
XIX. évfolyam.
ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

7. szám

Vidéken és Léván házhoz küldve :

Egy évre....................... 5 frt — kr.
Hat hóra........................2 frt 50 kr-
Hárem híra . . . . 1 frt 25 kr. 
I űfizetéei pénzek póstautalványnyal küldhetők.
Cffyes számok 12 krjával kaphatók 

a kiadóhivatalban.

LÉVA,1899. február hó 12.

HIRDETÉSEK

Négyhasáboa petit-sor egyszeri közléséért 1 kr 
kétszeriért 6 kr, többszöriért 5 kr fizet"’”1* 

Béiyegdij minden egyes beiktatásért 30 krajozir

A nyilttérben:
minder négyhasábus garmond sor dija 15 tor

Velünk összeköttetésben levő hirdető-irodák, elő* 
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes d.j 

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A 'kéziratok a szelt sztöséghez : (Zöldkert-utcza 33. sz.) küídendük. 
K/ziratok vissza uvm 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.

Hivatalos közlemény.
120. 1809. sz.

Hirdetmény.
Kö .hírré tétetik, hogy a hadmentességi 

dij alá tartozó egyének tartoznak fol^ó 1899. 
évi február és márczius hónapokban a városi 
adóhivatalnál jelentkezni, s ott a polgári ál
lást, lakást, azon sorozó járást illetve község 
nevét, melyben a hadkötelezettség alóli fel
mentés történt, ezt az évet melytől fogva 
a felmentés számitandó, és azt is bejelen
teni, hogy a megelőző 1898. évben hol és 
mily adót fizetett a családfő ?

Ezen adatok bejelentésének elmulasztása 
az 1880. évi XXVII. t. ez. 20. §-a értelmé
ben a kirovandó hadmentességi dij három 
egész hatszoros összegének megfelelő pénz
bírságot von maga után.

Kelt Léván, 1899. évi február hó 4-én.
T-u.lxá.sz, Kinizsik,
v, pénztáritok. ellenőr.

A közerköicsiség.
Romlásnak indult . . . Berzsenyi e 

czimü ódájával kezdhetjük csikkünket, 
a midőn a kérlelhetetlen statisztika ada
taira támaszkodva megdöbbenéssel kell 
néznünk a büntettek és vétségek miatt 
elítéltek számának emelkedését. Honnan 
van az, hogy az emberiség erkölcsi ér
zülete nem emelkedik magasabb szín
vonalra, aránylagosau a tudomány és 
felvilágosodás előrehaladásával ? Talán 
onnan, hogy a hol nagyobb a fény, 
ott nagyobb az árny; hogy a mily 
arányban nő gazdagok száma, ép any- 
nyival gyarapodnak a koldusok ? Ez 
a következtetés azonban el nem fogad
ható. mert oly útvesztőbe vezet, mely
ből felette neüéz kiigazodni.

De elvitázhatlan tény az, hogy mo
rális tekintetben nem tartunk lépést a 
felvilágosodással. Általános hanyatlást 
keil észlelnünk mindenfelé .’

Ezen általános hanyatlás közepett van 
egy ut, melyen rohamos léptekkel ha-

T A B C Z A.

Golgothán.
Istenem, Istenem, 

Be nehéz az élet l
Százszor megroskadok, 

A míg százat lépek.
Súlyos kereszt nyomja

Ifjú, gyenge váltam,
Ez taszít előre,

Ha néha megálltam !

Homlokom fölvérzi
A töviskoszorú,

Ki utamon kisér,
Mindenki szomorú;

Szerettim szeméből
Ha köny hull a földre^

Fájóbb nekem, mint a
Siri föld göröngye I

Istenem, Istenem, 
Be nehéz az élet I

Meddig e nyomorgóé ? , . .
Mikor érek véget ?. .,

Lesz-e jobb a sorsom
Ott a túlvilágon,

Vagy e létnek ott is
Csak mását találom ? . . .

Torbágyi. 

ladunk előre, ez ut a bűnök útja. Szo
morú, hogy az ember magasztos hi
vatását feledve, a helyett, hogy a tö
kély megközelítésére törekednék ; rá
lép a bűnök lejtőjére s lassankint le- 
sülyed oda, hol a nemes érzelemből 
kivetkőzött ember nem érdemli meg 
többé a nagy természet urától reá ru
házott előnyös jogokat, nem érdemli 
meg az emberi elnevezést.

