörekvésünk vármegyénk és 
városunk érdekeinek előmozdítása.

S azon reményben, hogy működé
sűnk eredményét, igyekezetünket a 
nagy közönség is mindig méltányolni 
fogja, boldog uj évet kívánunk olvasó
inknak, kiknek támogatása tette lehe
tővé, hogy szükebb hazánkban, várme
gyénkben a közönség érdekeit szolgál
hassuk, a helyes közvélemény őszinte 
s tárgyilagos tolmácsai lehessünk.

Nem különben boldog újévet kívá
nunk lapunk munkatársainak, kiknek 
fáradhatatlan s odaadó támogatását 
mindenkoron oly jól esett tapasztalni; 
kik tudományuk és intelligencziájuk 
legjavát betűkké formálva bennünket 
feladatunk elérésében mindenkor pá
ratlan kitartással segítettek.

Az ember küzdése az éghajlattal.
— Irta: HANUSZ ISTVÁN. —

Uj-Guineában, mint Biró Lajos Írja, min
den megpenészesedik, a mi nincs tökéletesen 
kiszáritva ; szárítani pedig nehéz, csak napon 
vagy tűznél lehet. Az se mindig használ. Haza 
jövök délután az erdőből összeizzadva, a 
nedves ruhát kiterítem a tornáczon lógó kö
télre, másnap reggel 9 órakor megnézem: 
nem száradt az egy fikarcsot sem. Fénykép 
lemezt mosok este, rá rakom az állványra s 
noha szellös helyre teszem, reggel ott van 
van rajta a legkisebb vízcsepp is. Czipöt, 
fegyverszijat, börsarku könyvet, vadásztáskát 
örökös penész borit, pedig szellös helyre 
állítom. Enyvezett katulyáim már mind szét
estek, könyveimről már kívülről látom, hogy 
a könyvkötő melyiket csinálta enyvvel, me, 
lyiket keményítővel. Épen annyi bajom van 
a vasnemüvel; ha nincs vastagon beolajozva, 
másnap már vastagon rozsdás.

A legrosszabb következménye a ned
vességnek azonban mégis csak a láz, ez el
len nincs hova menekülni, ezt a levegő hozza. 

Ittlétem 21-ik napján kötöttem vele isme
retséget, azóta nem igen hagyjuk el egymást. 
A legtöbbször csak 38—39 fokú volt, egyszer 
ment föl 40 fokra. Persze eszszük achinint, 
néha 6—8 grammot naponként; akkor aztán 
nem a láztól, hanem az orvosságtól vagyunk 
betegek. Lázkor az a legfőbb igyekezetünk, 
hogy minél előbb s minél többet izzadjunk. 
Ha egyszer az izzadás beáll, akkor már nincs 
mit félni. Be jól esnek itt azok a plaidek, 
miket magammal hoztam. Ezekhez veszem 
még a régi katona-köpönyeget és hozzá még 
a szörpokróczot. Ki gondolná, hogy ilyen 
berendezkedésre van szükség itt a trópusok 
alatt.

Ausztrália száraz melege türhetöbb, mint 
sok más helyütt a föledt lég. Az igaz, hogy 
erős elpárolgást okoz a bőrön és egyúttal 
fokozott ideg izgatottságot, de nem oly mér
tékül, hogy miatta betegségek következné
nek. Sajátságos, hogy nagyon birják ott az 
alkoholos italt; de annak már nem a kiima 
az okozója, hogy a delirium tremens ott helyi 
betegség. Uj-Zelandban a benszülöttek között 
az influenza dúl, és annak is legigazibb oka 
a nagymértékű elpuhulás, mert a maorik népe 
ma nem vadászik úgy, mint ősei tették. Egyéb
ként elmondható Uj-Zelandról, hogy Anglia 
összes gyarmatai között a legegészségesebb, 
talán még a nyugotindiai szigetekbeli birto
kokat sem véve ki, mert Uj-Zelandban ispo
tályokra alig van szükség.

Mexicoban Veracruz híres kórfészek. 
1867-ben hetenkint 170—200 munkást sodort 
el a sárgaláz és mivel e miatt embert kapni 
már nem igen lehetett, a vasúti műhelyeket 
Paso de Macho-ba tették át, mert az 475 
m. magason fekszik a tenger színe fölött. A 
veracruzi uj vendégfogadó az egészségtan 
legkövetelöbb szabályai szerint épült, hogy 
a talaj miazmáitól az utasokat lehetőleg óv
hassa. A folyosók és lépcsők tulajdonkép 
rácsok s azok nyílásain a tenger felől jövő 
tiszta fris lég szabadon jár keresztül, a szo
bákban is folyton levegő áramlás van, a nap
tüzes hatását erős redök tartják távol, az 
ágyak egyszerű farámák, a melyeken erős
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— Comtesse Oiséle. —

Esős, novemberi hétfő délután volt, a 
bakácstéri templom hajójában uralgó mély 
csendet nem háborgatta semmi, mert ily 
csúnya időben bizony senkinek sem volt 
kedve elhagyni a jó meleg szobát s inkább 
annak magányában szentelt egy-egy negyed 
órácskát az ájtatoskodásnak. A sekrestyés 
csoszogó léptei hallatszottak csupán, ki meg
szokott teendőit végezte, a főbejáratnál ott 
bóbiskolt egy gyertyát árusító anyóka, mig 
az egyik gyónószék előtt Pál atya sétálgatott 
le és föl, várván késlekedő híveit. Hétfő igen 
rósz napja a buzgó gyóntatóatyáknak, mert 
ez lévén a hét első napja, mindenkinek fi* 
gyelme főleg a földi dolgokra, nem pedig 
a mennyeiekre irányul, s kedvezőtlen időben 
különben is alig akad valaki, aki bűnös lel
két a penitenczia vizében kívánná lemosni. 
Pál atya azonban nem hagyja el kötelessé
gének sziuhelyét, hanem rendíthetetlen türe
lemmel vár, miközben e jelen század köny- 
nyelmüségéről és közönbösségéröl elmélke
dik, sajnálkozik azon, hogy miért nem szü
lethetett már pár századdal elébb, abban az 
időben, amikor még a keresztények inkább 
eltűrték a legborzasztóbb kinzatásokat, mint
sem hogy vallási kötelességeiket elmulasz
tották volna. Majd ismét elővonta bréviáriu- 
mát, hogy előirt imáit a mai napon talán 
már másodszor is elmondja. Miközben kis 
könyvének elsárgult lapjait forgatta, hirtelen 
egy azok közűi kiesett, de még felbontat

lan levél vonta magára az ősz pap figyelmét. 
Igaz, ezt majd hogy el is felejtette, pedig 
még otthon adta át neki vén gazdasszonya 
amikor a templomba indult, de „mindennél 
előbbvaló a kötelesség11 gondolta, s miután 
meggyőződött afelől, hogy a levél vidékről, 
nővérétől érkezett, breviáriumába rejtette, 
hogy kötelességeinek teljesítése után annál 
zavartalanabbá olvashassa el tartalmát. Mi
után azonban ama szomorú tapasztalást kelle 
tennie, hogy a mai napon vajmi kevés tere 
fog nyílni arra, hogy hivatása követelményei
nek megfelelhessen, csendesen beült gyóntató
székébe, megtisztogatta pápaszemét s felbon
totta a szeretett testvér levelét. A levél ol
vasása közben jóságos, de ma kissé komoly 
arcza feiderült, a keresetlen hangon, de szív
ből a szívhez szóló szavakban közlőtt ked
vező hír mélyen meghatotta az öreget s egy 
pár örömkönyet csalt szemeibe. Ödön, az ő 
unokaöcscse, nővérének egyetlen gyermeke 
végre elhatározta magát arra, hogy búcsút 
mondva a legény élet arauj szabadságának, 
megnősüljön s ezzel anyjának, nemkülönben 
nagybácsijának is leghőbb vágyát volt tel
jesítendő. A menyasszony budapesti leány, 
kit talán Pál atya, ha személyesen nem is, 
de hírből bizonyosan ismer I — irta a jó 
nővér, — neve Erdőgáthi Annuska.

