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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK. '

Vidéken és Léván házhoz küldve:

Efe-y évre....................... 5 frt — kr.
Hat hóra........................2 frt 50 kr-
Három hóra . . . . 1 frt 25 kr. 
I öfizetéti pénzek póstautalványnyal küldhetők.

Hzimok 12 krjával kaphatók 
a kiadóhivatalban.

HIRDETÉSEK

Négyhasábos petit-sor egyszeri közléséért 7 kr 
kétszeriért 6 kr, többszöriért 5 kr fizetnndfi

Béiyegdij minden egyes beiktatásért 30 krajczar

A nyilttérben:
minden négyhasábos garmond sor dija 15 kr.

Velünk összeköttetésben levő hirdető-irodák, elő* * 
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes <Lj 

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez : (Zöldkert-utcza 38. sz.) küldendők.
K/.úratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZ ’-KESZTÖ; HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer.
— i- 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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Hinta!os közlemény.
363 11899. sz.

Hirdetmény.
A nagyméltóságu kereskedelemügyi mi

niszter úrtól múlt évi deczember hó 23-án 
76275. sz. a. következő rendelet érkezett :

Az 1897. évi augusztus hó 21-én 31482. 
sz. a. kiadott rendeletem a vendéglők, korcs
mák és egyéb nyilvános helyeken kimérésre 
és mérték gyanánt használt palaczkok és po
harak, korona bélyeggel hitelesítetten való 
kötelező használatát 1899. évi január hó 1-töl 
kezdődöleg állapítja meg.

Miután azonban ajeleuleg közhasználat
ban levő palaczkok és poharak hitelesítése 
körül olyan nehézségek merü tek föl, a me
lyek idézett rendeletemnek az eredetileg 
megállapított határidőben való életbelépte
tését illetőleg annak egész terjedelmében 
való általános végrehajtását gátolhatnák, 
ennélfogva a többször idézett rendelet életbe
léptetési idejét ezennel 1899. évi julius hó 
1-ig halasztóm el.

Miről az érdekeltséget mihez tartás vé
gett ezennel értesítem.

Lévan, 1899. január hó 18-án.
Xv£á.xiássy István, 

polgármester.

Sétatér és városliget.
A városi jogügyi bizottság a héten 

tárgyalta azt a kérdést, hogy átadja-e 
a város egyetlen sétaterét a főgimná
ziumi tornacsarnok czéljaira vagy sem? 
Ezt a kérdést a városi közgyűlés köz
tudomás szerint már egyszer nemlege
sen döntötte el. Azonban nem erről 
akarunk szólani, mert tárgyunkat csu
pán annyiban érdekli, hogy a főgim
náziumi tornacsarnok előbb-utóbb ki 
fogja szorítani azt az elhanyagolt séta
kertet, melynek sorsa különben soha
sem feküdt a városi tanács szivén, mely 
gondozás nélkül teljesen elzüllölt, meg
rongáltatok. Csupán arra óhajtanok az 
illetékes tényezőket figyelmeztetni, hogy 

Léva városa egy olyan természetes 
völgykatlanban fekszik, mely minden
féle vizek gyűjtőhelye s igy ingová
nyos, még a főtéren is nedves talaja 
annyira megkivánja a város területé
nek sétányokkal, való tarkitását, hogy 
úgy szólván életfeltétele az a lakos
ságnak.

Nem ismeretlen előttünk azon régi, 
boldogult Brach Ferencz által is so- o . . .
kát hangoztatott óhajtás, hogy tekin
tettel arra, miszerint a folyton szapo
rodó népesség terjedése következtében 
a városi beltelkek terjeszkedési vona
lait legalább a főbb utakon meg kell 
rajzolnunk, közegészségügyi és a város 
csinosítása szempontjából sétaterekre, 
s egy parkra, ha úgy tetszik, mond
juk város ligetre van szüksége.

Nincs Magyarországon valamire való 
város, a melynek közönsége már régen 
ne gondoskodott volna arról, hogy ne 
csak díszül szolgáló apró sétányokkal 
élénkintse köztereit, hanem kellemes 
szórakozást s üde levegőt, nyújtó liget 
álljon a kicsinyek és nagyok rendel
kezésére. Mi is felvetettük mái e kér
dést nem egyszer, s azok, a kiknek 
kellett volna valamit e tárgyban tenni, 
olyan szépen elhallgatták, mintha nem 
is az ő váliaikon volna a felelősség 
súlya.

Tudjuk, hogy amint e húrt pengetni 
kezdjük, azonnal a város szegénységére 
hivatkoznak. Nos, erre csak az a meg
jegyzésünk, hogy ahhoz, hogy egy 
csinos parkot létesítsünk, ahhoz nem 
kell huszadrésze sem annak az összeg
nek, a melyet a laktanyaépitésére el
költöttünk. Pedig talán ennek a terv
nek kivitele sem csekélyebb jelentőségű, 
mert közegészségügyünk vele okozati 
összefüggésben van. Mert, újból hang
súlyozzuk, nem csupán a külső csin, 
de mindenek előtt a közönség egész
sége az, melyet ebben a kérdésben min
den másnak eléje kell helyeznünk.

A szűk háztelkek, keskeny, maga

san beépített udvarok csak növelték a 
lakosságban ezen szükségnek érzetét, 
hogy város nyomott légköréből szaba
dulhassanak. Nálunk a város belső te
rületén nincs mit parkíroznunk; sétány 
alakítására gondolnunk sem lehet; de 
nem épen szükséges is. Mert a külső 
részek sokkal alkalmasabbak erre a 
czélra, s mert amúgy is ki felé kell 
terjeszkednünk.

Hogy példával éljünk, igen alkal
masnak találnék erre a czélra az ura
dalmi zugót, vagy ideiglenesen a vasút 
és a város belső telkei között lévő te
rületet az ut mentén, mint amely szántó
földnek amúgy sem használható, bősé
ges talaj vize következtében pedig meg
mételyezi a levegőt. Az uj liget egész
ségessé tenné a levegőt; alább szállí
taná a talajvizet s igy közvetve azt is 
elősegítené, hogy a város arra terjesz
kedhessek, a melyet most erősen gátol 
az a szerteszét nyúló lápos mocsár.

Ha a tornacsarnok egyetlen sétate
rünket is kiszorítaná, a mit bizony nem 
szívesen adunk oda, a város térképén 
nem maradna egy zöld folt sem. S igy 
bizony nagyon helyén valónak látjuk, 
hogy már most gondolkozunk uj sétány, 
esetleg egy liget alakításáról. A mi ál
tal, egy csapásra elérnék azt is, hogy 
a lakások és kereskedések nem tömö
rülnének annyira a város csomópont
jában, hanem aránylagosan megoszolna 
az élet és a forgalom a külső részekben is.

Ováczió.

Vasárnap este Léva város közönsége szép 
ováczióban részesítette B á t li y László plé
bánost, kit Őfelsége, a király az egyházi és 
tanügyi téren kifejtett elévülhetlen érdemei 
elismeréséül préposti czimmel tüntetett ki. 
A lelkesedés és az öröm általános volt, mi
nek illustralásáia felemlítjük, hogy vasárnap 
délelölt a felekezetek, hivatalok, testületek 
és egyesületek küldöttségei, úgy mint az 

egyesek egymás kezébe adták a kilincset, 
hogy az ünnepelt főpapot kitüntetése alkal
mából üdvözöljék és neki minden jót kíván
janak. Testületileg tisztelegtek: Mihal- 
c s i c s György örnagygyal élén a lévai in. 
kir. honvéd tisztikar, az ág. evang. és a ev. 
ref. egyházak küldöttségei Leidenfrost 
Tódor, illetve C s e k e y Vilmos gondnokok 
vezetése alatt, az izr. hitközsség 16 tagú 
küldöttsége Liebermann Jakab rabbival, 
kath. hívek 50 tagú küldöttsége Lakner 
László autonómiai képviselő vezetése alatt, 
képezdei tanári kar Szabó Lajos igazga
tóval, a r. kath. tanítói testület J a r o s s 
Ferencz igazgatóval, kath. kör Rácz János 
igazgatóval, a leányiskolák vezetői az irgal
mas nővérekkel, iparos olvasó kör P i g 1 e r 
István elnök vezetése alatt, kath. legény- 
egylet Jár o ss Ferencz alelnök vezetése 
alatt, keresk. ifjak társulatának küldöttsége 
Braun Gyula alelnök vezetése alatt stb.