Mindez kétségtelen bizonyságot tesz 
arról, hogy a vallás-erkölcsi érzelem 
vagy fel sem ébresztetik az emberek 
nagyrészénél, vagy ha felébresztetik is, 
a további fejlesztéséről nem gondos
kodnak kellőleg.

A gyermekeket már zsenge koruk
ban tele tömik mindenféle tudomány
nyal, idejüket kora reggeltől késő estig 
ezek veszik igénybe s igy sem testi 
egészségük fejlesztésére, sem pedig lelki 
életök nemesbítésére idő nem marad.

A „modern" nevelés hívei azt hiszik, 
hogy a testi és lelki nevelésnél előbbre 
való a száraz tudományok elsajátítása; 
előbbre való az, hogy a gyermek a 
declinatiót elsajátítsa, mint az imádsá
got megtanulja.

Ily nevelési rendszer mellett aztán 
nem lehet csodálkoznunk azon, ha tes
tileg elsatnyult s a valláserkölcsi érzel
mek iránt teljesen érzéketlen gyerme
kek és ifjak kerülnek ki az iskolákból.

A mit a nevelés terén az iskola el
mulaszt, azt az élet iskolája ritkán 
hozza helyre, sőt legtöbb esetben, ha 
volt is fogékonysága kis gyermekkorá
ban a valláserkölcsi érzelmekre, felnőtt 
korában a modern társadalom elvei és 
szokásai teljesen kiölik azokat keblé
ből. Ezek helyét a könnyelműség, val- 
lástalanság s a ledér erkölcsök iránti 
előszeretet foglalja el ; ezek kisélik 
aztán az ifjút az életbe és viszik azon 
lejtőhöz, hol a bűn kezdődik.

A modern rendszer követői Ugyan 
azt mondják erre, hogy bűnt mindig

Ella Ui.okabátyja.
— R.jz, —

Ella, a ki hintaszékben ül, szendén be
hunyja fekete szemét s mosolyog. Lijos ol
dalvást állva, ringatja és szerelmes pillantá
sokat Vet reá. Már régen szeretik egymást. 
Azonban sohasem fejezték ki szavakban ér
zelmeiket s igy csak a sejtelem édes érzése 
dagasztotta ifjú szívóikét. — Bény Lajos csak 
a napokban jött le nagynéujéhez. Világlátott 
ember. Megfordult Amerikában. Persze na
gyokat mondott s bazudozott rémségos módon. 
8 ha valaki nem hitt szavai igazságában, 
sértődött büszkeséggel mondotta : Múmia le
gyek, ha ez nem igaz. Ilyenkor már dühös 
volt s veszedelmes volt vele kikezdeni. Csak 
egy lénytől fél és retegett ezen a nagy 
világon: Ellától. Ez a pajkos leány akár
hányszor vakmerőén szembeszállt vele s ala
posan meg is állotta helyét.

— Mesélj valamit — szólt szelíden unoka
bátyjához. Szeretem a meséidet.

— Nem szoktam mesélni, vetette oda 
hevesen Lajos, — mindég igazat beszéltem 
és beszélek. Múmia legyek, ha nem úgy van,

— Ugyan ne légy gyerek, ne haragudj 
mindjárt. Kérlek beszélj hát valami igaz 
történetet.

E szavakat kissé maró gunynyal mon
dotta. Lajos nem mert ezzel a kis zsarnok
kal összeveszni, elkezdte tehát történetét,

Tudod Ella, volt egyszer egy kis leány 
az operencziás tengeren innen, a kit én for
rón, hűen ós igazán szeretek,

Ella felnyitotta szép szemeit,
■-» Tthát még4 waK moiálii ? (A ki« 

fognak elkövetni, bármily szigorú val- I 
lásos nevelést adunk is a gyermekek- i 
nek, ebben lehet némi igazuk, de azt 
jó lélekkel állíthatjuk, hogy ha követ- 
tetnék is el bűn, az nem lenne oly 
gyakori, mint manapság.

Hogy a szenvedély és álszégyenérzet 
nagyobb befolyást gyakorol a gyermek 
tettére, mint a természet által keblébe 
oltott tisztelet a szülők iránt, az on
nan van, hogy a gyermeki szív neme
sebb érzelmeit nem fejlesztették s ápol
ták gondosan akkor, mikor legnagyobb 
szükség volt rá.