„Oh, ezek a jó falusiak, egyik olyan 
mint a másik, — gondolá Pál atya, nem cso
dálkoznám e föltevésen, ha legalább is Bánffy 
baronesz, vagy akár Eisenstadter lány volna 
a kicsike, . . . még a velem tőszomszédság
ban lakókat sem igen ismerem.“

A menyasszony egy valóságos angyal, 

ki aranyszárnyacskái alatt 50000 forintnyi 
hozományt rejteget s ehhez még az is járui, 
hogy olyan rokonai vannak, akik befolyásuk
nál fogva fényes jövőt biztosíthatnak fiának.

A levélhez Annuska fényképe volt csa
tolva. A tulboldog jövendőbeli anyós nem 
nagyított akkor, amidőn leendő menyét an
gyalnak nevezte, mert valóban Annuska 
megérdemelte, hogy szépségében még a jó 
öreg Pál atya is gyönyörködjék. Aranyszőke 
haja lágy fürtöcskékben omlott márványfe- 
hérségü homlokára, mely alatt csodaszép 
kék szemei végtelen jóságot és szelídséget 
látszottak kisugározni; egy csókolnivaló fe
kete kis lencse a jobb arczocskáján, emelte 
a bájos leányka varázsát. A fiatalok hihe
tetlen gyorsasággal szerettek egymásba s 
határozottan kijelentették már a harmadik 
találkozásnál, hogy vagy egymásé vagy sen
kié sem lesznek. Annácska nagyatyja szin
tén ott lakik a fővároshoz közel, valóságos 
nábob, azt beszélik, hogy vagyona sok száz
ezer forintra rúg, — mikor Ödön szerelmes 
lett a leányba, tán ugyanabban a pillanatban 
fogott tüzet az Annácska szive is. A leányka 
éppen Pestre utazott, hogy kelengyéjét meg
rendelje s elökészüljön boldogságára. A levél 
végén a. jó nővér abbeli biztos reményét fe
jezi ki, hogy a karácsonyi ünnepek alkal
mával Pál bátya fogja megáldani az ifjú párt.

Pál atya figyelemmel nézte a kedves 
fényképet s bizony ő is arra a meggyőző
désre jutott, hogy ez a leány gratia plena s 
forró imában mondott köszönetét Istennek 
azért, hogy ily öröm részesévé tette őt. Oh, 
hisz mennyire örült a jó öreg, hogy kitágult 

szive arra a gondolatra, hogy Ödön, az ő 
szeretett gyámfia boldog és szerencsés lesz; 
hisz ő'annak az apátián kis fiúnak gyámo- 
lója, védője, későbben barátja volt. Mily 
véghetetlen szeretettel zárta őt szivébe, 
mennyi apró élvezetet megvont magától, hogy 
gyámfiáért a különórákat, majd pedig annak 
kicsiny, de elég gyakori adósságait kifizet
hesse I A világ minden öröméről lemondott 
pap jó szive csak a kötelességet ismerte s 
ez elég kárpótlást nyújtott neki az ismeret
len boldogságért, mert ez azt parancsolta, 
hogy testvérét s ennek árva gyermekét tá
mogassa, gyámolitsa s ez számára édes 
feladat volt, meg is felelt ennek dere
kasan, mert sikerült nekie Ödönből becsü
letes, jóravaló ifjút nevelnie. De mégis félt 
az öreg pap attól, hogy a szabad szárnyaira 
bocsátott ifjú elveinek, jellemének szilárd
sága daczára sem lesz képes soká ellentállani 
az árnak, hogy a rósz társaság végre ezt a 
tiszta lelket is megfogja mételyezni gonosz 
befolyásával, annál isiukább örvendett most, 
ama hírnek, hogy Ödön nősül, mert a házas
életben garancziát látott arra nézve, hogy 
a fiú kiszabaduljon az őt környékező ve
szélyből. Nézete szerint egy jó nő befolyása 
a legbiztosabb gyeplője a férfi szenvedélyé
nek, a szerető feleség szelíd tekintete lefegy
verezi még a legmegrögzöttebb gonoszte
vőt is.

Női ruha suhogása verte fel hirtelen Pál 
atyát merengéséből, alig maradt ideje, hogy 
gondolatait összeszedje s az áldó imát el
mondja, amikor egy édes, hang kezdte re- 
begni a „confiteort." Pál atya meg volt 



kanavász feszül, még az ilyeneken is patak 
módra ömlik az emberről az izzadság. A hő
mérő hűvös szobában 32° R. meleget mutat 
és a lég rendkívül nyirkos.

A városnak Veracruz (igazi kereszt) nevét 
találóan választották hajdan, a mexicoiak 
ma Ciodad de los Muertos (halál városa) 
névvel illetik; dúlt is ott 1883-ban a sárga
láz úgy, hogy a 10000 lakosból némely nap 
40 volt a halott Bámulni való volt, hogy 
az epidémia 6 hónapos uralma az egész né
pet el nem söpörte. Az ott szülöttek, meg 
a négerek meglehetősen mentesek tőle, vala
mint a régibb idő óta ott lakozók is több 
ellenállást fejtenek ki a nyavalyával szemben, 
mint az újonnan jöttek.

Legtöbbet elvisz a sárgaláz az ott hor
gonyozó hajók népéből; 1883-ban egy nor
vég bárka csak pár órát időzött ott és Ha
vanna felé való útjában egész legénysége el
halt, — gazdátlan bolyongott a siktengeren, 
mig egy gőzös rábukkant és 27 rothadó hul
lát lelt rajta. A Martinique franczia gőzös 
szintén nem soká vesztegelt Veracruz előtt 
a nyílt tengeren és legénysége nagy részét 
vesztette el, noha sietett elutazni; mikor 
pedig Port an Prince-ben ki akart Haiti 
partján kötni, hogy uj legénységet szerződ
tessen, megtiltották neki a bemenetelt. Az 
1883-iki járvány elől még a benszülöttek 
sem menekültek meg Dalapa és Orizaba vá
rosokban, meglepte ekkor Cordobát is az 
epidémia. Sajátságos, hogy mihelyt a vera- 
cruziak Cordóba, Alvarado vagy Tampico- 
ban valameddig időztek, azonnal fogékonyab
bak lesznek otthona a sárgaláz iránt.

1880-ban az Unió deli részén dúlt; a 
ki a haláltól megmenekült, egy hóuapig fekvő 
beteg, utána két hónapig munkakepteleu, de 
a bajt többé meg nem kapja. Sietnek is e 
rettenetes vérkeresztségen sokan mielőbb 
keresztül esni, hogy azután biztosítva legye
nek ellene ; a mi azonban nem mindenkinek 
sikerül egyformán, mert koczkajáték az az 
élettel, vagy belehal a jövevény vagy meg
gazdagszik, ha kiállotta a nyavalya mérget. 
Az októberi hideg szelek szüntetik meg a 
járványt, hogy pedig valóban a talaj és a 
fölötte nyugvó lég az okozója, onnan tet
szik ki, hogy az utczaí kövezet fölszakitasa 
vagy az árnyheiyek tisztítása elegeudö arra, 
hogy a járvány kitörjön.

Az unióbeli Memphisbe 1855-ben érke
zett meg a sárgaláz és úgy tizedelte a la
kosságot, mint az ősz a legyeket; 1867-ben 
újra megjött a nyavalya és a lakosság mit 
sem tett a fékezésére, 1873-iki megjelenése 
a lakosság */3 részét döntötte sírba 2 hónap 
alatt, egesz temető lett a varos es csak a 
novemberi első fagyok riasztották el a pusz
tító kórvészt; 1878-brm még borzasztóbban 
gyilkolt e nyavalya és akkor meg is fesz

kelte magát a város szennyében; 60000 főnyi 
lakosságból elmenekü[t 40000, a visszama
radt 8000 fehér és 12000 néger közül 18000- 
en feküdtek benne és 2 rövid hónap alatt 
belehalt 5000 ember; ez a járvány 1879. 
februárig kitartott. Ekkor ébredt rá Memphis 
népe, hogy szükséges lesz csatornázással ja
vítani a talajt és léget, és úgy segítettek is 
a bajon.

(Folyt, köv.)

A barsmegyei gazd. közgyűlése.

Deczember hó 29 én tartotta meg a 
barsmegyei gazd. egyesület évnegyedes köz
gyűlését Léván a városház termeben Kherndl 
János elnökletével. Jelen voltak : Ordódy 
Lajos, Dombay Vilmos, Balog János, Dús 
Jenő, Leidenfrost Todor, Weisz József, 
Taubinger Ágost, Weinberger I., Levatich 
László titkár.

