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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken •• Léván házhoz küldve :

Egy évre....................... 5 frt — kr.
Hat hóra........................2 frt 50 kr-
Három hóra . . . . 1 frt 25 kr.
E’őfizctéei pénzek póstautalványnfal küldhetők.
><ye* szdinok 1£ krjával kaphatók 

a kiadóhivatalban. BARS. HIRDETÉSEK

Négyhasáboa petit-aor egyszeri közléséért 1 kr 
kétszeriért 8 kr, többszöriért 5 kr flzeinedő.

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 krajcsár

A nyllttérbaa:
minden négyhasáboa garmend sor dija li kr.

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

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A tétiratok a azerk.'sztöseghez : (Zöldkert-utcza 33. sz.) küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZ ’.KESZTÖ; HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen.: hetenként egyszer.
— »■ vasárnap reggel, ■<—

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba

(Takarék- és Hitelintézeti épület) kérjük utasítani. 
A LAP KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.
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Hivatalos közlemény.
7996.|1898.

Hirdetmény.
Közhirré teszem, hogy a nyilvános beteg

ápolás költségeinek fedezéséről szóló 1898. 
évi XXI. t. czikk, valamint az ezen törvény 
végrehajtása tárgyában kiadott l.>a000.1898. 
szánni belügyminiszteri szabályrendelet, mely
nek egy példánya a városi irodában bete
kintésre rendelkezésre áll, f. évi e hó 1-én 
életbe léptettetett.

Léva, 1899. évi január hó 6-án.
Ist-ván., 

rolgármester.

Gazdasági előadások.
Léva városában, a városháza tanács

termében a helybeli tanítóképző intézet 
szaktanára közbejötté mellett a gazda
közönségre, s főleg a gazdasági, úgy
nevezett földmivelő munkásokra nézve 
kiváló fontosságú gazdasági előadások 
vették kezdetüket.

Az első előadáson csekély töredéke 
jelent meg a gazdaközönségnek, azon
ban már a második előadás népszerű
ségét és alkalmi voltát fényesen iga
zolta az igazán szépszámmal megjelent 
érdeklődők tömege.

Azt hiszszük, hogy a mi gazdakö
zönségünknek, főleg a kis gazdáknak 
még igen sokat kell tanulniok, hogy 
helyes gazdálkodást folytathassanak, 
hogy a talaj művelés, a növénytermesz
tés, állattenyésztés, a kertészet, szőlőszet, 
baromfitenyésztés és méhészet okszerű 
kezelésével teljesen tisztában legyenek, 
mert sajnos a mi népünk olyan vas
kalapos, hogy minden újításnak elvből 
ellensége,a modern viszonyokhoz nehezen 
törődik, azt tartván, hogy úgy gazdál
kodott az apám, nagyapám, talán még 
annak az apja is. és egyik sem halt 
éhen, úgy teszek én is, s én sem ha
lok éhen.

Pedig hát nem veszi tekintetbe egyik 

sem, hogy az akkori viszonyok is mások 
voltak. Hogy a folyton oszladozó bir
tokok, a területek nagy eldaraboltsága, 
a közös legelők kevesbedése, a föld si
lányuló hozamképessége, újabb és újabb 
kultur növények, a régiek újabb mű
velési módja mind nagy befolyással van
nak arra nézve, hogy eltérjünk az ósdi, 
maradi iránytól, sőt egyenesen kény
szerítenek reá, hogy gazdálkodásunkat 
egészen uj alapokra fektessük.

Minthogy pedig sajnos, a mi népünk 
még ma sem tud okszerűen gazdálkodni, 
már régen kívánatosnak tartottuk az 
ilyen gazdasági előadásokat igy télnek 
idején, mikor nagyobb ideje van a gaz
dának és munkásnak a hallott dolgokat 
elméjében meghányni vetni.

Hogy csak egy művelési ágat em
lítsünk, ott van Léva városának ma 
már csak emlékéről hires szőlőmivelése. 
Az uj telepítés szánalomra méltó módon 
csigaíéptekkel halad előre. Krumplival 
beültetett parlagok hirdetik szőlőbirto
kosaink tudatlanságát. S azután, ha va
laki telepíteni is akar, ma már alig van 
munkás, kinek tudományához bizalom
mal lehetnénk, a legtöbbje kontár, ki 
semmit sem ért a szőlőhöz.

És igy van ez minden gazdasági 
ágban. Ha valaki ujitásokkal lép fel, 
azt bizalmatlanul fogadják. Sok keserű 
tapasztalat kell hozzá, mig saját kárán 
meg nem tanulja a gazda, hogy a vál
tozó viszonyok következtében neki is 
meg kell változnia, ha azt akarja, hogy 
abban az őrült versenyben, a mit ke
nyérszerzésnek nevezünk, el ne bukjék.

Ily körülmények között kell, hogy 
minden gazda elérkezettnek lássa az 
időt arra, hogy a modern gazdálkodás 
minden titkával alaposan megismerked
jék. Minden ember csak úgy törhet 
előre, ha magyarán szólva, érti is a 
mesterségét. Magyarország kiváltképen 
agrikultur állam, szükséges tehát, hogy 
annak földmiveléssel foglalkozó minden 
polgára igazi mintagazda is legyen.

Igen szerencsés gondolatnak tarta
nok. ha a gazdasági előadásokon a 
házi ipar is tanittatnék, szóval ezek az 
előadások rendszeres tanfolyammá fej
lődnének, mert bizony a mi kis gaz
dáink nagy része nagyon is rászorult 
arra, hogy télnek idején a házi ipari 
készítményekben való ügyességével gya
rapítsa amúgy sem nagy jövedelmét.

Nemkülönben helyén való volna, 
ha ezek a gazdasági előadások a vi
dékre is kiterjesztetnének, mert Léva 
városa vidékének kis gazdái szintén 
azok közé tartoznak, a kik nem igen él
nek a modern gazdasági ujitásokkal, 
kik az újabb gazdasági eszközök gya
korlati alkalmazását nem is ismerik.

Maga Léva városa igen szép pél
dával fogja igazolni, hogy gazdaközön
ségünk nem idegenkedik semmi újí
tástól, ha azt neki szépen s érthetően 
megmagyarázzák úgy, hogy annak 
gyakorlati hasznát is el tudja magának 
képzelni.

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

Megromlik a lég és viz a pálmákjalatt min
denütt, ha sűrűn állnak egymás mellett; azért 
még a Szahara sivatagbeli oázok lakóit is lázak 
tizedelik, — tudták ezt már a római impe- 
rátorok is és ha valakitől vérontás nélkül 
óhajtottak megszabadulni, e ak oda küldöt
tek számkivetésbe és nemsokára megelége
déssel hallhatták, hogy az ottvaló lég tniaz- 
mái megtették az államrend érdekében a 
szolgálatot, mit tőlük a politika elvárt. De 
már a délafrikai Capgyarmat egészséges vidé1 , 
hol a tífuszon kívül alig jelentkezik járvá
nyos baj és az sem gonosz indulatu; csak 
1860-ban dúlt ott erősen a himlő.

A zambcszi missió területén 1879 óta 
óta több mint 50 kath. hittérítő halt el, va
lamennyien erős testalkotásu férfiak, a leg
jobb életkorban ; rendesen már az első pár 
év alatt ragadta el őket a Zambeszi láza. 
Madagaszkárban a franczia katonaság mind

untalan a következő napi parancsot kapja : 
„Sisakod nélkül a szabadba ne menj még 
borús időben sem, pihenőknél földre ne fe
küdj, hanem ülj a pakkodra; csak forralt 
vizet, vagy theát, kávét igyál; haskötődet 
soha el ne hagyd, szeszes italt egyáltalán 
ne igyál; gyümölcsöt ne egyél, ha még úgy 
hasonlít is az az európaihoz."

Zanzibar éghajlatát az ott lakó európai 
és amerikai ember egyarányt átkozza, úgy 
ir Stanley, ki megérte ott, hogy egy napon 
megbetegedett a fehér telep fele. A sekély 
Malagash tengeröbölböl fertőző lázas lég 
tódul elő, a le nem vezetett piszok, a tö
ménytelen szenny, elhullott paria-ebek, macs
kák és egyéb dög, különféle viruló marad
vány, kellően el nem földelt emberi holttes
tek a város és környéke levegőjét nagyon 
beszennyezik ; csodálatos, hogy a szultán a 
köztisztaság ügyével mit sem törődik, holott 
nehány levezető árok és a tengeröböl kotrása 
elegendő volna, hogy a város levegőjét meg
javítsa, de a keleti tunyaság és fatalizmus 
az emberanyag pusztulását mibe sem veszi, 
— jut is, marad is, úgy gondolják a ható
ságok.