Ha a különféle bűntettek napi
rendre kerülnek, rendesen azzal véde
kezünk, hogy — romlott a társadalom ! 
Ebben sok igaz lehet, mert vannak olyan 
köztiszteletnek örvendő emberek is, 
akik még a szegény munkások meg
szolgált bérét is elvonják s igy tettük
kel a társadalmon foltot ejtenek, — 
csakhogy elfeledjük megkérdezni ma
gunktól azt, hogy hát az ilyen embere
ken kivül még miért is romlott a tár
sadalom ? . . .

Bizony, ennek a romlottságát nem 
a levegő, hanem az emberek maguk 
idézték elő !

Elismerjük, hogy a korral halad
nunk kell, csakhogy eme haladásnak 
nem szabad olyannak lenni, hogy az 
a rest egészségére, a lelki életre s az 
erkölcsi érzületre káros befolyással 
legyen.

Inkább kevesebbet tudjon a gyer
mek az életben értékesíthető tudomá
nyok közül, mintsem az legyen nála 
elhanyagolva, ami lelki életét táplálja 
és szivében a nemesebb érzelmeket fej
leszti, akkor nem teremnek a társada
lomban kétes értékű nagyságok!

Más szóval fel kell ébresztenünk az 
emberi méltóság érzetét már a gyer
mekben és az ifjúban, hogy annak 
piedesztálján meg is tudja becsülni a 
tiszta erkölcs és igazság valódi értékét.

--- írurr-T—ii i. . - r r u ,u | - . -..ír---- - .j . i

Csalafinta nagyon-jól tudta, hogy ez vallo
más, a mely neki szól,)

Lajos pedig kiesett a konceptusból.
■— Nem hiszed? Múmia legyek, ha iga

zét nem mondok.
Elhiszem Lajos, folytasd és biztató te

kintettel nézett a fiatal emberre.
— Tudod, azt a kis leányt nagyo ■, de 

nagyon szeretem.
Megakadt. Es ha megakadt, akkor Lajos 

füllentéssel tudja magát kivágni.
Afrikában ismerkedtem meg vele. A 

kairói múzeumban ö is a múmiákat nézte, 
Tudod, azok a múmiák 1

El'a türelmetlenül toppantott. Majd csa
lódottan visszadült hintaszékébe,

— Csak mesélj — szólott halkan —• na
gyon álmos vagyok, legalább elalszom.

— Ne haragudjál édesem , . , jó, jó 
hát visszatérek a tárgyra. Mondom a kairói 
múzeumban ismerkedtem meg vele, tudod 
nagyon szerettem azt a kis leányt.

— Ne ismételgess I Ezt már nallottam I 
Hallottad ? —- és bamba arezot vágott 

— hallottad, hogy nagyon szerettem azt a 
leány t ?

— Persze. Már vagy tizssor. Mondhatom: 
unalmas vagy I

— De hiszen ez érdekes történet.
Semmi, ha mondom.
— Talán te érdekesebb történeteket 

tudsz mondani?
Természetes. Sokkal érdekesebbet, Az 

én szerelmi történetemet.
— Szívesen meghallgatlak,
«* Nos hátt vqU aa opereaésiás twgv

A törvényszék kérdéséhez.
A csonka törvényszékek czime alatt e 

lapban azt olvastam, hogy az ar.-maróthi kir. 
törvényszéknél nem lesz esküdtbiróaág felál
lítva s hogy az ekként csonkának nevezett 
törvényszék, néhány év múlva végképpen 
meg fog szűnni; egy aranyos-maróthi ur azon
ban azt állitá, hogy ez az informáczió rossz 
és hogy egy jobb informáczió szerint az ar.- 
maróthi kir. törvényszéknél is lesz esküdt- 
biróság szervezve.

Melyik informáczió jobb tehát csakugyan 
ezek közül ?

Miután aa informácziók szereplő egyé
niségektől származnak, jó volna tudni, hogy 
kitől nyerte informáczióját a czikkiró és ki
től ama aranyos-maróthi ur ?

Bárkitől nyerte legyen az informácziót 
az egyik, bárkitől a másik, annyi bizonyos, 
hogy a szereplő személyek szereplése véget 
érvén, az az informáczió lesz az igazi, amely 
a viszonyok és körülményok által támogat- 
tátik.