Az elnök Leidenfrost txyula vál. tag 
elhunyta felett nyilvánította az egylet mély 
megilletödését és indítványára elhatározta 
a közgyűlés, hogy a gyászoló családnak 
részvét iratot küld, — s az elhunyt 
érdemeit jegyzőkönyvileg örökíti meg.

Levatich László ezután előterjesztette 
az egylet jövő évi költségvetését, a mely
nek értelmében a rendes bevetelek 1260 
irtot, a rendes kiadások 1000 frtot tesznek 
ki, a rendkívüli bevételek 3550 frtia, a 
rendkívüli kiadások 1100 írtra irauyozhatók 
ölő. A kedvező előirányzat jóhanguiatot 
keltett, és a rendkívüli bevételek fölöslegét 
a közgyűlés tőkésíteni rendelvén, áttért az 
uj tagok fölvételére. Örömmel vette tudo
másul a közgyűlés, hogy Nagy-Káina község, 
a garamvölgyi czukorgyár, Zougor János, 
Ordódy Lajos és Levatich László 100—100 
trt alapítványt tettek és így csak ezen köz
gyűlésen az egylet vagyona 500 írttal gya
rapodott. Az evdijas tagok is szép számmal 
csoportosulnak, 8-at jelentvén be végre a 
titkár. Az egylet üdvös mÜKÖdese tehát 
visszhangot kelt a gazdak körében, s az 
egyletet a lokozottaob tevékenység Kifejté
sére képesíti.

A jövő évi munka tervét illetőleg el
mondhatjuk e következőket: Az egylet a 
barsmegyei kisgazdáKat 3 allami uradalom
ba t a mezőhegyesi, kis-bér és bábolnaiba 
fogja tanulmány kirándulásra vezetni. Módot 
ad erre Darányi földmivelési miniszternek 
1000 írt segélye. Ugyaucsak a töldm.velési 
miniszter támogatásával 76 előadást tog tar
tani a megyei Kis gazdák körében. A lévai 
gazd. téli tanfolyamon 30, melyet a tanító 
képezde uj gazd. tanára fog tartani s 182 
irtot fog Kiosztani a legszorgalmasabb hall
gatók között, a Klobusiczky János-féie ala
pítvány kamataiból.

Egyelőre a lévai tcjszövetkezetet fogja 
nyélbe ütni, a melyre a jelentkezések na
gyon biztatók. Valószínű, hogy a kis gaz
dákat is meg tudja az üdvös czéloak nyerni.

A ménes tenyésztés inaugurálása nem 
várt akaaályra talált. Az állam kijelenti, 
hogy nem rendelkezik a szükséges méne
sekkel, s igy egyelőre az üdvös eszmét el 
kellett ejteni.

A lévai elevátor dolgában is váratlan 
akadályra bukkant, a kereskedelmi törvény 
rendelkezésében, mely a Warrant kibocsátási 
jogot, — a mely nélkül az egésznek nincs 
értelme, 500000 frt töke meglevéséhez köti. 
A közgyűlés elhatározta, hogy fölir a tör
vényhozáshoz, ezen akadaly elhárítása végett.

Nagy szenzácziót okozott a gyűlésen 
azon tervnek fölemlitése, hogy a Garam 
balparti részén és a jobbparti vasúttól tá
vol eső részek ipar vasuttat köttetnének össze 
a garamvölgyi czukorgyárral. Az életre való 
eszme a nevezett czuKorgyárban is kedvező 
visszhangra találván, az elnökség vezetése 
mellett bizottság lesz kiküldve, a mely a 
czukorgyárral a reálizálási tárgyalásokat föl 
vegye.

Végre nagy vitát idézett elő a terve
zett állatkiállitás ügye. A lótenyészbizott- 
mány is rendezni óhajtván egy lókiallitast es 
kocsi versenyt, ezen kiállításnak és az egylet 
áltál rendezni szándékolt marha, es esetleg 
sertéskiállitásnak egyesítése, s ennek módo
zata kepezte a vita anyagát. A hangulat 
után Ítélve remélhető, hogy sikerülni fog 
az egyesítés. Erre tekintettel az egylet a 
lótenyészbizottmánynyal egyetériöieg vegyes 
rendező bizottságot küldött ki Dombay 
Vilmos elnökletével, a mely a részleteket 
kidolgozva, javaslatokat tegyen majd a plé- 
nuinoknak. 8 ezzel az ülés eloszlott.

Különfélék.
Lapunk jelen számával kezdjük meg XlX-ik 

évfolyamunkát. Előfizetést nyitunk a „Barsu 
tizenkilenczedik évfolyamára. Tisztelettel kérjük 
ez alkalommal előfizetőinket, hogy előfizetéseik 
megújítása iránt e hét folyamán intézkedni 
szíveskedjenek, nehogy — késedelem miatt — 
a lap szétküldésében akadályok merüljenek fel.

Helyben az előfizetések eszközlésével e lap 
kihordója bizatik meg; vidéki előfizetőink ré
szére pedig póstautalványt mellékeltünk.

— Erzsébet lobogó. Az Erdélyi Kár
pát Egyesület üicsoűlt Eizseoet kiralyuenk 
emlekere a régi Maria-loőogók mmtajara 
Erzseőet-lobogót készít. A költségekhez való 
hozzájár utasra lelkes felhívásban Magyaror
szág asszonyait kerte fel. Minthogy a gyűj
tést az egyesület most szamba Kivauja venni, 
felkéri az ívtarioKat, hogy gyűjtéseik ered
ményét az Erdélyi KarpatEgyesü- 
1 e t titKari hivatalának Kolozsvárrá be
küldeni szíveskedjenek. Megjegyezzük, hogy 
a lobogo felavatása a Maty as-szobor lelep
lezése alkalmával a jövő evnen lesz Kolozs
várt es hogy zászló anyának Auguszta 
kir. herczegasszonyt Kerte fel az egyesület, 
ki remelhetoieg személyesen fogja az első 
Erzsehet-lobogut felavatni.

— F. ho 26-an Újbányán az ottani 
áll. elemi ísaola iioveuUeKei igen sikerült 
elöadasbau gyönyörködtettek a Közöuseget. 
Az előadás targya alkaiomszerüieg a Kis Je- 
zuska szüietese volt. Magabau az oloadas- 
bau a gyermekek angyalok es pásztorok 
voltak. Mindannyian Kitüntettek magokat, 
mert oly folyékonyan, oly szépén adtak elő 

szerepeiket, oly csöngőén, harmonikusan éne
keltek, mintha már rég a színpadon tevé
kenykedtek volna. Kiemelendő, hogy tót 
ajkú gyermekek is szerepeltek, s daczára 
ennek oly szép hangsúlyban beszéltek, hogy 
születott magyarokat vélt az ember látni a 
színpadon. Ha tekintetbe veszszük, hogy ezt 
az elemi iskola tevékeny tanerői rendezték, 
nem mellőzhetem, hogy köszönetét mondjak 
a közönség nevében azon fáradhatatlau buz- 
góságukért, azon odaadásért, meiyiyel hozzá
láttak hogy e már félig magyar városban 
a magyar érzést juttassák érvényre. Fogad
ják tehát a rendezők itt is a közönség elis
merését, háláját.

__ TTyman. Ketskeméti P e t h e s 
Béla kir. aljárásoiró múlt hó 24-én tartotta 
eljegyzését jakabfalvi Kaszai István és neje 
szül, nyíri Eördögh Vera leányával Frau- 
cziskával, néhai Faragó Alajos özvegyével 
Jász-Árok-Szálláson.

— Jégpálya megnyitás. Hatalmas 
plakátokon nagy betükKei hirdetik, hogy az 
uradalom halastaván a jégpálya 1899. jan. 
1-én tehát ma vasárnap megnyílik és ked
vező idő esetén ma zene, január 22 én ál- 
arczos bohóczestély, febr. 5-én pedig nagy 
versenyfutás lesz. Á trefáskedélyü időjárás 
azonban már most járatja a bolondját, mert, 
a pár napig tartó derült fagyra tavaszi auyáe 
idő következett s igy aligha lesz a program 
megvalósítható.