Afrika éghajlatáról egészségügyi tekin
tetben W. Krebs 1895 szeptember 19-én 
Lübeckben a német természetvizsgálók nagy
gyűlésén értekezett, mit a Rundschan für 
Geographie XVIII. évfolyama III. füzete 
bőven hoz, de itt annak a tartalmát tárgya
lásunk keretébe be nem vonhattuk.

Ha a britt gyarmatokbeli nép halandó
ság számait összeállítjuk, föltűnik, hogy 1000 
haláleset közül van : Kanadában 20, Máltá
ban 18, Caplandban 15, az anyaországban 14, 
Ausztráliában 11, Uj-Zelandban 8.

A katonák halandósága a forróövi gyar
matokban következőleg áll 10000 ember után 
számítva: Guayana 840, Aranypart 660, 
Sierra Leone 487, Ceylon 75, Antigua, Mont- 
serat 40, Isié de Francé, Bourbon 20.

Az ember normális testmelege minde
nütt 37—38° C., akármely éghajlat alatt; de 
ki van téve a légmérséklet nagy ingadozá
sainak, mit kiegyenlíteni az idegrendszer kö
teles, ha bir vele. Lehűtik a hajókon a le-

T Á B C Z A.

Jó az Isten!
(Ruttkay Emma.)

Erdély gyönyörű bérczei közt, magas, 
méltóságteli havasoktól körülvett virágos 
völgykatlan közepén, gondosan ápolt kerttel 
körülvett szalmafödeles kunyhó állt.

Hosszú, nyári sétáink alkalmával gyak
ran vitt arra utunk.

Soha sem felejtem el azon mély be
nyomást, melyet reám e hely hatása gyako
rolt ! Igazán elmondhatni:

„Mint a szív az első szerelemnek titkát,
Rejti e kis kunyhót bérezek koszorúja.
Meg nem árt erőtlen szalmafődelének,
Ha dühét a szélvész e vidékre fújja.“

A kunyhó lakóját nem ismertem, csu- 
páu a távolabb fekvő oláh falvak „fátáitól“ 
hallottam beszélni, hogy egy Kún nevezetű, 
öreg, mogorva vadász lakik benne, ki alig 
áll szóba valakivel.

Kiváncsi voltam a különös öregre, de 
hosszú ideig nem találkoztam vele.

Egy alkalommal többen rándultunk ki 
a havasokba gyopárt szedni s én, a kunyhó 
fölötti sziklához erve, nem mentem tovább, 
itt akartam pihenni s megvárni, míg majd 
a többien visszajönnek.

Egyedül maradva, lejebb mentem s egy 
mohos köszirtaljból felbugyogó forráshoz 
dőlve, a rigók pajzán fütyölése mellett hall
gattam azt az édes, bűbájos, altató zson
gást, a mit a költők lombsuttogásnak szok
tak nevezni.

Merengésemből száraz köhécselés riasz
tott föl; körülnéztem s legnagyobb meglepe
tésemre s örömemre a kunyhó lakóját, az 
öreg Kún apót láttam viskója előtti terebé
lyes almafája alatt ülni.

Pár pillanat múlva az öreg vadász előtt 
állottam.

Adjon Isten jó napot Kún apó ! — kö
szöntőm öt; mire egy fokhegyröl odavetett, 
mogorva „Adjon Isten“-t nyertem viszon
zásul. Nem sokat törődtem vele, nemsokára 
elmerültem a szép gondosan ápolt virágos
kert nézésébe s mint aféle víg, csacsogó 
gyerek, elragadtatásomnak hangos kiáltások
ban adtam kifejezést.

Ügy látszik, gyönge oldalán találva az 
öreget, fölráztam kissé néma merengéséből, 
mert tartózkodva bár — de barátságosabb 
arczczal fordult felém, helylyel kínált meg s 
egyet mást kérdezett tőlem, mire én is meg
bátorodva, igy szóltam hozzá : Mondja csak 
Kún apó, mért olyan szomorú mindég ? — 
Az öreg megrázkódott, rám nézett s mintegy 
küzdeni látszott önmagával, vájjon fölidézze-e 
azokat a bús emlékeket, föltépje-e azokat 
a már-már hegedni kezdő fájó sebeket? — 
s végre megszólalt: Oh, édes lányom ; nagy 
sora, igen fájdalmas története van ennek!

Ha nem sietsz, hozok egy csésze friss 
tejet s aztán elmondom neked.

Mialatt én mohó étvágygyal fogyasztot
tam az uzsonnát, Kún apó megtöltötte pi
páját, rágyújtott, végigsimitotta galambősz 
szakálát, haját s aztán halkan, töredezve 
mondta el mindazt, mit én akkor egy szó- 

moru mesének tartottam: Körülbelül 55 éve, 
a hogy — mint fiatal ember — jöttem ide, 
magammal hozva feleségemet s 1 éves kis 
lányomat, Giczát.

Olyan szerény, egyszerű, kevéssel beérő 
s azért boldog, megelégedett emberek vol
tunk. Nem vágytam máshova hosszú erdei 
barangolásaim után, mint megpihenni kis ott
honomba, hol esténkint itt az almafa alatt 
ültünk mindhárman, boldogan beszélgetve.

A kegyetlen sors irigyelte csendes bol
dogságunkat s nemsokára elragadta felesé
gemet, ki nélkül, — ha nem lett volna kis 
lányom, — talán megőrültem volna.

Giczám, kinek anyját is pótolnom kel
lett, adott erőt a keserves élet ádáz viharai
nak elviselésére ; kedves, gondtalan csacso
gásával nem egyszer teljesen fölviditott.

Már mint kis gyermek oly szép volt, 
mint egy égből leszállt, ártatlan angyal, de 
később, óh édes kis lányom, ha láttad volna, 
soh' sem tudnád elfelejteni 1

— Pár perczig elhallgatott, merengett 
visszaidézett, kínos emlékein s aztán újra 
folytatta :

Hosszú, bokáját veröhaja sötét volt, 
mint az éjszaka és szemei, óh ezek a sze
mek 1 Nincs erőm leirni, de nekem szebb 
volt mint a parti nefelejts; szebb mint az 
ég gyönyörű, derült kéksége 1

De minek is beszéljek, szavam úgyis 
gyönge s csak annál jobban idézem elő a 
kínos múltat, minden gyötrő, felejthetetlen 
emlékével.

Gicza a mily gyönyörű gyermek volt, 
olyan hajadonná fejlődött.

Mikor úgy napszálltakor itt üldögéltünk 
együtt, el-elénekelte az én mélabús nótámat : 

„Cserebogár, sárga cserebogár” ....
s én akkor felejtve minden bút, csak azt 
éreztem, ha Giczámat is el kellene vesztenem, 
megörülnék, meghalnék !

Most tudom, mily rengeteg kínt, gyöt
relmet képes az emberi szív elviselni, a 
nélkül, hogy megrepedue bele ! . . . .

Ez a boldogság is oly rövid volt !
Vagy 25 év előtt vadászok, jöttek e 

vidékre, kik között egy feltűnően szép szőke 
legény volt, aki — verje meg az Isten ! — 
rávetette Giczára szemeit s az az ártatlan, 
a világról mit sem tudó teremtés elhitte mé
zes szavait, csábitó tekintetét 1

Feltűnt nekem lányom hallgatagsága, 
magábavonultsága, de okát nem kérdeztem.

Később megtiltottam neki a vadászszal 
való találkozást, igyekeztem józanul lelkére 
beszélni, — hiába volt!

Egy reggel fölébredve, Giczát nem ta
láltam itthon, tilalmam daczára hajnalban 
hagyta el a kunyhót. Lázas sietséggel indul
tam keresésére s ott a forrás mellett talál
tam rá, zokogva beszélte el nekem, hogy 
most búcsúzott el tőle, azon Ígérettel, hogy 
nemsokára visszajön. Elkérte gyűrűjét, me
lyet boldogult feleségem ezen szavakkal 
adott át neki halálos ágyán: Itt van gyer
mekem, őrizd meg emlékül ezt a kis kopott 
gyűrűt, mig ez veled van, boldog leszel, — 
s adott helyette egy mást, szebbet, fénye
sebbet, de ezzel a régi, kopott talizmánnal 
elvitte boldogságunkat.



vegöt a közelítő jéghegyek 18®-ról 8®-ra. Szi
bériában Irkutzk város kap — 42° hideget 
télen, 18® meleget nyáron, de tapasztaltak 
ott már — 62° hideget és 38° meleget is, 
holott ez teljes 100 fokos ingadozás. Volt 
már Pétervárott 33'4° C. meleg, Stock
holmban 34-4° C., Kairóban 42 2° C., a Vörös
tengernél gyakori a 45—50°, Eszuch-ban 
47'4° C., algíri katonák éreztek 51° meleget, 
van Murzukban 56'2®, észlelt ott Ritchie 63 
fokot árnyékban a sátra alatt, kivül 72-őt, 
fölhevül a Szahara homokja 70 fokra gya
korta, Bagdad környékén pedig 78®C-rais.