Este 6 óra felé a városház előtti téren 
gyülekeztek a lelkes hívek, majd 6 órakor 
megindulván hosszú menetben, fáklyavilág 
és zene hangjai mellett vonultak fel a plé
bánia elé, hol Máriássy István, Léva vá
ros ősz polgármestere lépett elő és a kö
vetkező szép beszéddel üdvözölte az ováczió 
zajára a plébánia ablakában megjelent pré
post urat:

Nagyságos és főtisztelendö Prépost 
Plébános Ur !

Szeretve tisztelt lelki pásztorunk 1
Mi Léva város római katholikus hívei, 

valamint nagyszámú más felekezeti hívei is 
végtelen örömmel és lelkesedéssel jelentünk 
meg Nagyságod kegyes színe előtt, hogy 
kifejezést adjunk abbeli örömünknek, melyet 
Nagyságod érdemei elismerése alkalmából 
úgy egyházi fönhatóságunk megnyilatkozása, 
valamint fenséges urunk kegyelmes kineve
zése által átéreztünk 1

Örömünk annál inkább nagyobodott; 
me t ritka azon eset, hogy a vallás erkölcs 
rögös mezején működő egyházi férfiú, habár 
hivatásának „magaslatán1*,  az élet delén ily 
fiatal korban Egyházi fönhatóságának fel
tűnjék oly mérvben : hogy a legmagasabb

T Á R_C Z A.
Fájó húron.

I.
Amit előtted oly sokáig 

Remegve rejtegettem,
Tegnap este a kis szobádban 

Megvallom a szerelmem.

Akadozva nyitott meg ajkam 
Meleg, szerelmi szóra,

De bár soha e vallomásra
Ki ne nyitottam vó’na !

II.
^em vártam, hogy felelj reá, hisz 

Szerelmedet se kértem,
Csak a szivem öntöttem ki, mert 

Csordultig állt egészen !

De jött a válasz nagyhitelen, 
Nem kérve, nem is várva . . .

Mint mikor a vad vércse csap le 
Gyanútlan kis madárra I

III.

Szemembe vágtad: nem szeretsz, 
Nem haragudtam érte,

Csak fájt, nagyon fájt valami 
A szivem közepébe'.

Szemembe köny jött, ajkimon 
Egy sóhaj kapott szárnyra :

Miért is vágy’, ha nem szabad, 
4 wt'wm bMqjtógwi I

IV.
Hisz tudtam én, hogy nem szeretsz

Hogyha nem mondod is nékem, 
Kár volt azért kioltanod

Minden bűvös, szép reményem !

A gyilkosnak kegyelem a
Börtön — örökös is bárha! —

De büntetés, ha életét
Kioltja a —.hóhér bárdja !

V.
Uyg elnézem arczképedet

Te büszke, szép Helénke,
Amint szemed merőn tekint

A messze semmiségbe.

Mit látsz ott ? ... Talán csak azt, mit
En, ha arezodba nézek:

Az utolérni soha nem bírt
Csábitó üdvösséget !

Torbágyi.

A vén sirásó.
Nem ismerte senki. Nem volt a falu

nak oly embere, a ki megtudta volna mon
dani, honnan, merről jött e tájékra. Az 
öregek csodás meseszerü dolgokat regéltek 
róla a nyári alkonyatokon a kis kapu előtt 
földre telített subán beverve. Lassú pipa
szónál szőtték-fonták beszédjük fonalát a 
„vén sírásódról.

De hát ki is lehet az a titokzatos 
ember, ki megvetve embertársait s kerülve

az élőknek még árnyékát is, remete életet 
él a holtak néma nyughelyén, piczinyke 
csöszházban ? . . .

Ne adjatok semmit a téves mende
mondákra, ti — a babonaság felé könnyen 
hajló — emberek 1 — — ne regéljetek ti 
kicsiny hitüek arról, ki csak olyan em
ber, mint mi ; nem földöntúli lény az, an
nak a szivében is honolnak érzések, épen 
úgy, mint a tiéitekben 1

Érzések ? 1 . . Igen, — azok lakták az 
ö keblét is valaha, régen, — de szentség- 
törö kezeivel kiölte, egyenkint kitépte azo
kat saját — édes gyermeke I . . Azért hát 
ne csodálkozzatok azon, ha ama letarolt 
lélek sivár mezejében az elfásultság, az 
elérzéketlenedés szelleme oly magvakat 
szórt el, melyekből a kedélyt elnyomó kon
koly és az emberi elme nemes gondolkozá
sát elfojtó burján csírázott ki 1 . . .

* * *

A vén sirásó is csendes ember lett. 
Megtért azokhoz, akiknek az évek hosszú 
során át maga vetette meg az édes anya
földben a siri puha ágyát. A kis rozzant 
csőszház is követte nemsokáia a múlandó
ságban gazdáját. Teteje beomlott, falai meg
repedezve szétinállottak a pasko'ó esőcsep
pektől s a nyargaló széltől. Mielőtt végbu- 
csut vett volna a világtól, a korhadt mos- 
tergerenda rejtett zugolyából egy összahaj- 
togatott penészes szakadozott papirfoszlányt 
böngésztek elő a lepkéket kergető gyerme
kek — Régi időkről, boldog időkről be
szélt ebben az egykor vagyonos sirásó.

Decz. 8. — Testem érzi már az élet 
terheit. Jöjj hát ide fiam és figyeld meg 
végső kívánságomat. En------ már törődött
vagyok, nem is birok dolgozni; átadom 
neked minden vagyonomat, összes pénze
met, használd te azokat e naptól fogva, 
én pedig majd meg leszek veletek, tarts 
el úgy, mint az egy jó fiúhoz illik ! — 
— Tudod, hogy már fekvő birtokaim van
nak, pénzem is van elég; iparkodjál e va
gyont becsületesen megtartani és szorgal
mad által gyarapítani I . . Ne vakítson el a 
gazdagság 1 — — Jóléted közepette gon
dolj mindig Istenre, ki mindezeket adta, de 
el is veheti 1 Emlékezz meg szeretett jó 
anyádról is, ki annyit aggódott érted ; ki 
mindentől védett, féltett. — — Kérd min
denben atyai tanácsomat és Ígérd meg, hogy 
az erények egyenes útját elhagyni sohasem 
fogod 1 . . .

jan. 2. — Fiam jó! — — Tanácsomat min
denben híven követi. — — Örömem ki nem 
mondható 1 . . .

jan. 20. — Fiam változik. — — Utasítá
saimra csak itt-ott figyel.------ Aggodalom
vett körül 1 

jan. 31. — Fiam rossz! — — Szavamat 
semmibe sem veszi. — Velem gorombán 
bánik. — — Szenvedek !



Kegyur által az egyház egyik előkelő méltó
ságára kineveztessék !

Hálát adunk az Isteni gondviselésnek, 
hogy Egyházunk főpásztora B'boros Herczeg- 
Primás Ur főmagassága : oly rövid idő alatt 
felismerte Nagyságod fcnkölt szellemét vala
mint a vallás erkölcs mezején tanúsított 
hasznos működését s ennek tudatában Nagy
ságodat Felséges Urunknak, mint legfőbb 
kegyurunknak kinevezésre ajánlotta !

S ha a lévai rom. katholikus híveknek 
sziveit vizsgálat alá vennénk .. . elég alapot 
találnánk arra, hogy ezen kitüntetés mennyire 
találó és kiérdemelt volt! íme tekintsünk 
templomunkra, melynek sok évi elhanyagolt 
álapotát, működésének első éveiben alkalmas 
mesterek által feldíszítette s palotává emelte, 
melynek belsejében önkéntelenül megszállja 
lelkünket az ajtatos buzgóság s ez fogéko
nyabbá teszi lelkünket az Isten igéjének 
befogadására 1

Ámde alig, hogy ezen nagy munkát az 
Isten dicsőségére befejezte, újabb munkához 
kezdett s templomunk hiányzó tornyainak 
létesítése czéljából és a hívek soraiból meg
alakította a torony-egyesületet, mely lelki 
pásztorunknak buzgó közreműködése mellett 
máris reményre jogosít !

De kiváló érdemet szerzett lelkipászto
runk, hogy a lévai róm. katholikus feleke
zeti leányiskola létesítését s fennállását biz
tosította, s e tekintetben az egyházi főható
ság ügyeimét és jó akaratát ezen intézet 
iránt állandóan fentartja.

S ha van érdem, mely a társadalmi élet
ben különös becscsel bir úgy felemlítem sze
retet lelki pásztorunknak azon érdemét, hogy 
városunkban létező 4 különböző vallás fele
kezet híveivel s azok tisztelendő lelki pászto
raival a toleranczia legvégső határáig ter
jedő keresztényi szeretetben és egyetértés
ben él . . s nincs eset arra, hogy a fele
kezeti érdekek tiszteletben tartása megsér
tetett volna, vagy ilyen irányban panasz 
felmerült volna !