E szempontból bírálva a dolgot vissza 
kell mennünk az esküdtszéki törvény ere
detére.

Ezen tői vénynek eredeti tervezője as 
előbbi igazságügyi miniszter volt, a ki a 
törvényt eredetileg úgy konczemplálta, hogy 
az esküdtszéki tagokat mindenütt az a város 
lógja adui, a melyikben a törvényszék szék
helye vau s miután egy két város, az az 
község, igy eiső helyen említve Aranyos- 
Maródiul az esküdtszeki tagok kontingensét 
ki nem adhatná, a volt igazságügyi miniszter 
úgy tervezte, hogy ezen törvényszékek szék
helyét felcseréli a legközelebb eső olyan 
székhelyekkel a hol elegendő számú és mű
veltségű esküdtképes polgár található,

így mutatott legelőször a uagynevüjog
tudós maga Ar.-Maróthról — Lé vara » igy 
lelt megfontolás tárgyává téve ez eszme 
Barsmegye közönsége által is.

A törvény eredeti tervezője akkor a 
mikor a kérdés ezen megoldási módját aján
lotta két dolgot tartott szem előtt. Azt t, i, 
hogy a bűncselekményeknek jórésze esküdt- 

ren innen, egy mamlasz fiú, a ki beutazta 
az egész világot. Ebbe a tökfilkóba belesze
retett a leány. A legény is szerette. Azon
ban a tök fi kó annyira ügyetlen volt, hogy 
nem mert szerelmi Vallomást tenni a leány
nak, bár ennek biztató viselkedéséből tud
hatta, hogy amaz alig várja az édes vallomást, 

Lajos álmélkodva nézett Ellára és aka
dozva mondá :

—- Talán . , . talán . . , csak nem ró
lam beszé'sz?

A leány ideges hevességgel folytatta;
— Oh, a világért sem rólad. Ilyen bár

gyút, mint te vagy, néni is tuduék szeretni.
Bény Lajos arczán haragpir futott végig. 

Erős öklével az asztalra csapott és a felhá
borodás félelmetes hangján kiáltotta ;

Ella I Múmia legyek, ha te kiálhatatlan 
nem vagy.

A leány az első pillanatban fekete sze
meiből tüzes pilantást vetett reá s reszke
tett a felindu ástó' ; de csakhamar mintegy 
öukénytelenül, kidugta piczi nyelvét és dur- 
Czás vállvonogatással megfordult. Semmi kö
zöm többé az úrhoz,

A fiatal ember bo‘8zu ideig néma két
ségbeeséssel tekiutett a földre, majd sóhajtva 
felemelte fejét:

— Neken sincs a kisasszonyból. 
Csüggedten távozott a szobából.
AHg ment ki,a pajkos, Csintalan E 'a sirt, 

majd lassan mouologizált.
— Hát nem szeret ? Váljon a kairói 

múzeumban igazán megismerkedett e egy 
leánynyal ?

Ezalatt Lajos a kertben sétált föl s alá 
« mód goadsltaátt t csen m lüje’t 



bíróság elé fog kerülni, s továbbá azt, hogy 
az esküdtszéki tagsághoz nem elég az írás, 
olvasás kezdetleges tudása, hanem írás, gya
korlottság s olvasottság — egyszóval maga
sabb műveltség kell hozzá.

E két szempont mellett világos volt, 
hogy az esküdtszéknek gyakrabban össze 
kell ülnie s igy az csak ott alkotható meg 
az államkincstár is a közönség megterhelése 
nélkül, a hol helyben elegendő esküdtszéki 
tag van s továbbá ott alkotható meg, a hol 
a magyar nyelvet biró, független állású pol
gároknak műveltsége magasabb.

Kétségtelen tehát, hogy e szempontok
kal csak nagyobb iparú és kereskedésü, 
nagyobb lakosságú és magyar városokra 
gondolt.

,Az az ember a ki a tüzpróbát kiállotta 
a kir. Ítélőtáblák deczentralizálásakor, a 
mikor, még Sárbogárd, Csákigorbó és Ökör
mező is versengtek táblai székhelyért, a 
törvényt saját eszméje szerint végre is haj
totta volna s a törvényszékek egy némelyi
két oda helyezi át, a hol a fentjelzett köve
telményeket feltalálja.