Afghanisztan a föld egyik legforróbb vi
déke és mégis ott Marushak-ban a határt meg
állapító angol és orosz katonatisztek pár év 
előtt — 20° C. hideget állottak ki. Henrik 
orleansi herczeg tibeti útjában — 40® C. 
hideget mért meg borszesz hőmérővel, az 
iszonyú hideghez még éjszaki szél is járult, 
úgy hogy a lovak és tevék egymásután hul
lottak el, de az emberek kiállották, mondja 
dr. Nadaiilac franczia marquis. A Földön leg
nagyobb hideget azonban Gilder jegyzett föl, 
ki aNew-York Haraldtól szervezett Shwatka- 
féle sarki expediczióban — 71° C-ról beszél 
és mint mondja, Camp Daly-ban 1878 augusz
tustól márcziusig vaió ott tartózkodása ide
jén a hőmérséklet + 14® C-tól -—71 fokig 
ingadozott. Duveyrier 67’7° C. forróságot 
szenvedett el a Szaharában; ha ezt Gilder 
hidegéhez hozzáadjuk, 138 fokot meghalad 
a mérsékletbeli különbség, melyet az em
beri szervezet még nem bir küzdeni.

Még a tengerszin fölött való magasság 
is ellensége az embernek. A perui 5000 m. 
magasban épült vasút munkásainál tapasz
talták, hogy az ember csak 3000 m. magas
ságig használhatja erőit teljesen, 5000 mé
ternél már csak felében. A hegyi betegség 
nem csupán a ritkult levegő behatása foly
tán lép föl, hanem úgy is, ha erős mozgás 
járul hozzá. A nyugodtan ülő léghajós 8000 
méternél sem érez rosszuliétet, de a hegy
mászót már 3000 méteren túl előveszi a 
hegyi nyavalya tünete és ha nem erős a 
szervezete, vissza kell fordulnia.

A délamerikai Puna vidéknek sajátos 
hegyi betegsége a soroche, mely az alföl
dekről érkezőket lepi meg a magasabb tájak 
ritkult levegőjében. Szokatlan bágyadtság és 
nehéz légzéssel jelentkezik az, gyönge fejfá
jással és a vérnek a mellre való tódulásá- 
val, mihez általános eltompultság, rossz kedv, 
kislelküség járul, úgy hogy a hegymászó ma
gára sem ismer, elvész minden erélye; ájulás 
is jön utána, a fejbe és tüdőkbe erősen 
áramló vér kimagyarázhatatlan rosszuliétet 

okoz; és láz nélkül, sőt a kezek és lábak 
elhidegelése mellett, 108—120 ütést tesz per- 
czenkint a vérlökés, megered az orrvérzés.

Meg lehet azonban szokni 6hónap alatt, 
a be.földi ember pedig annyira nem érzi, 
hogy mellette dolgozni is képes. Annyira 
helyi természetű ez a nyavalya, különösen 
a lapazi átjárón, hogy akárhány magasabb 
hágót bátran járhatni miatta ; miért úgy lát
szik, hogy benne nem egyedül a légritkulás 
a bűnös. A szokatlanul erős bőr-elpárolgás 
ellen Chiliben hatalmas görög dinnyék bö 
élvezetével védekeznek és sükeresen, mert 
oiyan az, mintha üdítő vízzel teli szivacsot 
nyelt volna valaki el.

Legnagyobb ellensége az ember egész
ségének a beszennyezett levegő, meg a tisz
tátalan talaj, a melyben és a melyen él. 
Railly angol orvos szerint az erősen lakott 
helyek levegőjét az elégetett anyagok gáza 
rontja meg; ebből a nagyvárosok levegő
jének 10 millió részében 10 rész van, a 
falvakban csak 1 rész. Nyáron az arány fe
lére száll le. A nagy városok poros ülepe-
désének tartalma és aránya a következő:

szén............................. 30'00®,/0
szénhidrát................... 12-30%
kénsav ......................... 4-00%
sósav ............................. 1-40%
ammóniák................... 1'40%
▼as ............................. 260%
különféle ásvány . . . 31-200/0

Összesen : 82’90%
Hogy minő alattunk a talaj, arra nézve

helyesen jegyzi meg egy német tudós. Csak
a házakat kell némi fantáziával egy város
területéről leképzelni és nem marad egyéb
hátra, mint emésztögödör és árnyhely egymás
mellett ezrével, — bizonyára nem akadna
senki, hogy oly fertőzött talaj ra embereket
telepitsen.

Szivósabb életű a fehér ember, mint a 
szines fajta ; Az amerikai szabadságharcz 
idején minden 10000 katona közül 1840 né
ger, 486 fehér halt el. A bengáliai hadse
regben 181 szines 168 fehér, Hollandia kelet
indiai gyarmatain 1888—1892 között 237 
szines, 160 fehér katona pusztult el. De e 
tünetnek egyik döntő oka az is lehet, hogy 
a műveltebb fehér ember fejlettebb értel
mével, tigyelmezettebb akaraterejével süke- 
resebben bir küzdeni a nyavalyák ellen, hogy 
testi lelki épségét lehetőleg jól föutartsa.

(Vége.)

Barsvármegye közigazgatási bizottsá
gának ülése.

Barsvármegye közigazgatási bizottsága 
folyó hó 10-én tartotta havi ülését. A köz
igazgatási ágak deczember havi állapotáról 
az alispán beterjesztette jelentését. A köz
igazgatás rendes menete nem lett megza
varva. Bejelentette, hogy a földmivelésügyi 
m. kir. miniszter rendelkezése folytán a ke
rületi állami állatorvos Léváról, Ar.-Maróthra 
helyeztetett át.

A járványos állatbetegségek tetemesen 
apadtak. — Az útalapba deczember hó fo
lyamán befolyt 13623 frt 6 kr, előírásban 
maradt 37293 frt 76 kr. A betegápolási alapba 
befolyt 2189 frt 24 kr., elöirásbau maradt 
6367 frt 47 kr, a katonabeszállásolási alapba 
befolyt 530 frt 54 kr.

A kir. főmérnök bejelenti, hogy az ál
lami közutakra 1899 —1904. években kiszál
lítandó fedanyaga vonatkozólag a kereske
delemügyi m. k. miniszter a vármegye által 
benyújtott pótajánktot elfogadta és a szer
ződés megkötésére az államépitészeti hiva
talt utasította.

A vármegye törvényhatósági közutainak 
fedanyaggal való ellátása czéljából az ujabbi 
versenytárgyalást január 30-ára már kiíratott.

A kir. pénzügyigazgató jelenti, hogy de
czember hóban egyenes adóban 58041 frt 
90 kr., hadmentességi díjban 5048 frt 84 kr 
befolyt, ezen eredmény az előző év hason 
szakának eredményénél az egyenes adóknál 
6622 frt 66V2 krral a hadmentességi dijuál 
561 frt 75 krral kisebb.

A vármegyei főorvos jelenti, hogy a 
közegészségi állapot deczember hó folyamán 
a vármegye egész területén kedvező volt.

Trachoma : a vármegye egész területén 
nyilvántartásban maradt 753 trachomás, 199 
trachoma gyanús egyén. — Törvénytelen 
gyermek deczember hó végén 986 állott 
nyilvántartásban.

A kir. tanfelügyelő jelenti, hogy a közokt. 
miniszter az ar.-maróthi áll. el. iskola részére 
a legszükségesebb taneszközöket engedé
lyezte, s egyszersmind ezen intézet fiúisko
lájának vezetésével is Váczy István eddigi 
leányiskolái igazgatót megbízta; bejelenti to
vábbá, hogy a közokt. miniszter az ar.-maróthi 
községi polg. leányiskola folyó tanévi szük
ségleteinek részbeni fedezésére 2000 frt ál
lamsegélyt folyósított. — Megemlíti, hogy 
Ar.-Maróth város tanítói, illetve tanítónői fi
zetések czimén évi 7700 frtot kap az állam
pénztárból. — Ezen összegben nem foglal
tatik benn az engedélyezett és engedélye
zendő taneszközök és ingyen tankönyvek 
értéke, s az iparos tanoncziskola számára 
engedélyezett 180 frt sekély. Itt felemlíti, 
hogy Barsvármegye népnevelési czéljaira, 
beleértve eube a személyi kiadásokat is, az 
állampénztárból évenként folyósítandó összeg 
a 60,000 frtot meghaladja; az elmúlt 1898. 
évben pedig közel 79,000 frt folyósitatott; 
a kiilönbözetet a kunos-vágásai áll. iskola 
építésének 22703 frtnyi összege képezi.