Ezen néhány jellemvonás elégséges arra, 
hogy szeretet lelki pásztorunknak Nagyságos 
és fötisztelendő Prépost urunknál: fényes 
kitüntetése alkalmából örömünket tüntetés- 
szerüleg nyilványitsuk s ötét kérjük, hogy 
ezen uj egyházi méltóságában is szeresse 
Léva város róm. katholikus híveit, áraszsza 
reájok főpapi áldását, egyúttal kivánjuk, 
hogy uj egyházi méltóságát fris jó egészség
ben sokáig élvezze, s hiveit a nagy Isten 
dicsőségére nevelje, egyúttal a vallás és er
kölcs igaz utjain vezesse! — úgy legyen!

Es most ezen ünnepi felvonulásunkat 
azon szívből fakadó kijelentésünkkel fejez
zük be, hogy Nagyságos és Főtisztelendő 

Prépost Plébános Urunkat, Báthy László urat 
az Isteni gondviselés friss jó egészségben so
káig, boldog megelégedésben éltesse !

A prépost plébános ur megható hangon 
mondott és ékes szavakban köszönetét az 
ezen igaz örömszült szives ováczióért, mely 
után a közönség lelkesen éljenezve vig zene
szó mellett a városház térre visszavonult és 
eloszlott.

Különfélék.
— Városi tisztviselők fizetése. Folyó 

hó 27-én kezdődő városi közgyűlés röviden 
végzett a tisztviselők Hzelésének kérdésé
vel ; daczára a pénzügyi szakosztály és ta
nács egyhangú határozatának a képviselő 
testület — főként M á r i á s s y István pol
gármester véleménye alapján — 13 szavazat 
ellen 22-vel, elvetette a tisztviselők kérvé
nyét. Tehát nem „időszerű" a kérelem. 
A közélet, intézőinél szélesebb látkört téte
lezünk fel, tudniuk kell, hogy tisztviselőink 
viszonyai mennyire megnyugtatók s igy első 
Borban ők vannak hivatva minden irányban 
a viszonyok megbirálására; megnyugvást 

| kell keresnünk a polgármester véleményében, 
I hiszen ö együtt él tisztviselő társaival, ismeri 

azok lelkületét, tudja, hogy a megelégedés 
hajt egyedül hasznos munkát, tudnia kell, 
hogy nekünk nem bábok kellenek a város 
hivaialos szobáiba, hanem oly egyének, akik 
a város közönségének ügyeit lélekkel keze
lik, akik ügyes-bajos polgártársainkat türe
lemmel, szeretettel hallgatják meg. Vajha e 
czimen megtakarított összeggel a város kö
zönségére nézve gyümölcsözőbb intézményt 
istápolbatnánk !

— Kinevezés. A belügyminiszter dr. 
Kovács Sebestyén Eudre Hontvármegye 

i tiszti főorvosát az országos közegészségügyi 
tanács rendkívüli tagjává nevezte ki hat évi 
időtartamra.

— Figyelmeztetés adóügyben. Az 
1883. évi XLVI. törvényczikk rendelkezése 
szerint mindazon földbirtokos és háztulajdo
nosok általános jövedelmi pótadójából bizo
nyos összeg törlésbe hozatik, kiknek házán 
vagy birtokán bekebezett adósság van. Azon
ban ezen bekebelezett kölcsönök bevallása 
csak minden év január hó 1-töl február 1-ig 

! vételik ügyelőmbe. Olvasóink iránti köteles- 
• Bégünknek tartjuk a< érdekelteket eme kö- 
I rülményre felhívni és egyúttal arra is, hogy 
j a vallomások a községi, illetve körjegyzői 
I hivataloknál nyújtandók be, hol a bevallási 
I ivek díjtalanul kaphatók.

— Kaszinó-estély. A lévai kaszinó
ban tegnap f. hó 28-an folyt le kitűnő han 

i gulatban az első thea-estély, melyről bő
vebben jövő szántónkban fogunk foglalkozni.

— Bákosi Viktor kedveit kitüuö iró, 
a páratlan hurnoru Sipulusz febr. hó 19-én 
a kereskedő ifjak áltál rendezendő hang
versenyre — állítólag —eljön és felöl vasást 
fog tartani. A hangverseny bevétele a két 
lévai nöegylet czéljaira lesz torditva. R á- 
kosi Viktor megjelenése az estély sike
rét teljesen biztosítja és közönségünk érdek
lődését emeli.

- Gazdasági előadás. A ,
vasárnapi gazdasági előadást f. ho 29-en d. 
u. i/.,4 órakor Levatich László fogja tar
tani, miről az érdeklődök ezúttal is értesit- 
tetnek.

— 25 éves szolgálati Jubileum. 
F. hő 26-án ünnepelte S t o s i u s Ernő 
m. á. v. ellenőr helybeli állomási főnök 25 
éves szolgálati jubileumát. A délelőtt folya
mán a vasúti személyzet értékes ezüst ko
szorúval lepte meg, a kihez M ül In er 
Mihály vasúti osztálymérnök intézett üd
vözlő beszédet, melyre az üunepek megha
tott szavakban köszönte meg a figyelmes 
megemlékezést. Este szükebb baráti kör 
jött össze a vasúti vendéglőben, a hol ke
délyes poharazás közben a jó felköszöntök 
és táncz sem hiányzott, úgy hogy az ün
neplő közönség csak a kora hajnali órák
ban oszlott szét. — Üdvözöljük a derék, 
közszeretetben álló tisztviselőt ez alkalom
ból a közönség nevében is.

— Névmagyarosítások. A belügy
miniszter megengedte, hogy Oblatt Simon 
zselizi lakos vezetéknevet „Somogyidra es 
Stern Frigyes Garam - Szent-Kereszten 
állomásozó csendörőrsvezetö vezetéknevét 
„Szende^-re változtathassa.

— Jönnek a szülészek. B. Polgár 
Béla a beszterczebányai es eperjesi állandó 
színházak igazgatója a városi tanácstól en- 

; gedélyt kapott, hogy febr. hó 2 ától kezdő- 
döleg 12 előadást tarthasson. A 44 tagú tár
sulat a vidéki színészek legjelesbjeiböl ala
kult, saját zenekara van, dráma vígjáték, 
népszínmű és operettmüsorral lép a lévai 
közöuség, melynek szives ügyeimébe és párt
fogásába ajánljuk a társaságot, nemcsak azért 
mert az Ipolyságról érkezett hírek szerint 
ott a legjobb renommét hagyták hátra, de 
azért is mert a nyáron volt nálunk Polgár 
Béla b szeréuyebb társulatának jó játékával 
is kiérdemelte közönségünk tetszését.

— Jegyzőválasztás. Nagy-Salló me
zőváros képviselő testületé f. hó 21-én tar
tott ülésén az újonnan szervezett Il-od 
jegyzői állásra egyhangúlag G a á I Dániel 
eddigi helyettes Il-od jegyzőt választotta 
meg.

— Megerősítés. Az iga -.ságügyminisz- 
tet dr. M a c h e r Jenőt, az ar. maróthi tör
vényszéknél eddig ideiglenes minőségben ál- 
kalmazott aljegyzőt, ezen állásában végleg 
megerősítette.

— Érdekes mulatság. A lévai posta 
és vasúti tisztikar folyó évi február hó 4-én 
tánczestélyt rendez a helybeli vasúti ven
déglőben. Az estélynek egészen családias 
színezete lesz, hogy ne csak fényűzés le
gyen elkerülhető, hanem, hogy a lehető leg
nagyobb látogatottság biztosittassék. Epén 
ezert belépti-dj nem lesz, valamint meg
hívók sem bocsáttatnak ki, hanem a rende
zőség személyesen fogja meghívni az egyes 
családtagokat. — A talpalá valót Lakatos 
Sándor bandája fogja huzni.

— A kath. kör hangversenynyel össze
kötött tanczesiéiye iránt, mely febr. 5-én lesz, 
az „Oroszlán" szállóban, mint halljuk, város
szerte nagy az érdeklődés. A buzgó rende
zőség m ndent elkövet, hogy az estély men
nél jobban sikerüljön. A hangverseny kez- 

dote pont nyolcz órakor lesz, utána táncz 
kivilágos kiviradtig. Jegyek váithitók Bor- 
csányi és Csernák férfi-3zabó üzletében és 
este a pénztárnál.