— Halálozás. Újbánya városában ismét 
kidült az élők sorából egy agg férfiú, ki egy 
a kir. városnak a haladás terén szorgalmas 
es buzgó vezetője volt. Nagyszámú meg
szomorodott családja a követaező gyászjelen
tést adta ki. Özvegy Dubay Sandorné szül. 
Scbenko Mária a saját és az összes roko
nok nevében megtört szívvel jelenti felejt- 
hetlen férjének Dubay Sándor urnák Új
bánya szab. kir. es bányaváros képviselő tes
tület és az újbányái malomkőgyár alapító tagjá
nak tevékeny eiete 74-ik, boldog hazassaga 
50-ík évében hosszas szenvedés után f. évi 
decz. hó 28-án bekövetkezett gyászos elhuny
tét. A boldogultnak hült tetemei a róm. kath. 
egyház szertartása szerint f. é. deczember 
hó 30-án d. u. 3 órakor fognak a helybeli 
róm. kath. temetőben örök nyugalomra he
lyeztetni, az eugesztolö szeut mtseáldozat 
pedig f. é. decz. hó 24-én reggel 8 órakor 
fog a róm. kath. plébánia templomban az 
Urnák bemutattatni. Újbányán, 1898. évi 
deczember hó 28-áu. Beae lebegjen porai 
felett 1 Dubay Anna férj. Berczyné, Dubay 
Rezső, Dubay Gizella férj. Zimmerne gyer
mekei. Bérczy Irén, Berczy Jenő, Berczy 
Emil, Bérczy Sándor, Zimmer Antalka, Zim
mer Emil, Dubay Ilonka, unokái. Berczy 
Pál, Zimmer Antal, vejei. Gorek Anna, 
menye.

— 48 százalék pótadó. Városunk 
pénzügyi bizottsága tegnapelőtt tartott ülé
sén az 1899. évi Költség vetést tárgyalva a 
körülményes ogy be vételevei elhatározta, hogy 
a haztartasra 30 százalék, az íparisaolákra 
2 százalék a népiskolákra 10 százalék ösz- 
szeseu 48 százalék pótadóuak megszavazá
sát terjeszti a legközelebbi közgyűlés elé. 
1898-ban 41 százalék volt a pótadó.

— Melyik a legműveltebb állam ? 
Erre a kérdésié legtöbbször olyan vataszt 
kapunk, a milyent a roKouszenv vagy ellen
szenv sugalmaz. A csalhatatlan rideg szamok

petve az előtte térdeplőnek váratlan megje
lenésétől, s még inkaun anuak szépségétől.

Mialatt a szép vezeklő elmoudta beve
zető imáját, Pál atya gépiesen a térdein fekve 
felejtett arczképre tekintett s ekkor előbbi 
meglepetése még íukáuo fokozódott, mert 
arra a meggyőződésre jutott, hogy ez az 
elő szép leány feltűnően hasonlít leendő hu- 
gocskaja képéhez, ugyanaz a szőke haj, 
azok a meses szépségű kék szemek, még a 
jobbarczon feketéllő kis lencse az övé. Nem, 
nem csaiódhatik, bár mily hihetetlennek lát
szik is a valóság, bár mily váratlan is, nem 
kétkedett benne, hogy a térdeplő leány Ödön 
boldog menyasszonya.

A szép menyasszony pirulva bevallotta, 
hogy férjhez készül, választottja egy fiatal 
vidéki tisztviselő, akit ö nagyon szeret s 
nem tud eléggé hálát adni az Istennek, hogy 
öt neki szánta. Pál atya mosolyogva goudoit 
Ödönre.

— „Ha tudná, hogy én a nagybátyja 
vagyok 1“

Pál atya szerette volna neki megmon
dani, hogy ő ismeri, s mint gyámfia aráját 
már is szereti, de a szép szemekből előtörő 
könyzápor ajakára forrasztotta a szót s a 
jó öreg pap meggondolta, hogy bizony ez a 
kis lány nem azért jött lakásáról ily mesz- 
szire, hogy rokonokat keressen, hanem, hogy 
oly gyóntatót találjon, aki öt nem ismerheti, 
kinek aztán minaen tartózkodás nélkül el
mondhassa apró bajait, S aztán meg egy 
kis kíváncsiság soha sem vesz ki az ember 
természetéből, Pál atya is csak ember volt, 
ha jobb is, a köznapi dolgokon tulemelkedöbb 
is, nem csoda, hogy többet is kivánt tudni, 
amikor a síró leány igy folytatta vallomását;

•— wMeg kell meudaaou « vőlegényem

nek, hogy engemet már egy fiatal ember 
megcsalt ? . . Még mielőtt falura mentem, 
egy fiatal huszártiszt lakott a házunkban, 
tetszett nekem, de kevéabbé mint Ödön. 
Ödönnek hivjáka jövendőbeli férjemet atyám, 
tette hozzá könybe fuló hanggal a kicsike.

Pál atya homlokán hideg veríték gyön
gyözött — meghallotta a kis szerencsétlen 
titkát s nem szabad elárulnia soha ! — el 
kell, hogy feledje, miszerint unokabuga nem 
érdemes arra, hogy az ö gyámtiáuak nevét 
viseli, ezt a tisztelt, becsületes nevet. Neki 
nem csak, hogy fel kell oldozni a gyónót, 
de mégis kell áldania az előtte térdeplőt 1 
— Húsz évi ténykedése alatt soha sem ér
zett oly lelkikiut, mint abban a pillanatban. 
Sok bűnös asszonyt megvigasz.alt, megtanulta 
lelki nyugalommal végig hallgatni a legbor
zasztóbb gonosztevők vallomásár, de most, 
amikor Ödönről, úgyszólván gyermekéről volt 
szó, felháborodott nyugodt lelke . . . hogyan 
ez az előtte siró angyal, Ödön boldogsága 
bukott angyal volna ?

— „Csendesedjék le gyermeken, rebegé 
az öreg erőltetett nyugodtsággal, miközben 
égő homlokát törölgette. — Istenem milyen 
megpróbáltatást küldesz nekem, de legyen 
meg a te szeut akaratod,* — tette hozzá 
gépiesen.

A gyónó felszáritá könnyeit s igy 
folytatta:

— „Szüleim tudtán kívül az ablakon 
át szoktunk volt beszélgetni . . . egy szűk 
ablakocska volt az, a folyosóra szolgált. .. 
távozásának előestéjén a huszártiszt nem 
tágított, mi den áron meg akart csókolni . . . 
én nem akartam, atyám, de aztán . .

— „De aztán", — kérdé a pap, mialatt 
ÍWODJ'U uyüjjtaUuiáf vett rajt* »rőt,

— „Aztán, amikor kidugtam mégis a 
fejem a nyíláson, kétszer megcsókolta az 
ajkaimat, azután elment és azóta semmit sem 
hallottam felőle.*

— „Ez az egész 1“ — kérdé Pál atya, 
s mázsáuyi súly esett le szivéről.

— „Igen atyám ... A hadnagy meg
ígérte, hogy visszatér, hogy írni fog és eb
ből mitsem teljesített . , . Későbben meg
hallottam, hogy valahol vidéken megnősült. 
Hogy meg vigasztalódjam nagyapához mentem, 
s ott találtam Ödönt . . . .“

— tökéletes, kedves fiút, ki méltó 
az ön szerelmére édes kis leánykám" — 
szakitá félbe az ősz pap a lány vallomását.

— „Honnet tudja ön ezt, atyám ?“ kérdé 
a fiatal leány, kit a gyóntató hirtelen szigo
rúról ünnepélyes, sőt mondhatni gyöngédre 
változott hangja uem kevéssé lepett meg.

— „Úgy gondolom, — azt tételezem 
fel arról az ifjúról akit ön ártatlan, egyenes 
leikével meg tudott szeretni.

Szüksegtelen, hogy elmondja neki a 
dragonyos szemtelenségét, felejtse el s más
kor ne hallgasson a behízelgő szavakra, kü
lönösen rácsos ablak mögött."

Pál atya hangja szinte örömteljes volt 
amikor a feioldozást megadta s teljes nyu
galommal zárhatta be maga után a gyóntató
szék ajtaját miután még e szavakat intézte 
Annácskához ;

— „Távozzék békében, gyermekem.* 
Összeszedte a levelet, meg az angyal fény
képét, reverendájának bő zsebébe csúsztatta 
■ távozott, Annácska még ott maradt, hogy 
buzgó imákban hálát adjon a bocsánatnye
résért es főleg a jó tanácsért. A midőn már 
annyira távol volt Pál atya, hogy Annácska

' nem láthatta, megfordult s ujjával felé mu- 
| Utva, így mőUQÍogiíált.