Az iskolák maglátogatásáról tett rész
letes jelentésében kiemeli a lévai r. k. polg.

és elemi leányiskolát, a hol rend és tisztaság 
szakszerűen vezetve van, kár hogy az I. 
elemi osztályt 107, s az összevont III. és 
IV. osztályt 101 növendék tultömötté teszi. 
— Rendszeres tanítást tapasztalt az ág. ev. 
és az ev. ref. iskolában is. — Kifogás alá 
esik a róm. kath. fiú iskolák elhelyezése ; 
_  ideje volna már, hogy Léva város a 
leányiskolák kivételével az elemi oktatás
ügyét a kor igényeinek megfelelően egysé
ges alapon szervezné és rendezné. — r. t.

Különfélék.
— Hangverseny tánczczal. A Lévai 

Katholikus Kör saját pénztára javára folyó 
1899. évi február hó 5-én az „Oroszlán 
Szálló" termeiben hangversenynyel összekö
tött zártkörű tánczestélyt rendez, a követ
kező műsorral: 1. Népdalok. Fekete Fidéltől. 
Előadja: a műkedvelők dalos köre. 2. A 
korszellem. Irta és szavalja : Miokovich Má
tyás ur. 3. La Sonnambula. Bellimtől. Elő
adják : hegedűn Farkas Ákos ur, zongorán 
kiséri Richter Ferencz ur. 4. Felolvasás. 
Tartja: Farkas Ákos ur. 5. Népdalok. Énekli: 
Heyer Irma k. a., zongorán kiséri Richter 
Ferencz ur. 6. Izé kisasszony. Monológ. Ma- 

1 kai Emiltől. Elmondja: Oszuska Anna k. a. 
i 7. Magyar dalok. Előadják : hegedűn Farkas 

Ákos ur, zongorán kiséri Richter Ferencz 
, ur. 8. Őseink emléke. Hubertól. Zongora 
1 kiséret mellett előadja a műkedvelők dalos 

köre. A magán szólamokat énekli : Richter 
Ferencz ur. Hangverseny után táncz kivir- 
radtig. Belépö-dij : Személyjegy 80 kr., csa
ládjegy 1 frt 50 kr. Jegyek előre válthatók: 
Borcsányi és Cseruák férfi-szabó üzletében 

| és este v pénztárná* 1. Kezdete pont 8 órakor.
— Főegyházmegyei hírek. Z'att- 

nyánszky Ernő bars-bessenyői esperes-plebá- 
, nos Rimócra plébánosnak, Ligday Libor pe- 
! dig Bars-Bessenyöre adminisztrátornak lett 

kinevezve. Kápláni minőségben áthelyeztet
tek : Herolt Ármin Bakabányára, Tonhaizer 
Mihály Esztergom-Bajnára, Dobrovodszky 
Mihály Nagy-Kosztolányba. — Mácsay Flóris 
báthi plébános javadalmáról lemondott.

— Gazdasági előadás. Ma vasárnap 
f. hó 15-én délután 1 órakor a városháza 
nagytermében Tatár István fog a pero- 
nosporárói nyilvános előadást tartani.

— Mezey Károlyt, pénzügyigazgatósá
gunk egyik kiválóbb tagját, — ki érdemei 
elismeréseit! alig pár nap előtt nyert elő
léptetést, — gyász érte ; szeretett fivérének 
Mezey Ferencz prépost-plébánosnak elhuny
téval. A szomorú hírt a következő jelentés
ben tudatja a család : Alulírottak mély fáj
dalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, 
illetve sógorom nagyságos és fötisztelendö 
Mezey Ferencz ur, Szakolcza szab. kir. város 
prépost-plébánosa, életének 60-ik évében a 
halotti szentségek ájtatos felvétele után f. é. 
január hó 7-én reggeli 6 órakor váratlanul 
elhunyt. A drága halottnak földi maradvá
nyai e hó 9-én délelőtti 10 órakor fognak 
a helybeli r. k. temetőben örök nyugalomra 
helyeztetni és az engesztelő szt. mise áldo-

Az idő múlt s Giza hiába várta vissza 
a vadászt.

Mindig búsabb, mindig magábavonultabb 
lett s én tehetetlenül, kétségbeesve láttam, 
mint hervad — néma bánatával — ez a 
gyönyörű virágszál 1 Inkább vette volna el 
az Isten, de még fokozódott fájdalmam ; két 
évig kellett együtt élnem búskomor, félig 
Örült leányommal!

Veszve volt minden, segíteni nem le
hetett rajta I

Ha hosszabb útra indultam az erdőbe, 
Giczát becsuktam, s mikor visszajöttem, ott 
találtam a kemencze patkóján ülve, a mint 
ahhoz az átkozott gyűrűhöz beszélt, elhal
mozta csókjaival, beczéző szavakkal sírt, 
nevetett s nekem azt látnom kellett

Egy tavaszi napon tovább kellett távol 
lennem, semmint akartam, nyitva hagytam 
az ajtót s visszajőve Giczát nem találtam 
sehol. Kétségbeesve indultam keresésére s 
óh, borzalom! — ott a Vlegyásza aljában 
találtam szétroncsolt, eltorzult gyermekemet!

I ékevesztett, vad fájdalmamban én is 
véget aksrtam vetni nyomorult életemnek, 
ha egy kecskepásztor észre nem veszi szán
dékomat s idejekorán vissza nem tart.

Elhoztuk Giczát s eltemettük nézd azt 
a szép, virágos halmost,ott nyugszik alatta . ..

Többet nem szólhatott az öreg, az ed
dig visszafojtott zokogás fuldokolva tört elő 
kebléből s én nem találtam szavakat vigasz
talására, csak annyit mondtam: Ne sírjon 
Kún apó, jó az Isten!

Erre fölemelte galambősz fejét s a fáj
dalomtól reszkető hangon rebegte: Igen, 
édes lányom, jó az Isten! — talán már én 
sem soká szenvedek ....

* * *
Jól sejtette, nem szenvedett soká! A 

következő nyáron a Gicza sírja mellett egy 
frissen hantolt sir domborult.

Megtiraltem saegény Kúü apót a val«« 

hányszor arra vitt utam, a két sirra egy-egy 
koszorút, egy-egy bokrétát kötöttem mezei 
virágból.

Odahagytuk Erdélyt, azóta sokszor 
eszembe jut az erdei kis kunyhó, magam 
elé idézem az öreg Kún apót s önkéntele
nül kérdezem; Vájjon látogatja-e most va
laki azt a két sirt? Vájjon köt-e rá valaki 
mezei virágból koszorút ?............

K......... hoz.
Szived hittem már-már enyém lett 
És boldog valék ah végtelen 1 
Később tudtam meg csak a vétked : 
Játékot űztél én velem.
Merész játék volt, Istenemre !
Merész, de czélhoz vezetett;
Így láttad csak végleg leverve 
Érted sovárgó szivemet!

Játéküzve verted le lelkem,
Nem tekintéd az igazát,
S nézted, mint Néró, büszketelten, 
Róma felgyújtott piaczát;
Szemed, szivednek gyönyör kellett, 
Kegyetlen, szilaj, vad gyönyör, 
Mely nem úgy boldog, ha teremtett, 
Hanem ha vérben fürdve — öl!

Itt van az ősz, a hulló lombok 
Betakarják a holt nyarat,
Nincs már virág, a hol bolyongok, 
Elszállottak a madarak.
Óh mint fáj ezt szivemnek látni, 
Neki csak hereadása van, — 
Amelyre más, szép tavaszt várni 
Úgyis tudom, hogy — hasztalan !

Nyaram se volt, a kikeletre 
A fájdalomnak ősze jött, 
S én bánatomban elmerengve
Járok « tok wtlik kMitt , , ,

A jövőtől mit sem reményiek,
Múltban, jelenben nincs hitem,
Ha meghalok, csak egyre kérlek:
Sirassd meg akkor a — szivem 1

Torbágyi.

A rejtélyes okirat.
(Bacb-korszakból.) 

Irta; Nártonffy Imre.

Bürgözd város polgármestere Dorong 
Euzébius egyedül ült hivatalszobájában. Oly 
kétségbeesett arczczal ült ott, mintha Bür
gözd városának valamennyi lakosát elvitte 
volna a kolera.

Hivatalos pecséttel ellátott Írást tartott 
kezében, melyet azonban nem birt elolvasni, 
mert szemüvegét elrakta.

Szerencsétlenségére a jegyző se volt itt, 
igy senkit sem kérhetett fel, hogy az Írást 
elolvassa.