— Uj emlőkérem. A m. kir. belügy
miniszter körrendeletileg tudatta a törvény
hatóságokkal, hogy Ö Felsége oly szándék
kal, hogy a kitartó és lelkiismeretes köte- 
lességteljesit-st tiszteletben részesítse és 
legfelső elismerésének látható jele által az 
osztrák-magyar monarchia népességének min
den osztályát hivatásos tevékenységében 
való híi kitartásra buzdítsa, ötven éves ural
kodói jubileumának ünnepe alkalmából uj 
érmet alapított, mely „Disiérem negyven évi 
hü szolgálatért" nevet fog viselni és rang, 
állás és nemi különbség nélkül lesz adomá
nyozva. Nevezett miniszter egyidejűleg fel
hívta a törvényhatóságokat, hogy az érem
alapítást a lehető legszélesebb körben hoz
zák a közönség tudomására.

— Tánczestőly. A zsarnóczai polgári 
ifjúság Zsaruóczán, 1899. évi február hó 4-én 
Kaldrovits József-féíe nagytermében zártkörű 
tánczestélyt rendez, belépti-dij ; Személy
jegy 60 kr., családjegy 1 frt 20 kr. Kez
dete este pont 71,? órakor. A zenét Bartos 
Lajos lévai jóhirnevü zenekara szolgáltatja.

— öngyilkosság. Juhász Dániel 
68 éves csizmadia iparos, ki hajdan jobb 
világot élt, szegénysége miatti elkeseredésé
ben f. hó 24--n délelőtt a Szepessy-utczai 
lakásán, szobájának gerendájára felakasztotta 
magat. Mire észrevették, már meghalt.

— A lévai iparos olvasókör ma 
egy hete tartotta rendes évi közgyűlését is, 
melyen a költségvetés megállapításán kívül 
az uj választmányt is megválasztotta, a 
melynek tagjai lettek : ifj. Bartos István, 
Csernák Izidor, Kovácsik Samu, Nagy Sán
dor, Rácz János, Lovas János, Iványi And
rás, Mosonyi Sándor, Bay Ignácz, Vargha 
Károly, Ulreich Nándor, Ördögh Lajos ren
des, — Frauczisczy János, Boldis József, 
Varannay István Preszlolánszky Béla pót
tagok.

—- Betiltott helypőnzszedések. 
Nagy-Salló, Zeliz és Gara m-S z t.- 
György vásártartó községek által jogo
sulatlanul szedett úgynevezett „bemeneti 
vám", méterpénz dijaknak a jövőben való 
szedését Barsvármegye alispánja a beszter
czebányai kereskedelmi és iparkamara köz
bejárása folytán betiltotta.

— Iskolai államsegélyek. A vallás- 
és közoktatásügyi miniszter Nyitray Já
nos dobó-berekaljai róm. kath. elemi iskolai 
tanító ötödéves pótlékának s K u c h t a Sán
dor jános-gyarmati róm. kath. tanító ötöd
éves pótlékának fedezésére öt egymásután 
következő évre évi 50—50 frtot, a mozö- 
kis-sallói izraelita elemi iskolánál alkalmazott 
tanító fizetésének fedezésére öt egymásután 
következő évre évi 50 frt államsegélyt en
gedélyezett.

— Erdősítési segélydijak. A föld- 
mivelésügyi miniszter a Közgazdasági érdek
ből beerdősitendö kopár és vizmocsáros te
rületeken 1898. év folyamán önként teljesí
tett erdősítésekért Ör.-Szt.-Benedek volt 
úrbéreseinek 45 frt. Fenyő-Kosztolánynak 
12 frt, Kis-Keresnyének 13 frt, Nagy Keres-

febr. 10. — Nem hívhatom többé tiamnak 1
— — Elűztek. — — Csikorgó hidegben, 
nagy pihekben aürüu hull a ho. — Ejjek 
éjazahájau — hazátlan bujdosok! , . Hová 
menjek? Szivem majd megszakad! — — 
Eu, a gazdag, elmeheteit koldulni 1 -— — 
Verd meg Isten a rossz tíut! I — — Átko
zott légy te hitvány ! ... ne adjon a sir 
nyugalmat , . .

— — — — — — —-------átkozott légy
mind —---------------- ■----------- --------------

Eleje, vége elszakadozott, olvashatatlan 
e naplószerü töredéknek.

A „vén sirásó“ ! . . élettörténete vilá
gosságot dérit egy sötét múltra 1

*
Az öreg Halmaiuak nagy birtokai vol

tak a falu környékeu.—Mint közbecsülesbeu 
álló ember, több évtizeden át volt a falu 
bírája.

Egy napon lemondott tisztéről, birto
káról ha javára, ki apja szellemében, annak 
Útmutatásai után, kezdte munkálkodását úgy, 
hogy rövid idő alatt a falu apraja, nagyja, 
megkedvelte.

Egy öreg téli estén az öreg Halmay 
eltűnt a faluból. Senki sem tudta, hogy 
hová lett. I iá pedig csak annyit mondott 
a kérdezösködöknek, hogy elutazott valami 
rokonához.

Evek múltak. Az eltűnt öreg Halmayt 
mindenki elfeledte. Egy két idősebb ember 
hozta szóba nagy néha, de az is inkább a 
nagy vagyont emlegette.

-------Sáros őszi délután volt, mikor 
egy megtört, ősz ember lépett be a falu 
plébánosához és könnyező szemekkel kért, 
könyörgött holmi csekélyebb szolgálatért,

A plébános minden gondolkozás nélkül 
9da adott m öregnek egy rozsdás kul««ot;

— Jó lesz kegyelmed —sírásónak! Itt ' 
van a caőszház ku'csa I

Azóta ott volt az a magában zárkózott 
ismerős arczu öreg, ki hosszú időkön át 
lukgatta a temetőt. Evek múltával egy zord 
téli napon aztán megfagyva találtak egy már 
félig kiásott sirgödör szélén, melyet a falu j 
birájának, a gazdag Halmaynak — aki oly 
ridegül elűzte házától — akart készítő i.

— —- Megátkoztad önmagadat öreg ! I 
Es neked — ki annyi embernek végső nyug- I 
helyet csináltál — nem engedte az ég, hogy 
méltatlan had számara elkeszithesd a sírt ' 

| Arra a helyre, mely hadnak volt szánva, ' 
. magadat ástad el szegény jó lelkű „vén — 
; sírásó !“

Ssigrna.O3a.cL Komái.

Szibériai utazás.
Pohod na Sibyr. (Románból.) 

Aelexandri Vazul után.

Az ólomszürke ég alatt
A hóval telt mezőn

Egy hóval telt gyalog csapat
Lassan lépdelve jön. 

Fagyos, bús emberek, akik 
Hordják a rabság lánczait.

Szegények! Hat hónapja ép
Hogy folyvást hajtva mén

A végtelen pusztán e nép —
A gyásznak mezején.

Itt-ott egy elfáradt ledűl, 
Hogy meghalhasson egyedül.

Az elitéltek serege ....
Oh nézd kék arczukat I

Reájuk hajt észak szele
Folyvást jeget, havat.

S a sereg vérző tagjaira 
Sflrito Iwsap 0 /funosuica,

Nyomukban vágtatnak kozák 
És báskir lovasok,

Kezükben a hosszú dsidák, 
Hiúz szemük ragyog.

S az éjhomályban itt meg ott 
Üvöltnek éhes farkasok.

l)e hát hová megy ez a nép, 
A melynek semmije?

Reményét elvesztette rég,
Se Inna, sem neve.

Az életből töröltetett.
'lalál a pusztán nyughelyét . . . .

Halvány, felejtett, búra kelt 
Szomorú gyászsereg !

Homlokán viseli a jelt:
A szent honfitilzet.

0 szent, fönséges, égi láng!
Te érted szenvednek halált!

Oh, a szabadság szent szava 
Hány mártírt koronáz !

Kiket az üldözők hada
Halálra kancsukáz.

E szörnyű sor képezi — lásd — 
„A szibériai utazást. “

A fagyos szélben most megáll
Az elgyötört sereg,

Kínos sóhaja égbe száll
Kebléből, mely hideg.

Remegve sorba állanak,
Elnyögve szörnyű kínjukat.

Mint nyájat összetereli
Hóhér parancsnokuk

És ostorára jegyezi: 
Pihegni még ki tud;

S a szélben harsány hangon ad
— VWtitó paranvsgkat,

Az egész osztatlan csapat
A fagyos éjszakán

Remegő térdein marad
A jégmező haván.

A csapat egy helyen marad 
Tűz nélkül, a szabad ég alatt.

Keblükkel a jeges havon
Szegények alszanak,

Álmodva, hogy a messze hon
Nyújt szép vigságokat.

És szivük, mely ritkán dobog, 
Rejt véghetetlen bánatot.

Az egyik sírva látja meg
Almában az anyát;

Másik nejével édeleg
S öleli derekát.