— „Leendő kis húgom, nem csekély 
félelmet okoztál nekem. Megmondom Ödön
nek, hogy tanítson meg arra, hogy tulaj
donképp’ mit jelent az a kényes szó : meg
csalt . . . Avagy talán még jobb lesz, ha 
sohse tudnád meg* — gondolta utána gé
piesen az öreg.

Esteledett. Vecsernyére harangoztak. 
Pál páter csöndesen lépegeit hazafelé.

A szegfű, és a lepke.
Szép virágszál! — szól a röpke lepke 
A szegfűhöz könyörögte, esd ve, — 
Messze földet, sok kertet bejártam 
Szép virágot, számtalant találtam."

„Mondtam bókot mindegyiknek szépet, 
De a szivem egyikért sem égett;
Szép királynő! most, hogy rád találtam. 
Szerelmedre szomjazik a vágyam /"

„Ego szivem, igaz szerelmembe 
A boldogság mézét csepegtesd be!
Légy enyém ! s én esküt teszek rája, 
le lész szivem örökös királya P

így könyörög a csalfa lepécske, 
De a szegfű nem hajt a beszédre: 
„Szerelmemet hasztalanul kéred
Nem adhatom, — régen más nyeré meg.*

S a lepkének — bár a szive-lelke 
Csalfaságból vala megteremtve — 
Most, hogy igaz, hű szerelmet érzett, 
Megrepedt a kis szive — szegénynek.

Alár. 



azonban igazságos feleletet adnak erre a 
kérdésre is, ime: az egyes államokban be
sorozott katonakötelesek közül az Írni és 
olvasni nem tudók száma ilyen arányt mu
tat : Ezer besorozott katona köteles közül 
írni és olvasni nem tud Svédországban egy 
Németországban 2, Norvégiában 4, Dániában 
5, Svajczban 22, Hollandiában 50, Angliá
ban 52, Francziaországban 64, Belgiumban 
144, Osztrák császárságban 263, Görögor
szágban 300, nálunk Magyarországon 302, 
Olaszországban 398, Portugáliában 594, Spa
nyolországban 689, Romániában 699, Orosz
országban 708 és Szerbiában 793 egyén. — 
Mikor érünk mi csak Hollandia műveltségi 
fokára is ?

— Újévi üdvözletek megváltása 
ez. ivén legújabban H u b e r t h Vnmos ügy
véd 5 frtot adományozott, mely összeget a 
a Stefánia árvaház, illetve a lévai nöegylet 
titkári hivatala bevételezte.

— Gróf Hunyady László, f Lapunk 
zártakor veszszük a hírt, hogy gróf Hunyady 
László v. b. t. t., cs. és kir. kamarás 1887. 
évig a lévai járás országgy. képviselője teg
napelőtt este budavári palotájában elhunyt. 
Holtestét hétfőn fogják Bpesten beszentelni 
és kedden temetik el Ivánkán a családi krip
tában. A lelkes és áldozatkész hazafi halá
lának hírét őszinte részvéttel veszi tudomá
sul az ország.

— Szilveszter est. A kereskedelmi 
csarnok tagjai, ezek családjaik és vendégeik 
tegnap a csarnok helyisegeiben kedélyes 
thea-estélyre gyűltek össze. A fiatalság czi- 
gányzene melleit csakhamar tánezra perdült 
és vidám hangulatban keringőztek át az ó 
évből az újba. A mindvégig kedélyes mu
latság a hajnali órákig tartott, ez alkalom
mal értesíti az érdeklődőket, hogy 1899. 
január hó 8-áu felolvasó estélyt tart, a 
melyre a n. é. közönséget tisztelettel 
meghívja.

— Italmérők figyelmébe. A keres
kedelmi miniszter e tárgyban kiadott kör
rendeleté értelmében 1899. január 1 nap
jától kezdve kimérésre csakis olyan palacz- 
kok és poharak használhatók, melyek a 
szabályszerű korona bélyeggel hitelesitve 
vannak. Egyben arról is ertesiltetnek az 
itaimeressei foglalkozók, hogy a korcsmái 
kimérésre szolgaló palaczkok és poharak a 
jövőben szigorú ellenőrzés tárgyát fogják 
képezni s a miniszteri rendelet ellen vetők 
az 1879. 40. t.cz. 136. §-a szerint bűntet
teinek.

— Felolvasó-estély. A lévai iparos 
olvasókör deczember hó 26-áu fényesen si
került felolvasó estélyt rendezett saját he
lyiségében. A közönség zsúfolásig megtöl
tötte a termet s zajos tetszésuyilvánitással 
kísért minden számot. A kiiencz számból 
álló programra valóban nagy hatást keltett, 
Pogány Virgil kir. jarasbiró, nagy ember
ismeretre valló tanulmányát olvasta fel, hogy 
miként keli üzletét a kisiparosnak berendez
nie. A komoly irányú didaktikán átcsillám- 
lott az ö jóizu humora, melyről igazán el
mondhattuk, hogy oktatva mulattatott. Szí
vélyes ováczióban részesítette az egybegyült 
közönség a köztiszteletben álló jarasbirót, 
midőn bevegezte tanulságos elöadasat. Ezu
tán több szavalat, illetve mouoíog követke
zett. Nagy Mariska, Krizsányi Vilma, 
és Fran cziszc zy Margit páratlan ügyes
seggel mulattatták a közönségét. Mindegyiket 
zajos taps fogadta és kísérte. Különösen ki
tört a tetszés Franczi szc zy Margit elő
adása után, ki a Bal után czimü monologot 
gyönyörűen interpretálta. Nemkülönben nagy 
halasi keltett D e 1 f e r t János, A g á r d y 
Sándor es M a n d e 1 Ignácz tagok előadása, 
a kik mint regi müaedveiök ezen esten is 
egesz koszorúval gyarapították babéraikat. 
A szavalatokat közbe-kozbe két énekszám 
vallotta fel. Előbb K u c s e r a József éne
keit Farkas Ákos hegedű és Kersék János 
czimbalom kiserele mellett három szép ma
gyar népdalt, melyeket zajos tapssal foga
dott a közönség a szép hangú előadótól. 
Majd H e y e r Irma ugyanezen kiséret mel
lett enekelte Hennquez Isten veled czimü 
romanczat és a Stu tu néven ismeretes ro
mán népdalt oly bensöséggel, oly iiuomau 
színezve, hogy szinte leleazet visszafojtva 
leste a közönség a bájos dalok minden üte
met. A műsort tréfás sorsjáték egészítette 
ki, mely után asztalhoz ült a közönség, a 
fiatalja pedig tánezra perdült. A kedeiyes 
mulatság meg a hajnali órákba is bele nyúlt. 
Adja Isten, hogy meg sokáig szerezzen ilyen 
elvezetes esteket ez a kör, melynek kebe
leben nincs társadalmi különbség, csak fesz
telenség es tiszteség.

— A kereskedő ifjak egyesülete teg
napelőtt tartott választmányi ülésén elhatá
rozta, hogy a farsang folyamán — körülbe
lül február hó eiejen, jótekonyczélu táucz- 
mulatsagot rendez, melynek tiszta jövedel
met, a két lévai nöegylet közt óhajtják fel
osztani.

— A .Mensa Akadémica Egyesület* 
elnöksége, melyet 5 evvel ezelőtt alapított 
a magyar társadalom, hogy az egyetemi if
júság nagy rezzenek nyomorán nemileg eny
hítsen, a segítséget több oldalúvá óhajtva 
tenni, hereiemmel fordult a lapok szerkesz- 
tősegeihez, hogy a lápját lehetőleg több, de 
legaianb egy példányban az egyesület ré
szere uiegaüiueue, ezáltal a szegény egye
temi ifjaanak szellemi táplálékot, szórakozást 
nyujtsauaa. Lapunk szerkesztősége örömmel 
t>» készséggel adott helyet o kérelemnek és 

a nBars“-ot Mensa Akadémica részére meg
indította.