Dorong össze-vissza forgatta a rejtélyes 
Írást és mormolá :

— Vájjon mi lehet benne ? Hát ha ki
tüntetést kapok 25 évi hivatalos működésem 
jutalmául ? Kivül belül óriási pecsét, rajta 
kétfejű! Bizonyosan Bécsböl jön a cs. és 
kir. kabinetirodából.

Fejét csóválta, forgatta ismét az iratot, 
midőn egyszerre erős kopogást hall az ajtón.

Az önkénytelenül kiejtett „szabad" szóra, 
melyet a szigorú, de könnyelmű polgármes
ter hangoztatott, egy öreg, lump külsejű em
ber lépett be.

— Szegény munkás vagyok, szeretnék 
dolgozni, de nincs munkám, mondá a jöve
vény, pedig jól tudta, hogy az egész város
ban egy munkásra sincs szükség.

— Jól van, — viszonzá a polgármester. 
Tudom már, mit akarsz! Ti nem munkát 
akartok, hanem pénzt, hogy aztán pálinkáz- 
haíiatok, De megállj csak | Akarss.e rövid 

1
idő alatt egy hatost keresni ? Ha igen, ezt 
az Írást fogod nekem elolvasni.

— Olvasni tudok, hála Istennek 1 mondá 
a koldus büszkén, ki nem tudott a szemüveg 
eltűntéről semmit sem, hanem azt gondolta, 

; hogy Bürgözd érdemes polgármestere nem 
tud olvasni,

— Nos hát akkor olvasd elő ezt nekem I 
i mondá a polgármester barátságosan és a 
: rejtélyes okiratot odanyujtotta a koldusnak.

— Nos mi lesz 1 kiáltá a polgármester 
türelmetlenül.

Valóban, polgármester ur, az öröm hir- 
te'en megfosztott szavaimtól. Tudja ön, mi
csoda Írás ez.

— Hiszen épen azt szeretném tudni, 
viszonzá a polgármester az izgatottságtól 

’ remegő hangon.
— Ez a levél — mondá a naplopó ün-

1 nepélyesen, — a k. k. Kricgs Kommandótól. 
Megüt a guta !

— S legmagasabb elismerést fejez ki 
az ön hosszú, buzgó ób tevékeny szolgála
táért . . .

— A legmagasabb elismerés — oh egek 1
— Több nincs benne I ?
— De igen. A vaskorona rend lovag

jává avatják, továbbá az arany érdemkereszt 
érmét helyezik kilátásba.

— Ez sok 1 nyöszörgő Dorong Euzébius 
és karszékébe roskadt.

— Továbbá elrendeli ezt irat, hogy e 
magas kéziratot a városházára nyilvánosan 
kifüggeszszék, miáltal e fontos elismerés mi
nél előbb köztudomására jusson mindenkinek.

— Azonnal meg fog történni 1 mondá 
az örömtől elkábitott polgármester, s a lump
nak az Ígért egy hatos helyett 10 pengő fo
rintot nyomott a markába.

Ezután személyesen ment ki az utczára, 
hogy a „k. k. okirat“-ot sajátkezüleg füg- 
geszsze ki a fék.te táblára.

Nehány peres múlva egy csomó bámési



zat ugyanakkor fog a temetői kápolnában 
a Mindenhatónak bemutattatni. Szakolczán, 
1899. évi január hó 7-én. Mezey Nándor, 
Mezei József es. és kir. őrnagy, Mezey Ká
roly m. kir. pénzügyi titkár, Mezey Sarolta, 
mint testvérek. Mezey Józsefné szül. Ahrens 
Cecília, sógornő. Áldás és béke lebegjen 
drága hamvai fölött!

— Folyamodvány bélyeg nélkül- 
Az állami tisztviselők és tanítók féiáru va
súti jegyet kérő folyamodványaira a köz
igazgatási bíróság 1898. decz. 22-én VIII. 
sz. a. k. végzése alapján bélyeg nem kell.

— Egyfilléres aprópénzt kérünk 1 
Mind sűrűében és mind tágabb és tágabb kö
rökben hangzik föl a panasz, hogy a köz
forgalomban egyfilléres aprópénz nem talál
ható. Számos kereskedő már hónapok óta 
koronás és és filléres számitás szerint állítja 
ki a számláit s újabban már az árjegyzékek 
js jgy jelennek meg. Elképzelhető, hogy ily 
számitás szerint a páratlan számú fillérek, 
mind gyakrabban fordulnak elő. A kiegyen
lítés alkalmával — egyfilléresek nem íévén
— rendesen a vevöközönség vészit. Közép
éé Nyugot-Európában sehol sem pazarol a 
nép ilyen kényszerűségből, mint nálunk. 
Németországban az apró péksütemény ára 
darabonkint 3 fillér. És csodálatos, hogy 
ámbár Németország gabonája és lisztje tekin
télyes részét bevitel utján szerzi, a 3 filléres 
péksüteményei általában nagyobbak és sok 
helyütt jobbak is a mieinknél. Remélhető, 
hogy az uj koronaértékben való számítás
— ha általánossá lesz — nálunk is rövid 
időn változtatni fog a mai állapotokon, a 
mint igen nagyot változtatott Németország
ban is az uj pénz, midőn a 30 garasos tal
lér és a 60 krajezáros délnémet forint helyett 
a 100 filléres márka került forgalomba. A 
magyar közönség is ezt reményű s a mai 
nagy drágaság helyett epedve vágyik egy 
kis józan, egészséges árcsökkenésre. Egygyel 
több ok, hogy sok, igen sok egyfilléres apró
pénzt kérjüuk I

— Körvadászatok. F. hó 5 én F ra n k 1 
Ede nagysárói nagybérlő az ottani határban 
21 vadásszal, f. hó 9-én Balogh János 
bars-endrédi földbirtokos a nagy-sallói ha
tárban és f. hó 11-én L e v a t i eh Gusztáv 
ügyvéd a gr.-kelecsényi határban 12 puskás
sal nagyszabású körvadászatokat tartottak, 
mely alkalmakkor, Nagy-Saróban 162 drb., 
Nagy-Salióban 396 drb., és Kelecsénybeu 
89 drb. nyúl esett zsákmányul. A vadászatok 
befejezése után a reudezö urak vendégsze
rető házainál barátságos vadászebed volt, 
mely itt is ott is vidám hangulatban az éj 
közepéig eltartott.

— Letört bimbó. B a 1 b a c h Lajos 
urad, intézőt és nejét Nenaeczek Katalin úr
nőt fájdalmas veszteség érte, amennyiben 
kis leányuk Irénke f. hó 7-én meghalt. Te
metése másnap vasárnap volt V.-Ladányban.

— Nyitra Bars- Trencsénvárme- 
gyék szesztermelői a Nyitramegyei Gaz
dasági Egyesület meghívása falytán a f. hó 
11-én értekezletre gyűltek össze Nyitrán, 
hogy a kontingens hiánya miatt beált vál
ságos helyzetet megbeszéljék s hogy a hely

ember állt meg a városháza előtt, nemkü
lönben nagyszámú csavargó és dolognélküli 
lumpok, kik nagy csodálkozásukra a követ
kezőket olvasták ;

Hivatalos titok.
Tekintetes

Dorong Euzebius polgármester urnák
Bürgözd.

Ezennel hivatalból értesittetik, szoros 
diskrécüó mellett, hogy a naponkint folyton 
szaporodó koldus és csavargó gyanús egyé
nek kiirtására, a legközelebbi napokban ál
talános razziát fogunk tartani, mely alka
lommal a város pandúrjait készenlétben 
tartsa, hogy zsandárainkkal együtt működ
hessenek. A razzia czélja, hogy a várost és 
vidékét megtisztítsuk a kétes existencziák- 
tól s ennek sikere csak úgy lehet, ba e 
rendszabály lehetőleg titokban hajtatik végre, 
ennélfogva önnek szigorú titoktartás mellett 
meghagyjuk, hogy erről senkinek említést 
ne tegyen.

K. k. Bezirks-Policei-Amt Bürgözd.
A csavargók tátott szájjal olvasták e 

különös hirdetményt és siettek kereket oldani 
más társaikkal együtt. Nehány óra múlva a 
várostól három mértföldnyire szélyedtek el 
a jo madarak, megelőzve a „k. k. Policzei 
Amt“ razziáját.

A szerencsétlen polgármester, ki ez idő 
alatt alatt szemüvegét megtalálta, nemsokára 
ismét kapott egy kétfejű sasos iratot, de 
mely korántse tartalmazott hóim, rendjelek
ről szóló adományozást, hanem clyan epi- 
thetonokat, melyek a polgármestert négylábú 
türelmes állathoz hasonlították.