Saját szeméből mindegyik 
Hullatja kínja könyeit.

Ók mélyen alszanak, habár
A szél nyög és zokog;

Alusznak a hónyoszolyán
Feledve bánatot.

S a fénylő csillagsereget 
Takarják sűrű fellegek.

Lassankint a hó elterül
És terjed messzire,

Alatta fekszik egyedül
A gyásznak serege.

A hó befedi a mezőt,
S térit rá fehér szemfedőt.

Voltak !... Most hova lettenek ? . ..
Felülről sebesen

Leszáll egy keselyüsereg
S a havon megpihen-,

S az erdőből az éhező
Farkas csoport üvöltve jő . . ,

Dux Ármin,



nyének 18 frt, Kis-Koszmályuak 33 frt, Nagy- 
ITgrócznak 10 frt, Kis-Ugrócznak 20 frt, 
Pálos-Nagy-Mezö községnek 140 frt, Salz- 
berger József simonyi földbirtokosnak 105 
frt pénzsegélyt utalványozott.

— A beszterczebányai kereske
delmi és Iparkamara. Barsvármegye tör
vényhatósági ipartanácsába a folyó év vé
géig terjedő megbízatással rendes tagokul : 
K o v á c s i k Samu lévai és Fürchtgott 
Lipót ar.-maróthi lakosokat, póttagokul: 
Schubert Pál lévai és Novotny Jó
zsef ar.-maróthi lakosokat választotta meg.

— Mikor kezdődik a huszadik szá
szad? Az egész czivilizált világ két táborra 
oszlik : az egyik tábor szeretné, ha minél 
tovább tartana a tizenkilenczedik század és 
azt mondják, hogy a huszadik század 1901 
január elsején kezdődik a másik tábor a 
mellett kardoskodik, hogy jövő év január 
1-én már a huszadik században ébredünk 
föl. Ez utóbbi vélemény mellett inkább a 
laikus közönség foglal állást, mig a tudomá
nyos világ majdnem egyhangúlag elfogadja 
az előbbi nézetet. Ezeknek fölfogása a kö
vetkező : Hogy a kérdést megoldhassuk, vizs
gálnunk kell, hogy miként számítottak év
számításunk kezdetén. Már most bizonyos, 
hogy Krisztus születésének évét kezdetétől 
végéig első évnek számították. Ha tehát 
például ezt a dátumot vesszük : 1 év már- 
czius 28-án, akkor azt az évet értjük, a mely 
januárban kezdődött, nem pedig amely már 
elmúlt. Ebböi következik, hogy 1900 már- 
czius 28 án a dátum a még el nem múlt 
1901-ik esztendőnek márczius 28-ika és hogy 
a huszadik század csak az 1900-ik év befe
jezése után, 1901 január elsején kezdődik. 
Ezzel szemben tekintélyes és nagy lapok 
1900 január elseje mellett törnek pálczát. 
Azt mondják, hogy matematikailag ugyan 
helytelen, de lélektanilag nagyon érhető, 
hogy a huszadik század kezdetét attól a 
naptól számítjuk, a mikor a nyolczas szám 
helyett a századok helyén a kilenczest írjuk. 
A tudományos magyarázatot a nép nem igen 
érti és ezért nem fogadja el. Különben is a 
kérdés nem tisztán matematikai, hanem első 
sorban történeti, de még a történetiró sem 
tud határozott feleletet adni, mert senki 
sem tudja, hogy a középkori naptárjavitá- 
soknál Krisztus születésének évét, vagy az 
utána következőt nevezték-e első esztendő
nek. Valószínű ezek után, hogy a legtöbb 
ember kétszer fogja ünnepelni az uj század 
beköszöntését.

— Alkoholizmus a gyermekkorban. 
Moreau a gyermekkorban előforduló több 
ily esetről tesz említést ; gyakran vezethetők 
ugyan vissza öröklékenységi viszonyokra, de 
elöidéztetnek ama — főleg az anyáknál ta
pasztalható — helytelen szokás által, hogy 
a gyermekeknek igen korai életévekben kez
denek bort és egyéb szeszes italokat adni. 
Korcsmáknak és pálinkás boltoknak a szü
lők kíséretében való látogatása is ezen baj 
meggyökerezéséhez vezet. Iszákosok gyer
mekeinek kezelésénei az orvosnak is nagy 
óvatossággal kell eljárni a szesztartalmu 
gyógyszerek adagolása alkalmával. Szinte 
hihetetlennek hangzik, hogy egy még csak 
5. éves gyermeknél is észleltek már delirium 
tremenst. Nem egy idegbajt idézhet elő az 
alkoholizmus a gyermeknél; így nyavalya
törési, hysteriát, sót morál insauiiyt is s 
igy uemcsak egészségügyi, hanem társadalmi 
szempontból is Kívánatos, hogy ezen baj 
meggatlására a kellő intézkedések megtétes- 
senek.

— Uj törpefajt találtak közelebb Dúl* 
Amerikában a Rio-Negro forrás vidékén, mely 
tudvalevőleg az Amazonnal és az Orinoco- 
val is összeköttetésben áll. A törpefaj fér- 
fiai 4 láb 8 hüvelyk magasak, a nők még 
kisebbek, törzsük elöl hátul igen vastag, de 
lábaik és karjaik nagyou vékonyak. Test- 
szinük fényes pirosas-sárga s hajuk is rokon
ságot mutat az indiánokéval. Lakóhelyük 
venezuelai területen vau s már Humboldt 
hallott felőlük, de a hirt mesének tartotta. 
Fölfedezöjük egy Sullivan nevű tudós Bos
tonból.

— Sörcsarnok és vendéglőmeg
nyitás. A hirdesi rovatban olvasható, ily 
czimü hirdetményre felhívjuk a t. közönség 
figyelmét.

APKÓSÁUOK. 
Rovatvezető: ZUHANY.

Gyermekészsael. Bandi: Mondd csak 
mamám, ki töri össze azokat a játékszereket, a melye
ket senki sem vesz meg Révkor ?

Az örökség. A.: Aztán maradt-e valami 
az öreg Keszege Antal után?

B. : Maradt, csak legyék, a ki fizese 1

Közgazdaság.
i.

A selyemtenyésztés emeléséhez.
A politikai és közgazdasági tekintetben 

oly bizonytalan helyzetnek nem szabad a 
magyar mezőgazdaság figyelmét akkora mér
tékben a maga számára lefoglalni, mely ezt 
a legfontosabb közgazdasági tényezőt inge
relhetné, vagy valamikép károsithatná. A 
földmivelésügyi miniszter, áthatva e felfo
gástó1, egy pillanatra sem tévesztette szem 
elöl a mezőgazdaság nagy és fontos czéljait 
s minden rendelkezésére álló eszközzel ipar

kodott e czélokat előmozdítani. A marha- 
és sertéskivitel mindenkor főgondja volt a 
magyar kormánynak, de a mezőgazdaság 
többi s főleg mellékágai is alapul szolgáltak 
azoknak ez intézkedéseknek, melyek már a 
legközelebbi időben meg fogják érlelni a 
kívánt gyümölcsöket.

A bortermelés, az állat-, gyümölcs-, szár
nyas állat-, selyemtenyésztés, kenderművelés 
és erdészeti ügyek, folytonos haladásukban 
mindenki munkájára és segítségére rá van
nak szorulva, a ki ez irányban valamit tenni 
képes. Semmi erőt, a legjelentéktelenebbet 
sem szabad mellőzni, mert maga a nagy 
koncepció ritkán hozza meg a kívánt sikert, 
ha a kisemberek és kézimunkások közre
működéséről lemond.

Egyik ilyen ága a mezőgazdaságnak, hol 
az örvendetes siker elérése végett minden
kinek közre kell működni, a selyemtenyész
tés. Nem csak a nagy koncepcióra van itt 
szükség, mely a földmivelésügyi minisztéri
umból kiindulva, az egész országban köve
tel terjesztést; az ország egész értelmiségé
nek, hatóságoknak és községeknek, papok
nak és tanítóknak, a sajtónak s különösen 
a vidéki sajtónak közreműködésére van szük
ség, hogy híveket szerezzünk a selyemte
nyésztésnek és a kisgazdákat fellelkesitsük 
a mezőgazdaság e nyereséges mellékága 
iránt.

Bizonynyal mindenki belátja, kivált a 
kisgazda, hogy az uralkodó rósz viszonyok 
közt a magyar mezőgazdaság utalva van 
minden erő és eszköz kihasználására s hogy 
a selyemtenyésztés jövedelmező mellékke
reset, de a magyar földműves szokását, aki 
régi hagyományok szerint dolgozik s min
den újítás elől elzárkózik, mindig újból és 
újból kell legyőzni; mindig uj bizonyítéko
kat és indokokat kell felhozni, hogy a föld
művelőt a selyemtenyésztés hívévé tegyük, 
öt annak hasznosságáról meggyőzzük.