Es ez helyesen másképpen nem is le
hetett, mert hiszen az esküdtszékeknek nem 
lehet egyéb a czéljuk, mint az, hogy mind
ama bűneseteknél, a hol a bűncselekmény 
s a bűnösség felismeréséhez nem keli kiváló 
jogtudás, hanem elegendő a jogérzék kép
zettsége, az esküdtszékek, anépbiróság hozza 
meg az Ítéletét. Ily bűncselekményeknek a 
száma pedig nagy. így az ember élete és 
testi épsége ellen irányuló büntettek és vét
ségek, a lopás, rablás, orgazdaság, gyújto
gatás és ezeknek alfajai, továbbá az állam 
elleni büntettek és vétségek, hűtlenség, lá
zadás stb. mind oly természetű bűncselek
mények, a melyeknél az alanyi és tárgyi 
tényálladek felismeréséhez elegendő a mű
veltebb jogérzék s a melyek köztit akár 
egyiknek, akár a másiknak kivétele jogi 
szempontból nem indokolható.

De ha ezen bűncselekmények, mind az 
esküdtszékek elé lettek volna utalaudók, 
természetesen nagy lett volna a tárgyalások 
száma is.

A vidéknek a bevonása az esküdtszé
kekbe, tehát két okból volt mellőzendő és 
pedig egyrészt azon okból, me*t a vidéken 
a falvakban rendszerint csak a pap és a 
tanítónő meg az uraság bírnak azzal a kép
zettséggel a mely az esküdtszéki tagsághoz 
megkíván tátik.

Ámde az előbbi kettő hivatásánál fogva 
szolgálat mentes, a harmadik pedig kényel
mes esküdt, a vidéki tagokkal tehát nem le
het sokat, elérni.

. Ezen felül az államkincstár megterhelé- 
: sével is járna ha az esküdtszék vidéki tagok

ból alakíttatnék össze s összetartásuk, vagy 
egybebozásuk, helyettesítésük is nagyobb 
nehézségekkel jár.

Figyelembe veendő továbbá az idő vesz
teség, a mely ezeknek az utazásával jár és 
az utazás nehézségei.

Ha már most tekintetbe veszszük azt, 
hogy a hivatalnokok a szolgálati lajstromból 
a törvény szerint lehetőleg kihagyandók, nem 
szenved kétséget, hogy Ar.-Maróth község 
egy maga nem lett volna képes a fenti kö
vetelményeknek eleget tenni s igy az ere
deti törvényjavaslat szerint nem lehetett más 
sorsa az ar.-maróthi törvényszéknek, mint 
hogy Lévára helyeztessék át.

De nem lehet más a sorsa ennek a 
törvényszéknek a tényleg meghozott és el
rontott esküdtszéki törvény alapján sem, 
mit majd a legközelebbi számban fogok ki
mutatni.

(Folyt, köv.)

Különfélék.
— Az állami tanítóképzőben f. hó 

8-áu nevezetes és szép ünnepség folyt le. 
Az intézet tanári tesiülete es növendékei 
meglepték vezérüket, Szabó Lajos igaz
gatót azzal, hogy 25 eves igazgatósagának 
ts 40 éves tanárkodásának emlékére tsaolai 
ünnepet rendeztek. A készületek hire azon
ban Kiszivárgott, s így történt, hogy az 
ünnepen az összes tanítótestületek, lelké
szek és városunk más előkelőségei is reszt
vettek. Jelen volt a Kir. tanfelügyelő is, 
ki klasszikus beszédben emelte Ki az ünue- 
pelt kiváló érdemeit a nevelés es kü önösen 
a nemzeti nevelés terén. Felolvasta egyút
tal a kultuszminiszter leveiet is, 
ki szinten részt kíván venni az ünneplés
ben, kitüntetöleg és elismerés
sel szólván a jubiláns érdemeiről. Ez után 
az éuekkar üdvözlő dalt énekelt, mely
nek alkalmi szövegét B á n d y Endre ev. 
lelkész és intézeti hitoktató, zenéjét pedig 
P a z á r Karoly tanar szerzetté. Ennek végez
tével P a z á r K. üdvözölte az igazgatót 
tanártársai nevébeu meleg, lelkes, kollegiális 
beszéddel. Beszéde végen diszkötesü remek 
albumot nyújtott at az ünnepeknek, mint a 
tanári testület és a növendékek ünnepi 
ajándékát, me ynek díszítményeit a növen
dékek készítették. Szintén az ö munkájuk 
volt a pompás selyembe kötött és aquarel- 
lekkel díszített műsor is, melyet az uunep- 
ség kezdetén adtak át. Az ifjúság báláját és 
szeretetét ezenkivül Porubecz Győző 
IV-ed éves tolmácsolta. Az erre követKező 
ének után két gyakorló iskolai kis fiú állott 
elő, az egyik (Jancsi Gyula) egy nagyon 
szép beszédet mondott, Kifogástalanul, a 
másik pompás élő virág-csokrot nyújtott át. 
Majd Reviczky Sándor IV-ed eves ját