Ekkor azonban megesküdött Dorong 
Euzébius Bürgözd polgármestere, hogy soha 
többet ilyen kétfejű sassal ellátott gyanús 
iratot profán kezekbe nem ad, még kevésbbé 
jött-ment csavargóknak. 

zet javításának legbiztosabb módját meg
találják. A jelenlévők behatóan tanácskoz
tak a teendők iránt s végül egyhangúlag 
megállapodtak a következő határozatban: 
Küldöttségileg kéressenek föl a főldmivelés- 
ügyi és pénzügyminiszter urak, hogy nyújt
sanak segítséget a kontingens hiánya miatt 
váltságba jutott mezőgazdasági szeszterme- 
löknek oly módon, hogy az ipari szeszgyá
raknak kiosztott kontingensből az illetők 
méltányos kártalanítása mellett vétessék el 
ezon mennyiség, melyet pótkontingens gya
nánt a mezőgazdasági szeszgyárak szüksé
geinek, hogy termeit burgonyájukat fölhasz
nálhassák, hogy félig hízott marhájukat po
tomáron elvesztegetni kénytelenek ne le
gyenek s hogy ezekkel összekötött egyébb 
nagy anyagi károktól meneküljenek. Ezen 
határozat mindkét miniszterrel táviratilag 
közöltetett, közöltetett továbbá a Magyar 
Mezőgazdasági Szesztermelök Országos Egye
sületével is melynek elnöksége a küldöttség 
vezetésére is felkéretett. Elhatározta az ér
tekezlet, hogy a-' küldöttséghez és a nyitrai 
határozathoz való csatlakozásához Magyaror
szág összes szesztermelöit fölszólítja, mert 
csak az egyettes és nagyszabású akcziónak 
lehet meg a kel.ö sikere. Az értekezlet vég
rehajtó bizottsága ezúton szóllitja fel tehát 
az összes mezőgazdasági szesztermelöket,hogy 
az országos küldöttségben való részvétel vé
gett Budapesten minden bizonnyal megjelen
jenek. A küldöttség tagjai a Magj ar Mező
gazdasági Szesztermelők Országos Egyesülő 
tének helyiségében (Budapest, Köztelek, Üllö'- 
út 25.) 18-án szerdán reggel 9 órakor fog
nak összegyűlni. A pénzügyi és földmivelés- 
ügyi miniszterek d. e. 10 órakor fogadják 
a küldöttséget. A küldöttségben résztvenui 
akarók jelentkezzenek a f. hó 16-ig a Nyit- 
ramegyei Gazdasági Egyesület titkáránál.

— Áthelyezés. Az igazságügy miniszter 
Kot István Írnokot a trsztenai kir. jbiró- 
ságtól, hasonló minőségben a lévai kir. já
rásbírósághoz helyezte át.

— Anyakönyvi kinevezések. A bel
ügyminiszter B a 1 o g li y Imre segédjegyzöt 
a zsitva-ujfalusi anyakönyvi kerületbe, S z i- 
lárd Frigyes segédjegyzöt az aranyos- 
maróthiba és Stand Nándor városi fő
számvevőt az újbányáiba anyakönyvvezetö 
helyettesekké nevezte ki.

— Adomány a Stefánia-árvaház- 
nak. Múlt számunkban adott ily czimü hí
rünket azzal egészítjük ki, hogy a jelmez
estély tiszta jövedelmét és aunak egy évi 
kamatait összesen tehát 55 frt. és nem 50 
frt., mint tévesen szedetett, árvaház kapott. 
E hírrel kapcsolatban kiemeljük azt is, 
hogy özv. Klabaláné 200 frtos hagyo
mánya az „Erzsébet alaphoz" lett csatolva.

— Barsvármegye uj kazánfelü
gyelője A földművelési miniszter legújab
ban újabb beosztást hozott létre a kazán
felügyelők kerületeiben s azok számát sza
porította így január elsejétől Esztergom is 
székhelye egynek, amelynek hatásköre Esz
tergom-, Hout-,Bars-, Komárom vármegyékre, 
Selmeczbánya, Bélabánya és Komárom törv. 
hatósági városokra terjed ki. E kerület kazán
felügyelőjévé Bálint Miklós gépészmérnök 
neveztetett ki.

— „Magyar társaskörét óhajtanak 
szervezni Aranyos-Marótbon a ki
sebb javadalmazásu tisztviselők az értelme
sebb iparosok és kereskedők bevonása mol- 
lett. E hó 12-én megtartott elöértekezlet 
egy nyolez tagból álló bizottságot küldött 
ki az alapszabályok kidolgozására. Az ala
kuló közgyűlés még e hó folyamán lesz meg
tartva.

— Tolvaj gratuláns Gazsi Gábor 
czigány karácsonykor köszönteni ment L a k y 
József városi tanácsnokot, a mig a háznép 
került-fordult ellopott egy rézmozsarat. Á 
rendőrség sokáig kutatta a rézmozsarat, végre 
Pachinger lévai iparosnál megtalálta. Gazsi 
ellen lopás miatt, Pachinger ellen pedig or
gazdaság miatt büufenyitö feljelentést tett 
a helybeli kir. járásbíróságnál.

— Barsmegye gazdaközönségét ez 
utón hívja meg a nyitramegyei gazdasági 
egyesület azon nagyérdekü előadásokhoz, 
melyeket a magyar-óvári gazdasági akadémia 
tanárai, Nyitrán a városháza termében február 
hó 1-én, 2-án és 3-án tartani fognak. Elő
adásokat tartanak ; Cselkó István 3 előadást 
a szarvasmarha és juh hizlalásról. Cserbáty 
Sándor 2 előadást a trágyázásról és műtrá
gyákról, egy előadást a ezukorrépa terme- 

’ lésről és egy , előadást a burgonya termelés- 
! röl, Heuscb Árpád 2 előadást a trágyázási 
I rendszerekről, dr. Kosutány Tamás 2 elö- 
j adást a szeszfőzésről, Újhelyi Imre 2 elő- 
I adást a gümökórról és az ellene való véde

kezésről. Az előadások d. e. 9-től 12-ig és 
d. u. 3-tól 5-ig tartanak. Az előadások első 
napján vagyis február hó 1-én gazdatáncz- 
estély rendeztetik az egybegyült vendégek 
tiszteletére. A kik ehhez meghívót kivánnak, 
szíveskedjenek a Nyitramegyei Gazdasági 
Egyesület titkárához fordulni. Nyitránjelen
leg állandó szintársulat működik, mely a 
vendégeknek kellemes szórakozást fog nyúj
tani. Lakások a nyitrai elsőrangú szállodák
ban gazdasági egyesület titkára utján ren
delhetők.

— Meghiúsult betörés. Tegnapra 
virradóra éjjel a lévai zsinagógába ismeret
len tettes betört a persely kifosztását tü»- 
vén ki czélul, de minthogy az erősen le volt 
vasalva,ott hagyta, s a rabbinus lakására ment, 
hol az éléskamrából több üveg befőttet és 
élelmiszert emelt el. A sietségben azonban 

betörésre használt egyik szerszámot vesz
tére ott feledte, mert a rendőrség ezen a 
nyomon már egész biztosan halad a vakmerő 
templomrabló kilétének felfedezésére.

— Tüzek. F. hó 10-én éjjel Nagy-Kál- 
kán, f. hó 11-én este Kis-Kálnán tűz ütött 
ni, melynek sok takarmány készlet és pár 
melléképület esett áldozatul. A tűz oka aligha
nem gyújtogatás. A csendörség ez irányban 
erélyesen nyomoz.

— Mikor házasodhatok a katona ? 
A legutóbbi időben a monarkia mindkét fe
lében többször megtörtént az az eset, hogy 
az anyakönyvvezetök és a lelkészek oly nem 
tényleges állományú tiszteket is megesket
tek, kiknek a katonai hatóságoktól nösülési 
engedélylyel kellett volna birniok, de ez 
iratot nem szerezték be. Nem régen a fő
városban is történt hasonló eset és Lobko- 
vitz berczeg táborszernagy, hadtestparancs
nok vádat emelt azért, — mert az anya
könyvvezető egy nyugalmazott századost 
engedély nélkül menyasszonyával összeadott. 
A közös hadügyminiszter most felszólítást 
intéz a hatóságokhoz és lelkészekhez, mely
ben figyelmezteti őket, hogy a nem tény
leges állományú tisztek házasságát csakis 
abban az esetben nyilvánítsák megkötöttnek, 
ha a nevezett tisztek katonai hatóság áltál 
kiállított nösülési engedélyt felmutatják. E 
szabály alól csakis azok a nem tényleges 
állományú tisztek vannak kivéve, kik rok-*' 
kantak, nyugdijaztattak, továbbá a szolgá
laton kívüli viszonyban levő tisztek és ter
mészetesen a tartalékos tisztek ama része, 
kik az aktiválásra nem reflektálnak. A vá
rakozási illetékkel szabadságolt tiszteknek 
és azoknak a nyugdijáé tiszteknek, kik helyi 
szolgálatra vannak előjegyezve, továbbá az 
aktiválásra törekvő tartalékos tiszteknek nö
sülési engedélyre van szükségük.