Ez a feladat a jelen esetben az egész
magyar értelmiségre és a sajtóra és — ismé
teljük — főleg a vidéki sajtóra hárul, mely 
egyedül képes a kellő propagandáról gon
doskodni. Ebben az értelemben teljesítjük 
mi is kötelességünket, midőn azt a hazafias 
felhívást intézzük a községi elöljárókhoz, 
jegyzőkhöz, papok- és lauitókhoz, hogy 
nyerjék meg a kisgazdákat a selyemtenyész- 
tes eszméjének s őket egy gazdasági mellék
ág folytatására buzdítván, az ország és a 
szegényebb lakosság számára mentsék meg 
azokat a milliókat, melyek különben vissza- 
hozhatlanul elvesznének.

II.
A franczia luczernamagról.

E név alatt igen sokat vétkeznek már 
évek óta. A gazdaközönség érdekében némi 
magyarázatot kell adnunk. Néhány évtized 
előtt, mikor Magyarországban még — fajda
lom — nem termelhettünk használható lu- 
czernamagot, kénytelenek voltunk szükség
leteinket a külföldről fedezni. Első sorban 
Francztaországhoz folyamodtunk. A mag na
gyon jó, de — mint meg ma is — igen 
draga volt. Midőn azonbau nemcsak a mi 
szükségletünk, hanem más, szintén nem ter
melő országok szükséglete mind nagyobb lett 
és Francziaország nem volt képes a keres
lethez mértén termelni, nagy kelendősége 
lett Francziaországbau a sokkal olcsóbb és 
kevésbé jó olasz magnak, honnan aztán 
„franczia" magként került forgalomba. Az 
utóbbi években hatalmas termelő gyanánt 
csatlakozott Amerika is. Óriási mennyiség
ben szállított luczernamagot a franczia ki
kötőkbe, mint Havre, Marseille stb. A ma
gas franczia védvámok daczára igen nagy 
mennyiségű amerikai mag kerül Franczia- 
országban forgalomba, mely —- miután Fran- 
cziaországból szállittatik — „franczia" mag
ként szerepel a kereskedelemben. Azt persze 
nem lehet pontosan megállapítani, hogy az 
amerikai magot vegyitik-e franczia maggal, 
utántermés-e, vagy pedig tisztán amerikai
ként franczia név alatt kerül a forgalomba, 
miután az amerikai mag kissé zöldes színe 
után és bizonyos specztális amerikai gyom
magvakról, melyeket tartalmaz, ismerhető 
fel. Ám tisztára lehetetlen a megkülönböz
tetés, ha az amerikai vagy az olasz mag tiszta 
sárga szinü és hajó rostálás által megszabadul 
a dudvától. Örvendetes tény az, hogy hazánk
ban a vetőmagvak termesztése évröl-évre 
emelkedik, különösen azonbau a heremagé, 
ugyannyira, hogy a magyar minőség, csak 
úgy mint búzánk, nagy keresletnek örvend 
a viiágpiaczon; ha jó a termés, milliókra 
rúg herekivitelüuk. A németek, kik nagyon 
is ismerik luczeruánk értékét, szívesen ve
szik is és ez pótolja nálunk a franczia ma
got. Sőt még azt is állítják, hogy a magyar 
luczerna, mely éjszakibb vidékén termeltetik, 
mint a többi, tartósabb és jobban ellent áll 
a fagynak. A mit megtesznek a németek, 
azt mindenesetre megtehetjük mi is és ha a 
franczia mag helyett valódi magyar magot 
veszünk, nemcsak pénzt takaritunk meg, 
hanem a hazai termelésnek is szolgálatot 
teszünk.

Irodalom és művészet.
A vad madár. Ily czimen bocsátott 

közre Solty Gusztávné Horna Ella egy csinos 
ének hangra és zongorára szerzett müdalt. 
A ked vés szövegű, szépen csengő dalt a 
szerző mely érzéssel zenésitette meg ; nin
csen benne semmi virtuozitásra törekvés, 

semmi affektálás, egyszerű, találó dallam ez, 
mely egyszeri hallás után is még sokáig 
cseng fülünkbe. Ára 2 korona. Kapható a 
szerzőnél Léván, úgy szintén megrendelhető 
Nyitrai és Társa czég által is. A zeneked
velők bizonyára szívesen fogják fogadni ezt 
az ügyes kis újdonságot.

— Uj állandó rovatot nyitott most 
a „Képes Családi Lapok' illusztrált szép
irodalmi hetilap, a „Színház és Művészet" 
rovatát, mely a Bpesten előadott uj szín
darabok meséit terjedelmesen hozván, azzal 
kritikailag is foglalkozik, megemlékszik a 
lefolyt hangversenyekről, szóval hü tükrét 
nyújtja az elmúlt hét művészeti történetének, 
úgy hogy ez által olvasói minden téren tájé
kozódnak. Ép ezért nem győztük eléggé aján
lani a „Képes Családi Lapoku-at olvasóink
nak, melyek regényekben, humoreszkekben, 
költeményekben, illusztrácziókban annyit 
nyújtanak, mint egy hasonló genreü lap sem 
s előfizetése mégis egy évre 6 frt, félévre 
3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. — Tehát a 
legolcsóbb szépirodalmi lap. Megrendelhető 
Nyitrai és Társa könyvkereskedésé
ben Léván.

A nőmet nyelv tanulására általá
nosan kedvelt Kóder Adolf-féle „Levélsze
rinti oktatás" harmadik javított és tökélete
sen átdolgozott kiadásában, füzetes alakban 
indul meg a Lampel R. (Wodianer F. és 
Fiai) könyvkereskedés kiadásában. A német 
nyelv gyakorlati nagy szükséges volta ered
ményezi a sűrűn felburjánzó nyelvkönyveket, 
melyek minden rendszer nélkül készítve, csak 
megnehezítik annak a munkáját, aki a nyel
vet elsajátítani akarja. Róder „levelei* annyi
ban különböznek ezektől, hogy a Toussaint- 
Langenscheidt-féle módszert követve, világos 
és könnyű példákkal szolgálnak és belőlük 
könnyű szerrel lehet megtanulni nemcsak a 
grammatikát, hanem azt is, hogy kell németül 
beszélni. E módszer feleslegessé teszi a nyelv
mestert és minden tekintetben szabatos és 
megbízható. Az uj kiadás jóval terjedelme
sebb az előbbieknél és hogy mindenki köny- 
nyen hozzájuthasson, füzetenként is kapható. 
Egy-egy füzet ára 20 kr. A füzetek akár 
egyenkint, akár 5—5 füzetre való előfizetés
sel szerezhetők meg. Róder könyve hosszú 
gyakorlat tüzpróbáját állta meg, ezért uj 
kiadását is mindenkinek, aki a német nyel
vet tökéletesen elsajátítani akarja, melegen 
ajánljuk.

— A zsidó nép története. A zsidó 
nép politikai és társadalmi története, — az 
irodalmi és művészeti fejlődéssel szorosan 
összeolvasztva — jelenik meg most a ma
gvar irodalomban. A nagyratermett nép hó
dításai*, királyválasztásait a legpontosabban 
beszéli el egy kis füzet, könnyen olvasható, 
szép nyelven, tartalmasán, egyúttal művészi 
illusztrácziók kíséretében. Dávid királyról és 
és Salamonról mond el érdekes, bizalmas 
részleteket. A hős, a nagyhírű Dávidról, ki 
a lázadó ammoniták közül „némelyeket ftt- 
részszel fürészelteti, némelyeket vasborona 
alá, némelyet fejsze alá vetteti, másokat 
mészkemenczébe hányata", (2. Sám. 12. 31.)
— E kis füzet a „Nagy Képes Világtörté
net" 10-ik füzete, a legjelesebb orientalista, 
Maspero Gaston világhírű müve után készült.
— Egy füzet ára 30 kr. Kapható minden 
hazai könyvkereskedésben.

Közönség köréből.
Köszönet-nyilvánitás.

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 csoportosult.iknak egye
sületünk nevében is hálás köszönetünket fe
jezzük ki.

Léva, 1899. január hó 13.
Levaticb Gusztávné, Toótb ZsíimoniDé,

egyl. alelnök. egyl. gondnok.

Faragó Samu,
egyl. titkár.