— Hasznos rendszabály. Sok bajuk 
van mindig a tanítóknak az iparostanonezok 
hanyagságával, a kik mindent tesznek inkább, 
semhogy az iskolákat rendesen látogatnák. 
De sok bajuk van a munkaadó iparosokkal 
is, akik számtalan esetben tanonczaikat oda
haza tartják, folytonos munkára szoritják 
és nem engedik az iskolába. Ily módon meg
gátolják őket ismereteik bővítésében, tanul
mányaik folytatásában és ezenkívül a tör
vény ellen is vétenek. Most azután a keres
kedelemügyi miniszter is figyelmessé lett a 
visszaélésekre és erélyes rendeletet bocsátott 
közzé. Figyelmeztette az illetékes közegeket 
a mulasztásra és felhívta figyelmüket az 
1884. évi XVII. t.-cz. 157. §-ára, mely sze
rint a mulasztó iparos, ha tanonczát vissza
tartja az előadásról, már legkisebb bünte
tésképen is 20 forintban marasztaltatik el. 
De 8zintoly szigorúan fognak elbánni az 
iskolakerülö iparostanonczokkal is, akik jó
hiszemű gazdáikat felültetve, a helyett, hogy 
az iskolába járnának, csavarognak. Remei 
jük, hogy a kellő szigorúságnak meglesz a 
maga eredménye.

— Tilalom. A jubileumi emlékérem 
tulajdonosai figyelmessé tétetnek, hogy az 
érdemrendekre vonatkozó szabályrendelet 7. 
§. értelmében tilos ezeket az érmeket más 
alakban és más szalagon viselni — mint a 
hogy azok szétoszlattak. Éppen Így tilos 
azt megaranyozva vagy megkissebbitett alak
ban hordani.

— Helyreigazítás. Lapunk 51. szá
mában „Euilekezes a szülőföldre* czimü czik- 
küukbe hiba csúszott. Azt irtuk ugyanis, 
hogy T u k a János gyulafalvai tanító gyűj
tött egész éven át szülőföldje árvái számára. 
Mint most értesülünk, Tuka ur nem tanító, 
hanem a m. kir. államvasutak talpfák telítő 
mestere, ki szeretett szülővárosától Lévától 
25 eszteudeje van távol.

— MenetdiJ-kedvezmény állatki 
sérők számára. Az osztrák és magyar 
vasutakon 1899. január elsején következő 
egyöntetű meuetdij kedvezmények életbelép
tetését tervezik : Ha az állatkisérö a Ill-ik 
osztályban vagy az állatszállító kocsiban uta
zik és legalább — egy fuvarlevéllel feladott 
— 3 kocsiállatot kisér, úgy utazása díjmen

tes. Több kocsi feladásánál, minden 3 ko
csihoz egy-egy kísérő ingyenes utazása en
gedélyeztetik. Ha azonban a küldemény 1, 
vagy 2 kocsiból áll, vagy ha több kísérő 
adatik a küldemény mellé, miut a mennyi
nek díjmentes szállítása igényelhető, úgy a 
kísérők után személyenkint es kilóméteren- 
kínt 2 fillérnyi szállítási díj fizetendő, mely 
összeghez meg a magyar szállítási adó es 
a kincstári belyegilleiék járul. — Ha élő 
állatok ketreczekbe.i kerülnek feladásra, úgy 
a kiséröknek, — amennyiben azok egyálta
lában megengedtetnek — a használt vonat
ás kocsinemnek megfelelő dijszabáBszerü 
illetéket kell fizetniük.

— Lebélyegzett sör és ezukor. Va
lósággal úgy áll a dolog, hogy a jövő évtől 
fogva nemcsak a számlát, nyugtát, megha
talmazást, szerződést és más okiratokat kell 
bélyeggel ellátni, hanem a söröshordókat, az 
oly ladakat, amelyben sörösüvegek vannak 
és a ezukorsüvegeket is. Az eszakamerikai 
Egyesült Államoktól tanultuk ezt, ahol a 
szeszesitalokra rótt adót már régebben bé
lyeg formájában szedik be és ahol csak le
bélyegzett sörrel-borral koczczintauak egy
más egészségére az emberek. A sörbélyege
ken jelkepes rajzokat látunk, nem ugyan 
Gamorinusz király gömbölyű alakját, hanem 
egy cartucbeszerü talpazaton nyugvó hordót, 
efölött a magyar korona országainak egye
sített czimeret, jobbra árpakalászokat, bal- 
ról pedig leomló ágak közt egy-egy sörös 
poharat; a sörbélyeg kék, zöld, barna és 
piros sziuü, 8 czentimeter széles és 11*/1 
czentiméler magas. A ezukorbélyeg már nem 
ilyen poétikus. Ennél a két mezőre oszlott 
lap felső mezejében barna alapnyomaton a 
magyar korona országainak czimere és alatta 
szallagszerü díszítmény stilizált virágdiszit- 
rnéuyek közt látható ez a.főórát: Czukor- 
fogyasztási adózarjegy. Az alsó mezőben, 
két sorban a következő szöveg van feketen 
kiuyomatva : „A csomag felbontásakor e jegy 
szétszakítandó.“ Uj ev után tehát csak sza
bályszerűen lebélyegzett sör és ezukor ke
rülhet forgalomba. Ezeket a bélyegeket a 
sörre és ezukorra a pénzügyőri közegek 
fogjak raragasztani a gyárból való kiszállí
tásuk elölt, a fogyasztási adó lefizetésének 
bizonyításául. Hogy pedig erre a czélra a 
pénzügyőrség mindig kéznél legyen, a pénz
ügyminiszter elrendelte, hogy az ország ama 
32 nagyobb sörgyárában, mely évenként leg
alább is 10,000 hektoliter sört termel, állan
dóan egy pénzügyőri szemlesz tartózkodjék. 
A 32 kiválasztott pénzügyön szemleszt mar 
Budapestre rendeltek, ahol a követendő el
járásra nézve egy heten át kioktatják őket. 
A ezukorgyarbau eddig is állandóan egy 
pénzügyőri szakasz volt elhelyezve, a ezukor- 
gyárak felügyeletére nézve tehát uj intéz
kedés nem történik.

Közismert tény, hogy a dadogok, fő
leg ha izgatottak nem képesek egy szót sem 
kiejteni. Ilyenkor legegyszerűbben olyformán 
segít magán az emuer, ha a dadogót fel
szólítja, hogy énekelve mondja el, a mit 
mondani akar. Tragikomikus hasonló eset 
történt a minap egyik tiszaparti községben. 
Az ottani gyógyszerész Eszter nevű 7 éves 
leánykája anyja engedőimével felment a

padlásra ruhát felaggató cseléddel. Egy
szerre beront a 9 éves Pistika s elrémült 
arczczal mondana, ha tuduá, mert dadogó 
hogy: Le-le-le-e-e-es-ett a-a-az-Esz-Esz-esz- 
esz-esz..................Jézus Mária! kiált az
anyja abban az ijedelemben, hogy Eszterke 
leesett a padlásról, rohan az udvarra, de 
nem látja Esztikét; visszaszalad a szobába 
és kérdi Pistikét hová esett, hol van ? De 
Pistika csak hebeg mig végre rászól az anyja: 
énekeld a mit mondani akarsz és Pistika 
vigan énekli az „uram, uram biró uram, ken
det arra kérem" dallamára. Leesett az Esz- 
terházy cognac az állványról!

APRÓSÁGOK.
Rovatvezető: ZUHANY.

A szerelem bolondjai. Hölgy. 
Vájjon előfordul-e még manapság is, hogy valaki a 
szerelemtől megörül ?

U r. Hogyne. Ki házasodnék meg másképp?

Közönség köréből.
Köszönet-nyilvánítás.

Újbányán, 1898. deczember 26 és 27-én 
az állami iskola növendékei által előadott 
pásztorjáték jövedelme : 120 frt. 80 kr, a 
kiadás 24 frt 93 kr volt. A tiszta jövedelem 
95 frt 87 kr. Felülfizettek: Méltóságos és 
fötisztelendö dr. Rimély Károly püspök ur 
2 frt., Vlcsek György 1 frt 40 kr, Horn 
Berthoid 1 frt, Baumann 8omu 80 kr, Nizs- 
nik Béla 80 kr, Ruszkó Rezső 60 kr, Or
gonáé Miklós 50 kr, Brogyányi Andor 40 
kr, Biró Zsigmond 40 kr, Zala Gyula 40 kr, 
Koperniczky József 40 kr, ifj. Baumann N. 
40 kr, Wilfimg N. 20 kr, Truszka N. 15 kr, 
N. N. 10 kr. — Összesen : 9 frt. 55 kr.