— A Dreyfuss ügyben oly szomorú sze
repet játszó Walsin Eszterházy volt franczia 
őrnagy nevét sok lap előszeretettel egysze
rűen csak Esterházynak mondja, a mi sok 
olvasóban azt a téves hitet támaszthatná, 
hogy ez a kétes erkölcsű úr a magyar Es- 
terházyakkal, valamely rokoni öszzeköttetés- 
ben áll, pedig sem a herczeg, sem a gróf 
Esterházy család, nem vallja öt magáénak. 
A család herczegi ága, melynek majorescója, 
csak a múlt hóban nősült, Magyarország leg
nagyobb birtokosa, a grófi család, részint 
dunántúli megyékben nagykiterjedésü birto
kok tulajdonosa, részint erdélyi mágnások, 
ezek egyike gróf Esterházy Géza a nevétől 
országszerte ismert cognacgyárat alapította 
meg évekkel ezelőtt, de valamennyi tagja 
e nagyhirü magyar mágnás családnak erkölcsi 
tekintetben, minden kétségen felül álló fel
tétlenül gentleman, a kikkel egy lélegzetre 
Walsyn kalandor ur nevét még kiejteni sem 
lehet a nélkül, hogy meg ne bántaná az 
ember, az Esterházy nevet jogosan viselő 
és arra büszke csa'ádot, mely Magyarország
nak több nagy férfit szolgáltatott már.

9

Közönség köréből.
Köszönet-nyilvánítás.

A „Stefánia*-árvák részére eszközöltük, 
őszi gyűjtések befejezésekor a kedves kö- 
telességteljesités érzetével számolunk be 
azokról. Mikor a nyugtázást árváink nevé
ben mondott sokszoros köszönettel itt meg
kezdjük, a jótékonyságnak lelki megnyug
vást nyújtó fája köré csoportosultaknak egye
sületünk nevében is hálás köszönetünket fe
jezzük ki.

Léva, 1899. január hó 13.
Levatích Gusztáváé, Toótli Zsiíinonilné,

egy), alelnök. egy!, gondnok.

Faragó Samu,
egy), titkár.

Fötisztelendö Báthi plébános úrtól 9 drb. 
imakönyv, Huberth Vilmosné 2 frt., dr. From- 
mer Ignáczné 1 frt., Rappeportné 50 kr., 
Rudolf Jánosné 1 irt, Holló Sándorné 1 frt, 
Holzmann 1 frt, dr. Kiéin Jakabné 1 frt, 
Fogler Lajosné 1 frt, Bús 5 kr. Kónya Jó
zsefné 50 kr. Bolemau Lászlóné 1 frt, Toko- 
dy Imre 50 kr. özv. Levatich Mártonné 1 frt, 
Nemlaha Levatich Irma 1 frt, Szabóné 50 kr. 
Fenyvesy Károlyné 50 kr. Kratner Ferencz 
10 kr. dr. Priszner Gyuláné 1 frt, Vietó isné 
1 frt, Ordódy Endréné 1 frt, Lakner Lászlóné 
1 frt, Vörös Mátyás 1 frt, Mercader Alijosné 
1 frt, özv. Bobok Györgyné 50 kr. dr. Tej- 
falusy Béláné 1 frt, Csekey Vilmosné 1 frt, 
Skita Sándorné 1 frt, Balbach Lajosné 1 frt, 
Ondrejkovics Lajosné 1 frt, Altmanné 50 kr, 
Várady Eszter 50 kr, Balbach Júlia 1 frt, 
N. N. 10 kr, N. N. 10 kr, Boronkay Antónia 
1 frt, Cs. J. 30 kr, Szobiné 10 kr, N. N. 
20 kr, Leidenfroszt Tódorné 2 frt, Riedl 
Zoltánná 1 frt, Szabó Sándorné 20 kr, Far
kas Ákosné 1 frt, Preiner Istvánná 15 kr.

(Folyt, köv.)

Irodalom és művészet.
Magyar Lányok. Tutsek Anna kitü

nően szerkesztett képes heti lapja a felnőt
tebb, serdültebb leánynak való. Épen an
nak a kornak, a melynek a legnehezebb jó 
olvasmányt találni. A legkiválóbb magyar 
Írók a munkatársai s a fiatal leányok öröm
mel, szeretettel várják minden vasárnap az 
ö kedves újságjukat, mely minden izében 
nekik vau írva, szerkesztve « melyet igazán 

nyugodtan adhat a s.-ülő leá íya kezébe. — 
Negyedévre 1 frt 50 kr. —Ajánljuk a leg
melegebben olvasóinknak. Az uj évi szám
ban rendkívül érdekes és tanulságos pályá
zatot hirdet, mely még Kedvesebbé, becse
sebbé teszi a lapot a fiatal leányok előtt. 
— Az uj negyed január 1-én kezdődött. Be
fizetéseket elfogad Nyitrai és Társa Léván.

A Pillangó születésnapja. Ezelőtt 
egy évvel született meg a P i 11 a n g ó, ez 
a kitűnő társadalmi és művészeti élezlap, a 
mely remek illusztráczióival és nemes hu
morával a legrövidebb idő alatt kiérdemelte 
a magyar Fliegende Blatter elneve
zését. Újévkor volt a második születésnapja 
a Pillangónak és ebből az alkalomból 
a magyar irodalom legjelesebb munkásai : 
költők, irók, elbeszélők, publiczisták stb. 
gyönyörű munkákkal keresték föl a P i 1- 
lángot, a melynek újévi száma, mint egy 
értékes albuma a modern magyar irodalom
nak, remek kivitelben hozta a szelle
mesebbnél szellemesebb adományokat.

Henneberg-selyem 45 krtól 14 frt 
65 krig méterenként — csak akkor valódi, 
ha közvetlen gyáraimból rendeltetnek, — 
fekete, fehér és színes, — a legdivatosabb 
szövés, szín és mintázatban. Privát-fo
gyasztóknak postabér és vámmen
tesen valamint házhoz szállítva, — 
mintákat pedig postafordultával 
küldenek. Henneberg G. selyem
gyárai (cs. és k. udvari szállító) Zürich
ben. — Magyar levelezés. Svájczba két
szeres levélbélyeg ragasztandó.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza* m.-mázsánként 9frt— kr,9 frt. 20 Két
szeres 7 frt 50 kr. 7 frt 70 kr. — Rozs 
7 frt 40 kr. 7 frt 60 kr. Árpa 6 frt — 
6 frt 80 kr. Kukoricza 4 frt 50 kr 5 frt — 
kr. Bab 5 frt 50 kr. 6 frt — kr. Zab 6 frt — kr 
6 frt 10 kr.— Lencse 7 frt — kr. 7 frt 20 tr 
Köles 4 frt 60 kr. 4 frt 80 kr.

Nyilttér.
i.

Vetni való árpa
eredeti Hanna után termelt 200 méter
mázsa kisebb részletekben 8 írtjával 
métermázsánkiut eladó. — Bővebbet a lévai 
uradalomban.

II.

Egy első rangú solid bor
nagykereskedésben 

egy ügyes ügynök a ki úgy a borke
reskedőknél, mint a vendéglősöknél be 
van vezetve, Léva és vidéke részére 
fix fizetés és magas jutalék mellett 
kerestetik.

Kimerítő ajánlatok „Tartós állás11 
jelige alatt e lap kiadóhivatalába in- 
tézendők.

III.
76. sz. közig. 1899.

Árverési hirdetmény.
Újbánya szab. kir. és bányaváros 

tanácsa ezennel közhirré teszi, miszerint 
a város határában lévő s tulajdonát 
képező III. V. VI. és VII. számú liszt
őrlőmalmok és az I. II. és IV. számú 
de lisztőrlés kizárásával egyéb ipari ezé- 
lokra felhasználható őrlőmalmok folyó 
1899-ik évi október hó l-töl kezdődőleg 
6 egymásután következő évre a leg
többet ígérőnek haszonbérbe adatni 
fognak.

Az árverés folyó 1899-ik évi január 
hó 27 ik napjának délutáni 2 órakor, 
Újbányán, a városház tanácstermében 
tartatik meg.
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A kikiáltási ár és pedig:
a iii. számú lisztörlö malomnál 354 frt. .
az V. ff N 1» 380 , ia VI. ff r> w 115
a VII. *» l» 660
az I. n Őrlő ff 200
a II. * > n 100
a IV. ff ff ff 100 ff

állapittatik meg.
Árverezők kötelesek a fennt

ff

ff

krban.