Akossy József 20 kr, N. N. 20 kr, N. 
N. 10 kr, N. N. 20 kr, Weisz Benő 50 kr, 
N. N. 20 kr, N. N. 10 kr, Neuman Árminné 
50 kr, Chalupka János 50 kr, Budai Máténé 
50 kr, Borcsányi Pál 20 kr, özv. Boleman 
Józsefné 1 frt, Faragó Samuné 1 frt, Jánosy 
Béla 20 kr, Engel József 40 kr, Lutovazky 
Lajos 20 kr, Fried és Társa 20 kr, Pollak 
Adolfné 50 kr, Pollak Kálmán 30 kr, Wilcsek 
30 kr, Grotte Vilmos 1 frt, Kiéin Sándor 
50 kr, Weiss Samu 1 frt, Goldbrunner Sán
dor 50 kr, Steiner József 10 kr, Kónya Pál 
20 kr, Frommer Samu 50 kr, Deffert János 
20 kr, Wilheim Béla 20 kr, Kovács Sándor 
20 kr, Fischer Náthái 10 kr, Fischer Miksa 
50 kr, Szenesy Kálmán 10 kr, Deutsch 
Hermán 10 kr, Blumenthal Jónás 50 kr, 
Borcsányi és Csernák 30 kr, Bucsek Lajos 
10 kr, N. N. 20 kr, N. N. 10 kr, Goldstein 
20 kr, Schubert 50 kr, dr. Haas Zsigmond 
50 kr, Reitman Ignácz 50 kr, Berger Izsák 
10 kr, Kempfner Jakab 30 kr, Knapp Dá- 
vidné 50 kr, Silbinger Zsigmondné 50 kr 
Streicher József 10 kr, Firtusz Mihályné 
1 frt, Makacs István 1 frt, Taub 30 kr. 
Missák Zsigmondné 50 kr, Styaszuy Antaluó 
1 frt, Amstetter J. 50 kr, Ruzsicska Ká- 
rolyné 20 kr, Arjaka I. 10 kr, Knapp Fe
renci 10 kr, Javorek Árnál 10 kr, Knapp 

Zsigmo.id 10 kr, Farkas János 20 kr, Nyuli 
József 20 kr, Kiiucsok Feja Borbála 1 frt, 
N. N. 20 kr, Adler 20 kr, özv. Botné 10 
kr, Jancso Péterné 1 frt, Szapáné 20 kr, 
Ulreich N. 1 frt, N. N. 30 kr, Grünberger 
30 kr, Márkly József 50 kr, Beicsákné 1 
frt, Csuráky 50 kr, Ördöghné 20 kr, N. N. 
10 kr, N. N. 20 kr, Thuróczyné 1 irt, 
N. N. 10 kr, Kucreráué 10 kr, Béres Fe
rencz 20 kr, Andruska AndorlO kr. iSzuru- 
rák Ferencz 10 kr. Uhrik Jáuos 10 kr, 
Fehér István 5 kr, özv. Becskey Józsefné 
20 kr, Melferber Mór 30 kr, Czirok Jánosné 
1 frt, Agárdi János 1 frt, Juhász Lászlóné 
1 frt, Nagy Orbán 10 kr, Vanger Jánosné 
1 frt, Ertler Lina 10 kr, Biró Antal 50 kr, 
Takács István 50 kr, Ertler 20 kr, N. N. 
10 kr, Mészáros József, 1 frt, Kovácsik 
Samuné 1 frt, Veisz Bernátué 10 kr, Obert 
Sándor 10 kr. Rosenzveig 10 kr, özv. Tóth 
Jánosné 50-kr, Mosonyi Sándor 20 kr, Wil- 
heim Jakab 20 kr, Frass Ferencz 50 kr, 
Bródy 10 kr, N: N. 10 kr, Stranszki 10 kr, 
Molnár Sándorné 10 kr, Mitschkéné 50 kr, 
N. N. 10 kr, Oszuskáné 10 kr, Bem Antalne 
10 kr, N. N. 5 kr, Horváth Lajosné 50 kr, 
N. N. 10 kr, Spisák Antalné 10 kr, Kovát- 
sik János 15 kr, Konta Jánosné 2ü kr, N. 
N, 10 kr, Nappel 50 kr, N. N. 10 kr, N, 
N. 5 kr, Harsághy Nándorné 50 kr, Tóth 
János 10 kr, Zilat János 6 kr, özv. Babu- 
sik Istvánná 50 kr, Baloghné 50 kr, Ehren- 
stein Ignáczué 30 kr, Jaros József 10 kr, 
N. N. 20 kr. Bartos Károiyné 10 kr, Ton- 
haiser Mihály 1 frt, Behula József 50 kr, 
Hribik 20 kr. Zseidlik Károiyné 1 frt, N. 
N. 20 kr, N. N. 10 kr, Spengler Emília 30 
kr, özv. Sisak Gusztávné 30 kr, N. N. 5 kr, 

(Folyt, köv.)

Hennebergselyem 45 krtól 14 frt
65 kng méterenként — csak akkor valódi, 
ha közvetlen gyáraimból rendeltetnek, — 
fekete, fehér és szines, — a legdivatosabb 
szövés, szin 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 levéibélyeg ragasztandó.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza- m.-mázsánként 9trt40 «r,9 frt. 60 Két
szeres 7 frt 60 kr. 7 frt 80 kr. — Rozs 
7 frt 30 kr. 7 frt 50 kr. Árpa 6 frt 40 
7 frt — kr. Kukoricza5 frt 30 kr 5 frt 40 
kr. Bah 6 frt — kr. 6 frí 20 kr. Zab 6 frt — kr 
6 frt 10 kr.— Lencse 6 írt 80 kr. 7 frt — ir 
Köles 4 frt — kr. 4 frt 60 kr.

Nyilttér.
20. szám. 1899.

Ávverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy az újbányái kir. járás
bíróság 1898. évi V. 384|1. számú végzése 
következtében dr. Balbach Béla ügyvéd ál
tal képviselt Feldmann Jakab javára SchÖn- 
stein Róza ellen 500 frt 8 jár. erejéig 1899. 
évi januar hó 2 án foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 712 frt 95 krra 
becsült következő ingóságok, u. m. fűszer, 
vas, kézmü és norinbergi áruk, üzleti fel
szerelés és szobabútor nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek az újbányái kir. járás
bíróság 1898-ik évi V. 384|2. számú vég
zése folytán 500 frt tőkekövetelés ennek 
1893. évi május hó 24. napjától járó 6" 0 
kamatai és eddig összesen 40 frt 85 krban 
biróilag már megállapított költségek erejéig 
Geletneken, alperes üzlethelyiségében leendő 
eszközlésére 1899. évi Január hó 31-ik 
napjának délelőtti > >12 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. 
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mel
lett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságo
kat mások is le és telülfoglaltatták s azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árve
rés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmé
ben ezek javára is e'reudeltetik.

Kelt Újbányán, 1899. évi január hó 19. n.
Bíró Zsigmond, 
kir. bírósági végrehajtó.



HIRDETÉSEK.5. 8ZÍm.

Ingyen szederfa csemete.

1899. január hó 29.

Vegykisérleti állomás 
és vegyészeti iroda

A földmivelés m. kir. minisztérium országos selyemtenyésztési felügye
lősége bárkinek ingyen ad 2—3 éves magágyi szederfa csemetét. Városok, köz
ségek, »éptanitók szállítást nem fizetnek; ellenben magánfelek a szállítási költ
séget viselik.

Megrendelésnél vármegye, utolsó posta, vasút, esetleg hajó állomás pon
tosan bejelentendő.

Ha a csemetéket magas törzsű fákká neveljük, úgy egy katastralis 
holdnyi faiskolába 7200 csemete helyezhető el oly formán, hogy a sorok egy
mástól egy méter, a sorokban a csemeték 80 centiméter távolságra álljanak.

Sövény alakításnál egy folyó méterre 3 darab egy folyó öire 6 darab 
csemetét számítunk.

Kik csemetét akarnak, ezt sürgősen jelentsék be.
A földmivelésügyi m. kir. minisztérium országos selyemtenyésztési fel

ügyelősége Szegszárdon Tolnamegye.

I

Hatóságilag engedélyezett s kereskedelmi tcrvenyszekileg bejegyzett czég.
Ajánlja az ipar, kereskedelem, mezőgazdaság körébe eső cheilliai analy- 

zisek keresztül vitelét. Mezőgazdasági szeszgyárak, eczet, faeczet, gyufa 
stb. gyárak, cserép, agyag, iparvállalatok költségvetése s tervezetének el
készítését.

py díj a k mérsékel t e k.-^h

Az intézet igazgató vezetője s tulajdonosa

dr. Sztankay Aba
műszaki vegyész.

A keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet s a selmeczbányai ni. kir. bányász és
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maiá ta-készitmeny ei 
gyengék es betegeknek.