Fogadják a nemes szivü adakozók ez 
utón is köszönetünk nyilvánítását.

Uj uányán, 1898. decz. 28.
A rendezőség.

Irodalom és művészet.
A khaldeai törzsek vallásáról és 

műveltségéről szól a Nagy Képes Világ
történet 5. es 6. füzete. Csodálatos egy val
lás ez, isten-dynastiák sorozata az égtől a 
földig, mint egy visszájára kezdett Babel- 
torony. Egy hatalmas és erős isten, a fő 
közöttük, „a ki csak a jót rendeli az embe
rek számára." A neve Merudug, ö a közben
járó Isten és az emberek Között. A kháld 
Megváltó. Az ö tiszteletére faragta e nép 
csodálatos szobrait, melyek kivétel nélkül 
éles profilban állanak, a két láb mereven 
egymás elé lép, hátukon ij és tegez, — oly
kor szárny, — nagy, kiterjesztett, hatalmas 
toliakból való szárny a vállukon. Ezek a 
géniuszok, a pogánykor jótékony angyalai. 
Testükön anatómiai tanulmányt tett a mű
vész. Csupa izom mind, mintha megnyuzták 
volna mindezt. E furcsa istenek dicsőségét 
zengik az első ékiratos vésetek, az ö fen
ségüket dicsérik a Kháld zsoltárok, s szob
raik a vallásos népképzelet legelső megvil- 
lanását őrzik, emiekeit egy érdekes kultúrá
nak, mely ebben az állapotában 2230-ig tar
tott — a mi idöszámitásunk előtt.

E csodálatos korszakról ir e 2 füzet, s 
az Írást pompás képek magyarázzák, az új
kori tudós állításait ős kori művészek mü
veivel igazolja; ezek az özönviz előtti művé
szek, ez ős-bohémek a maguk merev és kez
detleges alakjaikkal nem is állnak valami 
igen távol az uj irányokat kereső modern 
művészettől; ott az alakuló, ernitt az ujva- 
aiakuló művészet áll előttünk. — A Nagy 
Képes Világtörténet egy füzete 30 kr. Kap
ható Nyitrai és Társa könyvkereskedésében 
Léván.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány,

Búza' m.-mázsánként 9.rt20 <r,9 irt. 50 Két
szeres 7 irt 50 kr. 7 frt 80 kr. —■ Ro<s 
7 frt 80 kr. 8 frt — kr. Árpa 6 frt 50 
7 frt — kr. Kukoricza 5 frt — kr 5 frt 40 
kr. Bab 6 frt — kr. 6 frt 40 kr. Zab 6 irt — sr 
6 írt 40 kr.— Lencse 7 irt — kr. 7 frt 20 Ír 
Köles 4 frt — kr. 4 frt 50 kr.

Nyiittér.
i. 

2920.^1898. tlkvi szám.
Árverési hirdetményi kivonat.

A verebélyi kir. járásbíróság, mint te
lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a 
lévai takarék és hitelintézet végrehajtatónak 
Ferencz Ágnes végrehajtást szenvedő el
leni 200 frt toaekö vetélés és j ár. iránti végre
hajtási ügyéueu a verebélyi kir. járásbíróság 
területén levő s végrehajtást szenvedett Fe
rencz Ágnesnek az alsó-győrödi 12. sz. tjkben 
A I. 1—13 rszk. alats vezetett ingatlanok
ban! */4 tulajdoni jutalékára az árverést 479 
frtbau ezennel megállapított kikiáltási ár
ban elrendelte és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanok az 1899. évi Január hó 18 ik 
napján délelőtt 9 órakor Alsó-Györöd 
község házánál megtartandó nyilvános árve

résen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10%-át vagyis 47 frt 90 kr. 
készpénzben, vagy az 1881: LX. t.-cz. 42. §. 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1 én 3333. sz. a. kelt igaz
ságügyminiszteri rendelet 8. §-ában, kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881 : LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Verebélyen, a kir. járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóságnál 1898. évi okt. 
hó 30-án.

Dillesz,
kir. aljárásbiró.

II.
18140.11898. sz.

Pályázati hirdetmény.
Barsvármegye törvényhatóságánál üre

sedésbe jött, évi 400 frt fizetés és a keze
lésére bizott közút hossza arányában meg
állapított s évenként mintegy 150 frtot tevő 
utazási átalánnyal javadalmazott oszlányi 
Utbiztosi állásra a vármegye főispánjának 
megbizása folytán ezennel pályázatot hirde
tek s felhívom a pályázni kivánókat, hogy 
a kellő okmányokkal felszerelt kérvényüket 
K a z y János főispán ur Öméltóságához czi- 
mezve 1899. évi január hó 31-ig bezá
rólag nyújtsák be.

Ar.-Maróthon, 1898. decz. hó 18-án.
Simonyi Béla, 

alispán.
III.

4366( 1898. tkvi sz.
Hirdetmény.

Gr.-Damásd község telekkönyve teljes 
birtokszabályozás következtéién teljesen 
átalakíttatott és ezzel egyidejűleg azokra 
az ingatlanokra nézve a melyekre az 1886. 
évi XXIX. az 1889. XXXVIII és az 1891. 
XVI. t.-czikkek a tényleges birtokos tulaj
donjogának bejegyzését rendelik, az 1892. 
évi XXIX. t.-czikkben szabályozott eljárás 
a telekkönyvi bejegyzések helyesbítésével 
kapcsolatosan foganatosíttatott.

Ez azzal a fölhívással tétetik közzé :
1. Hogy mindazok, a kik az 1886. évi 

XXIX. t.-cz. 15. és 17. §§-ai alapján ide
értve e §-oknak az 1889. XXXVIII. t.-cz. 
5. és 6. §-aiban és az 1891. XXVI. t.-cz. 
15. §-a a) pontjában foglalt kiegészítéseit is, 
valamint az 1889. XXXVIII. t.-cz. 7. §-a 
és az 1891. XVI. t.-cz. 15. §. b) pontja 
alapján eszközölt bejegyzések, vagy az 1886. 
XXIX. t.-cz. 22. §-a alapján történt törlé
sek érvénytelenségét kimutathatják, e vég
ből törlési keresetűket hat hónap alatt, 
vagyis 1899. évi junius hó 15. napjáig be
zárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák 
be, mert az ezen meg nem hosszabbítható 
záros határidő elte után indított törlési ke
reset annak a harmadik személynek, a ki 
időközben nyilvánkönyvi jogot szerzett, hát
rányára nem szolgálhat.

2. hogy mindazok, akik a 1886. XXIX. 
t.-cz. 16. és 18. § ainak eseteiben, ideértve 
ez utóbbi §-nak az 1889. XXXVIII. t.-cz. 
5. és 6. §-aiban foglalt kiegészítéseit is, 
a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegy
zése ellenében ellentmondással élni, kíván
nak, Írásbeli ellentmondásukat hat hónap 
alatt, vagyis 1899. juuius hó 15. napjáig 
bezárólag a telekkönyvi hatósághoz, nyújt
sák, mert ezen meg nem hosszabbítható zá
ros határidő letelte után elieutmondásuk 
többé figyelembe vétetni nem fog,

3. hogy mindazok, a kik a telekkönyv 
átalakítása tárgyában tett intézkedések ál
tal, nemkülönben azok, a kik az 1. és 2. 
pontban körülírt eseteken kívül az 1892. 
évi XXIX. t.-cz. szerinti eljárás és az ennek 
folyamán törtéut bejegyzések által előbb 
nyert nyilvánkönyvi jogaikat bármely irány
ban sértve vélik — ide értve azokat is, a 
kik a tulajdonjog, arányának az 1889. 
XXXVI11. t.-cz. 16. §-a alapján történt be
jegyzését sérelmesnek találjak, e tekintetben 
felszólamlásukat tartalmazó kérvényüket a 
telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, 
vagyis 1899. évi junius hó 15. napjáig be
zárólag nyújtsák oe, mert ezen meg nem 
hosszabbítható záros határidő elmúlta után 
az átalakitáskor közbejött téves bevezetés
ből származó bárminemű igényeket jóhisze
mű harmadik személyek irányában többé 
nem érvényesíthetik, az említett bejegyzé
seket pedig csak a törvény rendes utján 
is csak az időközben nyilvánkönyvi jogo
kat szerzett harmadik személyek jogainak 
sérelme nélkül támadhatják meg.

Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, 
a kik a hitelesítő bizottságnak eredeti ok
iratokat adtak át, hogy a mennyiben azok? 
hoz egyszersmind egyszerű másolatokat is 
csatoltak, vagy ilyeneket pótlólag benyújta
nak, az eredetieket a telekkönyvi hatóság
nál átvehetik.

Kelt Léván, 1898. november 24-éu.
Kir. jbiróság, mint tlkvi hatóságnál.

Pogány, kir. járásbiró.



1. szám. 1899. január hó 1.

■u
Hoff János

maláta egészségi itala.
Általános elgyengülésnél, az 

alhasl szervek rendellenes 
működésénél, mell- és gyo
mor bántalmaknál, nemkülön
ben a lábadozóknak legjobban 
bevált és legjobb izü erősítő szere.

Egy palaczk ára 75 kr. — vt 
paiaczk bérmentve 3 75 kr.

Tiz éve, vagy már légibb idő óta hasz
nálom az Ön maláta egészségi sörét és 
•gyébb maláta készítményeit. Esek az 
egyedüli szerek, melyek feleségemnek 
visszaadták az egészséget.

Bőflér, Bécs, llofmühlgasse.

Elsőrendű kÖSZÓI"), 
pirszén és tűzi
fára megrendeléseket elfo- a Qga{] £S házhoz szállít

Braun József 
és fia.

Hoff János 
maláta-kivonat mell czukorkáí- 
Köhögésnél, rekedtségnél, 

elnyálkásodásnál, főleg tüdő
hurutnál utóiérhetlen hatású. A 
valódi maláta mellczukorkákat 

_ _ emésztési zavar nélkül tetszés sze
meltek igen jó eredménynyel hasz- rinti mennyiségben lehet használni.

Egy doboz ára 10 kr., egy 
tacskó 30 kr.

______ _ ! Csodálatos volt maláta kivonat mell czu- 
mit ismerek. Ezen kellemes italt idfi'tl korkáinak hatása makacs köhögésem ellesi, 
gyomor — illetve emésztési zavaroknál,, Zedtitz-Neukirch lovag, Waldenburg. 
sápkórnál és általános gyengeségnél min- Czukorkái feleségem köhögésén és asth- 
denkor jó eredménynyel alkalmazom. ■ makikua bántalmain kitünően segítenek 

Dr. Nicolei orvos, Triebel. |Busch plébános, Weischütz.

Hoff János
_ _ _ _ _ _ _ _ _  maláta egészségi csotsláíéja.

Tüdőbajoknál, gégehurut- Gyengeségnél, vérszegény 
nál, úgymint idült köhögés- sőgnől, idegességnél, álmát 
női; főleg a gyermekek légzési lanságnál, étvágytalanság^ 
szerveinek megbetegedésénél a 
legjobb sikerrel alkalmaztatik. Ize 
nagyon kellemes.

Egy üveg ára 1 frt. — Öt üveg 
bérmentve 5 frt.

Maláta kivonat készítményei valóban 
jó és hatásos szerek. Küldjön tehát is
mét 5 üveg maláta kivonatot, 1 font 
maláta csokoládét és */t maláta
kivonat mell ezukorkát.

Fisoher 6. őrnagy N.•Várad.

I
Hoff János

sürített maláta kivonata.

n&l kitünően bevált. Rendkívül 
jö izü és tápláló. Gyenge gyer- 
|no kék igen ió eredmény nyel h. 
nálják.

Egy csomag ára 1 frt.
Maláta csokoládéja a legkitűnőbb ai

1__ ______
gyomor — illetve emésztési zavaroknál,!

Raktár Léván: Boleman E. örök., Medveczky Sándor gyógyszertáraiban; Czirok János utóda Amutetter Imre, Frommer Samu, Engel 
József kereskedéseiben.

Magyarországi kizárólagos forakrár: TÖRÖK József gyógyszertára Budapest, Király u. 12.
------ -- Közlemények éirjeg-yzéltlsiel ingyen és bérmentve. ■ ------

Eladó ház.
Bővebbet: Cserei Gyulánál.

Állatbiztosítás!
A „Magyar Kölcsönös Állatbiztosító Társaság“ in. sz. Budapesten, elfogad biztosításokat, lovak és szarvas

marhákra nézve, az elhullás és a szövetkezet által balesetek és egyébb okok következtében elrendelt 
kényszervágás eseteire, úgyszintén. Járvány, verseny és herélési biztosításokat.

Biztosításokat felvesz, felvilágosítás és prospectussal szolgál VTeillberger ZsiglUOIld,
a „Magyar Kölcsönös Állatbiztosító Társaság11 m. sz. 

barsmegyei főügynöke Léván.
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ca

Kórja

< (ozitinental

világhírű. spa rigói és portugál/ 
borait 

Sherry 
Portbor 
Malaga 
Madeira 
Tarragona stb.

Kaphatók az összes finomabb 
fűszer és csemege kereskedő - 
seJcben, valamint poharanként 

az előkelőbb szállodák, kdoéházak és vendéglőkben. 

Saját fiók. r r Budapest csakis: tVKossulh-Lajos és Ujoilácj iitcza-
sáskán, a Gentrg Caslrwval szemben.

%

K.á.vé.
i klgr. frt. kr.

Jamaikai legfinomabb . 2.24
Cuba legfinomabb . 2.24
Ceylon legfinomabb . 2.16
Ceylon finom . 2.08
Portorico finom, és Cuba . 2.—
Rio Kávé . 1.60 1.80
Gyöngy legfinomabb . 2.16 2.24
Mocca legfinomabb . 2.24
Arany Jáva legfinomabb . 2.24
Menado legfinomabb . 2.16
Brazíliai legfinomabb . 1.60
Brazíliai II. rendű . 1.30
Cuba pörkölt . 2.— 2.40
Hungária kávé . 1.20

Kapható :

Testvéreknél, 
Léván.

3 <5
i -

kitűnő pótléknak bizonyult a babkavéhoz. — Ideg-, 
gyomorbajoknal, vérszegénységnél orvosilag ajánlva 

*w*4* Legkedveltebb kávéital a családok százezreinél. *&***&

Szabadalmazott

valódi „SINGER" és valódi „H0WE“
családi és iparos varrógépek

igen csinos kiállítással 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval.
Árak részletfizetésre:

Singer családi varrógép kézi hajtásra . . .
Singer családi varrógép állvány és szekrénynyel
Singer Médium iparosoknak gép állványnyal ,
Nagy Singer 4-es iparosnak állványnyal
Howe családi varrógépek állványnyal
Nagy Howe varrógépek iparosoknak . .
Ringschiff iparos varrógép . • •

Készpénz fizetés mellett 5%-al

A íalöii SINGER is HOWE gépeknek,
egyed, raktára KERN TESTVÉREKNELLéván.

Géptük, részek és csónak olcsón.

valódi utána.

22.—
35 —
40.—
44.—
33.—
44.—
70.— 

olcsóbb.

I

DIETRICH és FIA
CS. ÉS KIK. UDVARI SZÁLLÍTÓK

TEA, RUM ÉS 00GNA0 NAGYKERESKEDŐK. FINOM LIKŐRÖK GYÁRA. 
BUDAPEST, IV., RÉGI POSTA-UTCZA 1O

közvetlen behozatalai valódi

BRAZÍLIAI RUM-ia. 
l*tÓ • .TÓMA0 Áa W___. 99"'

i1
19.—
28.—
36.—
39.—
27.—
38.—
58.—

I ELADÓ BIRTOK.
I Szabadkézből eladatnak ; Telek- 

könyvileg rendezve. Léván: volt 
Szappanos-utczában Kubanek 
János féle ház, az összes hozzátar- 
tozékaival.— Báthi-utczán egy mag
tár, pincze és jégveremmel, la
kásra is használható. — A Kereszt
hegy alatt egy nagy föld, két paj
tával és szérűvel, körülbelül 8bold, 
a Kereszthegy felett egy 16 holdas 
szántóföld. — Az alsó réteken két 
darab 12 holdas rét (Weiger-féle) 
a hegy alatt egy kis rét l/2 hold és 
végül egy Bumberle-féle 3 holdas 
rét.

1 A fenti földek és rétek együt
tesen vagy részletekben is eladók.

Bővebb felvilágosítást ád
TsEy-itray Uáiazló, 

Selmeczbányán.