_____ meg
állapított kikiáltási ár 10%-át az árve
rés megkezdésekor készpénzben bánat
pénzül lefizetni.

Az árverés lezártáig a 10% bánat
pénzt tartalmazó és 50 krros bélyeg
gel ellátott írásbeli ajánlatok is elfo
gadtatnak.

A többi árverési feltételek a város 
tanácsánál a hivatalos órák alatt bár
mikor megtekinthetők.

Újbányán, 1899. évi jan. hó 5.
•Kotiers jEixxil, 

polgármester.



3. aiÁm 1899. január hó 15.

maláta-készítményei
UAA VtlAlUD gyengék és betegeknek.

Hoff János Hoff János
maláta egészségi itala, sűrített maláta kivonata.

Általános elgyengülésnél, a/, 
alhasi szervek rendellenes 
működésénél, mell- és gyo
mor hán fal maim ál nemkülön
ben a lábadozóknak legjobban 
bevált és legjobb izü erősitö szere.

Egy palaczk ára 75 kr. — vt 
palaczk bérmentve 3.75 kr.

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

Bögér, Becs, Hofmflhlgasse.

Tüdőbajoknál, gégehurut 
nál, úgymint idült köhögés
nél ; főleg a gyermekek légzési 
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 */, zacskó maláta 
kivonat mell cznkorkát.

Fischer G. őrnagy N.-Várad.

Hoff János
malata egészségi csokoládéja.

Gyengeségnél vérszegény
ségnél, idegességnél, álmát 
lanságnál, étvágytalanság 
nál kitünően bevált. Rendkívül 
jő izü és tápláló. Gyenge gyer
mekek igen jó eredmény nyel hasz
nálják.

Egy csomag ára 1 frt.
Maláta csokoládéja a legkitűnőbb a 

mit ismerek. Ezen kellemes italt idu't 
gyomor — illetve emésztési zavaroknál, 
sápkórnál és általános gyengeségi.él min- 

, d<mkor jó eredményűvel alkalmazom.
Dr. Nicolei orvos, Triebel.

Hoff János 
malata-kímat mell ezukorkáí- 
Köhögésnél, rekedtségnél, 

elnyálkasodásnál, főleg tüdő
hurutnál utóiérbetien hatású. A 
valódi maláta mellczukorkákat 
emésztési zavar nélkül tetszés sze
rinti mennyiségben lehet használni.

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

Csodálatos volt maláta kivonat mell cza- 
korkáinak hatáaa makacs köhögésem ellen 

Zedlitz-Neukirch lovag, Waldenburg. 
Czukorkái feleségem köhögésén és asth- 

matikus bántalmain kitünően segítenek 
BllSCh plébános, Weisehütz.

Kérj a

oilághirii spanyol és portugál 
borait 

Sherry 
Portbor 
Malaga 
Madeira 
Tarra go na stb.

Kaphatók az összes finomabb 
fűszer és csemege kereskedé
sekben, valamint poharanként 

az előkelőbb szállodaik. káoéházak és vendéglőkben. 

Sa/átfiók. r , Búd a/test
csakis: r Kossuth Lajos és Ljtnlág utcza

sarkán, a űentry Casinoval szemben

Raktár Léván: Boleman E. örök., Medveczky Sándor gyógyszertáraiban; Czuok János utóda Amstetter Imre, Frommer Samu, Eugel 
József kereskedéseiben.

Magyarországi kizárólagos förakrár: TÖKÖK József gyógyszertára Budapest, Király u. 12.
------- Közlemények árjegyzékkel ingyen és bérmentve. ------

Állatbiztosítás!
A „Magyar Kölcsönös Állatbiztosító Társaság’4 m. 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 Weíüberger ZsígHlOHCl,
a „Magyar Kölcsönös Állatbiztositó Társaság“ m. sz. 

barsmegyei föügynöke Léván.

í

?

Szabadalmazott

valódi „SZEGEK** és valódi „H0WE“ 
családi és iparos varrógépek 

igen csinos kiállítással 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval.

Készpénz fizetés mellett 5%-al olcsóbb.

Árak részletfizetésre: valódi utánz.

Singer családi varrógép kézi hajtásra . . . oo _ 19.—
Singer családi varrógép állvány és szekronynyel 35 — 28.—
Singer Médium iparosoknak gép állványnyal , 40.— 36.—
Nagy Singer 4-es iparosnak állványnyal . . 44.— 39.—
Howe családi varrógépek állványnyal . . . 33.— 27.—
Nagy H«we varrógépek iparosoknak .... 44.— 38.—
Ringschiff iparos varrógép 70.— 58.—
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Kávé.
i

Jamaikai legfinomabb
Cuba legfinomabb
Ceylon legfinomabb
Ceylon finom
Portorico finom, és Cuba 
Rio Kávé
Gyöngy legfinomabb 
Mocca legfinomabb 
Arany Jáva legfinomabb 
Menado legfinomabb 
Brazíliai legfinomabb 
Brazíliai II. rendű
Cuba pörkölt 
Hungária kávé

klgr. frt. kr.
2.24
2.24
2.16
2.08
2.—
1.80
2.24
2.24
2.24
2 16
1.60
1.30
2 40
1.20

1.60
2.16

2.—

A nMi SINGER_ _ _ _
egyed, raktára KERN TESTVÉGEKNÉL Léván,

üéptük, részek és csónak olcsón

Kern
83

18149.|1898. 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 
Utbíztosi állásra a vármegye főispánjának 
megbízása folytán ezennel pályázatot hirde
tek s felhívom a pályázni kívánókat, hogy 
a kellő okmányokkal felszerelt kérvényüket 
K a z y Jáuos főispán ur Öméltóságához czi- 
mezve 1899 ŐVÍ január hó 31-ig bezá
rólag nyújtsak be.

A; .-Maróihon, 1898. decz. hó 18-án
Simonyi Béla, 

alispán.

Elsőrendű kőszén, pirszén és tűzi
fára megrendeléseket elfogad és házhoz szállít

Braun József és fia.

A legkipróbáltabb 3xá.ziszer az emésztés sza
bályozására, a ve'r helyes vegyülesének elérésére, a vér 
romlott vagy hibás alkatrészeinek eltávolítására (az 
egészség fentartásának alapfel ♦ételei) valamint a gyo
morbajok gyors és biztos eltávolítására, milyenek étvágy
hiány, böffenés, felfúvódás, hányás, test- és gyomor fáj
dalmak, gyomorgorcs, gyomortulterhelés — továbbá el- 
nyálkásodás, vértolulás, aranyér, női bajok ellen a 40 
év óta kipróbált

Dr. BOSA-ítlt

Valamennyi gyuladások, sebek és daganatok gyó
gyítására biztos sikerrel alkalmaztatik, a tej teopedése 
és emlők keményedésénél a gyermek elválasztásakor, 
genyedések, pokol var, fakadók, persenés- és fekélyek
nél ; körömbajok, kéz- vagy lábnj-körömméreg, kemé- 
uyedések, mirigy s egyéb daganatoknál, hájkinövések, 

‘kóros csontgöbnél stb. az 50 év óta kipróbált

TI < ■ 1 r ■ 1

Áunn T Teasék csak eredati késiitmenycket Fragner B. prágai gyógy- tAcxZ* 
vlttu. szertárából kérni, a arra figyelni, hogy a Dr. Rosa féle bal- 
asare göngyöletének valamennyi részei az ide mellékelt kerek véd- 
jegygyei vannak ellátva, mig ellenben a prágai házi tapasz göngyö

lnének minden része az ideig ti.tolt háromszögű védjegyet viseli. 
Mindenki ki nekem hamisítványt bejelent jutalomban részesül.

ZElisxxxexő leveleid ezrei zxxeg-tetixitlxetőlc.

Fragner B. gyógyszertárából, Prága 203—111.
Ezen balzsam élénkít az emésztési ténykedést, egész
séges és tiszta vért szerez és biztos messzire elterjedt 

kipróbált nép-báziszer.

1 palack áraöökr., kettős palack 1 frt., 
Postával 20 krral töbl).

A gyógyulás fájdalom nélkül történik a tapasz hűsítő 
hatása alatt.

1 szelencze ára 25 és 35 kr.
Postával 6 krral több.
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Baktarak : Török J., Egger A., Thalmayer és Seiiz továbbá Koebmeisier utóda gyógyszertáraiban Buda 

pest-n, valamint Boleman László és M- dveczay Sándor gyógyszertárában is Léván.

▲ készítő főraktára: Fragner B. gyógyszertáriban, a fekete sashoz Prága, Eck de. Sporuergasse Nro 20-

i

Hyrtrui ét Tton cyMwqütyb UvU