Hoff János 
maláta egeszsegi itala.

Á »am>« elgyengüiédnel, >z 
alhasi raervex rendellenes 
működésénél, mell- es gyo
mor bántalmaknál, uemsú.ön- 
oen a lábadozóknak legjobban 
bevált éi legjobb izii erődítő szere.

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

Hoff János 
sűrített malata iivonala.
Tíldőbajoknál. gégehurut- 

nál, úgymint idillt Köaögé3 
nél; főleg a gyei ni-skea légzési 
szerveinek magOetegedeseue a 
legjooo siaeriei alkalmaztatta. Ize 
nagyon kellemes.

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

Hoff János
malala egészségi csokoládéja.

Gyeageségaél vérszegény 
sőgnél, idegességnél, álmát 
lanságnái, étvágytalanság 
nál aiuiuöeu oe.ait Rrudaivtil 
jó izü és tápláló. Gyenge gyer
mekek igen jó eredmény nyel hasz
nálják.

Egy csomag ára 1 frt.

Hoff János 
malata-kironat moll czukorlíai- 
Könögésnéi, rekedtségnél, 

elnyalkasodásnáL főleg tüdő 
hucutuál utóierbetien hatan. A 
vaiodi maláta meiiezukorkákat 
■mesztesi zavar nélkül tetszés sze
rinti mennyiségben lehet használni.

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

Tíz óva, vagy már légibb idő óta hasz
nálom as ön maláta egészségi sörét és 
•gyébb maláta készítményét. E<ek az 
egyedüli szerek, melyek feleségemnek 
visszaadták az egészséget.

BŐgér, Bécs, Hofmühlgasse.

Maláta kivonat készítményei valóban 
jó és ha ásos szerek. Küldjön tehát is
mét 5 üveg maláta kivonatot, 1 font 
maláta csokoládét és s/s ^aeskó in Játa 
kivonat mell ciulcorKát.

Fisch&T G. őrnagy N.-Várad.

Maláta csokoládéja a legkitűnőbb a 
mit ismerek. Ezen kellemes italt idő t 
gyomor — illetve említési zavaroknál, 
sapkórnál és áhaiauos gyengeség-.él min
demkor jó eredméuynyel alkálin izom.

Dr. Nicolei orvos. Tnebel.

Csodálatos volt malata kivonat mell ezu j 
korkainak hatása makacs köhögésem el Ion. j 

Zedtík-Neukirch lova . W.-wdeuburg. | 
Cznkorkái f’lesegem köhögésén és asth- j 

matikus bántalmain kitűnően segíte lek 
Busch plébános, W'-ischiitz.

Raktár Léván: Bn.em,n E. öröc, Medvec'.sy Sándor gyógyszertaraiban; Czirok Janó, utóda Anis.éttér Imre, Frommer Samu, Euge j 
József kereskedéseiben.

Magyarországi kizárólagos főrakrár: TÖKÖK József gyógyszertára Budapest, Király u. 12.
-------------- ±S.özleménvek áLr-jesryzéleltei insven. és bérment-ve --------------

Kérj e
•<5"

o Hág hírű spanyol és portugáb 
borait

Sherry 
Portbor 
Malaga 
Madeira 
Tarragona stb.

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

az előkelőbb szállodák, kánéházak és vendéglőkben. 
Syát fiók: r Budapest

csakis: tVKossuth-Lajos és Újvilág utcza
sáskán, a Gentry Casinooal szemben.

A legkipróbáltabb Ixáiziszex az emésztés aza 
bály ozás ára, a vér helyes vegyülesének elérésére, a vér 
romlott vagy hibás alkatrészeinek eltávolítására (az 
egészség fentartásának alapfeltételei) valamint a gyo
morbajok gyors és biztos eltávolítására, milyenek étvágy
hiány, böffenés, felfúvódás, hányás, test- és gyor.iorfáj- 
dalmak, gyomorgörcs, gyomortulterhelés — továbbá el- 
nyálkásodás, vértolulás, aranyér, női bajok ellen a 4u 
év óta kipróbált

Dr. ROSA-íele

Valamennyi gyuladások, sebek és daganatok gyó
gyítására biztos sikerrel alkalmaztatik, a tej teopedése 
és emlők keményedésénél a gyermek elválasztásakor, 
genyedesek, pokolvar, fakadók, persenés- és fekélyek
nél ; körömbajok, kéz- vagy lábuj-körömméreg, kemé- 
nyedések, mirigy s egyéb daganatoknál, hájkinövések, 
kóros csontgöbnél stb. az 50 év óta kipróbált

Práp házi-tapasz

o

’o

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

kipróbált nép-háziszer.

1 palack áraöü kr., kettős palack 1 írt.,
Postával 20 krral több.

A gyógyulás fajdalom nélkül történik a tapasz lnisitö 
hatása alatt.

‘o

r
Aván I Tessék csak eredeti készítményeket Fragner B. prágai gyógy- b-yyir. 
VIUOi szertárából kérni, s arra figyelni, hogy a Dr. Rosa féle bal- 
zaaiv göugyoletének valamennyi részei az ide mellékelt kerek véd- 
jegygyei vannak ellátva, mig ellenben a prágai házi tapasz göngyö- 

létének minden része az ideig tiltott háromszögű védjegyet viseli. 
Mindenki, ki nekem hamisítványt bejelent jutalomban részesül.

Eli®xxxexő le-velelc ezzel zxxegrteleixxtlxetőlc.

■p- F
21

Baktárak : Török J„ Egger A.. Thalmayer és Seitx továbbá Kochineister utóda gyógyszertáraiban Buda 
pesten, valamint Boleman László és Medveczky Sáudor gyógyszertárában is Léván.
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A késsitő főraktára: Fragner B. gyógyszertárában,

K&vé •
i klgr. frt. kr.

Jamaikai legfinomabb 2.24
Cuba legfinomabb 2.24
Ceylon legfinomabb • • 2 16
Ceylon tinóin • . 2 06
Portonco fiuorn, e, Cuba • . 2.-
Rio Kave . 1.60 1.80
Gyöngy legfinomabb . 2.16 2.24
Mocca legfinomabb 2.24
Arany Java le^fi iomaub 2.24
Meuado legfinomabb 2 16
Brazíliai legfinomabb • 1.60
Brazíliai II. rendű • 1.30
Cuba pörkölt . 2.— 2.40
Hungária kávé • • 1.20

I

a fekete sashoz Prá^a, Eck de; Spornergasse Nro 20'

Almafák.

eV ű|o‘

4000 drb. erős növésű, legneme
sebb fajú, iskolázott magas törzsű 
almafa, a tavaszi kiültetésre simonyi 
faiskolámban eladó.

Simonyban helyben százával véve 
30 írtért.

Kapható :
Kern Testvéreknél, 

Léván.

Simonyi Béla

19.—
28.—
36.—
39.—
27.—
38.—
58.—

Szabadalmazott

valódi „SINűER“ és valódi „HOWE
családi és iparos varrógépek

igen csinos kiállítással ö évi jótállás mellett minden Hozzávalóval.
Árak részletfizetésre:

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

Készpénz fizetés mellett 5%-al

4 valódi SINGER és HOWE gépeknek 
egyed, raktára KERN TESTVÉREKNÉL Léván 

Gép tűk, részek és csónak olcsón.

valódi utána.

•au._
35 —
40.—
44.—
33.—
44.—
70.—

olcsóbb.

»

Sörcsarnok és vendéglő 
megnyitás.

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására juttatni, hogy a 
Báthi-utczai Rácz féle házban a mai kor igényeinek megfelelően berendezett 
vendéglői üzletemet február hó 5 én megnyitom.

Az üzlet vezetésére Éried I. ur személyében, olyan egyént sikerült 
megnyernem, ki úgy a székesfővárosban, mint számos hazai és külföldi neve
zetesebb városokban ilyen minőségben működvén, e téren szerzett tapasztala
tainál és tehetségénél fogva teljes garantiát nyújt az iránt, hogy pontos és 
lelkiismeretes kiszolgálásról biztosíthatom a n é. közönséget.

Midőn még teljes tisztelettel jelentem, hogy jóféle magyaros konyha, 
hamisítatlan alföldi (Kecskemét vidéki) borok és a legjobb fajta kőbányai 
sörök állnak az üzlet rendelkezésére, tisztelettel kérem a n. é. közönség be
cses pártfogását és bizalmát.

Léván, 1899. január 28.
Führer László,

fogy, adó-bérlő.
Havi előfizetések (-A.bon.nen.eek) elfogadtatnak.

Nyomatott Nyitrai és Tarsa könyvnyomdájában, Léván.