szotta zongorán az .Erdélyi pásztor- 
h a n g o k a t,“ ez után egy melodrámát sza
valt Steiugötter Károly IV-ed éves 
(„Vár- és kunyhó* B. Eötvöstől"), kisérte 
zongorán J u a t u s Oszkár IV-ed éves ; vé
gül J u s t u s, Reviczky és Mendöl 
IV-ed évesek egy triót játszottak el, mely 
után az ünnepet a szózattal befejezték. — 
A kir. tanfelügyelő beszéde után a jubiláns 
igazgató meghatottan köszönte meg az ová- 
cziót mindenkinek, a jelenlevőknek, tanár
társainak, a növendékeknek ; megköszönte 
a kultuszminiszter kitüntető figyelmét, és 
végül megköszönte a Mindenhatónak, hogy 
40 évig munkálkodhatott a magyar ifjúság 
nevelése terén. Mi pedig óhajtjuk, hogy a 
Mindenható még nagyon sokáig engedje öt 
e téren munkálkodni hazafias buzgalmával, 
józan humanitásával és dús tapasztalataival 
a népoktatás javára, a tanítóképző fejleszté
sére és további virágzására.

— Főpapi mise. Ritka szép isteni
tiszteletnek volt szemtanúja Léva város kö
zönsége f. hó 9 én. E napon tartotta ugyanis 
Báthy László plébános, mint prépost, első 
pontifikális miséjét. A szorongásig megtelt, 
templom feldíszített főoltáránál ott segéd
keztek : B á t h y Gyula esperes, C z i b u 1 y a 
Vilmos plébános, Dékay és Szmutny 
főgimn. tanárok és a helybeli segédlelkészek. 
— A megható szép misén a műkedvelők 
egyházi ének és zenekara R i c h t e r Ferencz 
szakavatott és szabatos vezénylete alatt 
Kempler D-dur miséjét adta elő. Offertóri- 
umra betétül szolgáit Veisz ,Ave Maria“-ja 
és gradualéra Zangl „Üdvözlégy Máriá“-ja. 
A köztiszteletben és szeretetbeu álló prépost
plébános illustris vendégei számára fényes 
ebédet adott. Ott láttuk többek között: 
K a z y János főispánt, M á r i á s s y István 
polgármestert, M i h a 1 c s i s György őrna- 
gyo1, dr. Hám os Péter kir. tanfelügyelőt, 
B a t i z i Gusztáv kir. pénzügyigazgatót, 
Szabó Lajos képezdei igazgatót, Vörös 
Mátyás fogimn. igazgatót, Leidenfrost 
Tódort, L a k n e r Lászlót a különböző vallás
felekezetek képviselőit és sok másokat. Az 
első pohárköszöntőt megható szavak Kísére
tében Báthy László prépost-plébános mon
dotta a királyra, a herczegprimásra, a besz- 
terczebányai püspökre, a főispánra és a 
plébánia patrónusára. Utána szót emelt K a zy 
János főispán és egy hatalmas fölköszöntö- 
ben méltatta az ünnepelt prépost érdemeit. 
Erre megeredtek a tósztok árjai és az illustris 
vendégek késő estig együtt maradva egy 
kis .csöndes" mellett kívánták a szives 
házigazdának : „Ad multos annos !“ Előre 1

— Kóstoló-estóly. Az idei téli mu
latságok legszenzácziósabb eseménye kétség
kívül a lévai nőegylet által rendezeudö kós
toló-estély lesz, melyre a meghívók a na
pokban lesznek kiküldve. A márcz. 4-én 
tartandó tánczczal egybekötött kóstoló-estély 
elé annál nagyobb örömmel és feszültebb 
várakozással tekint Léva város és vidéke 
közönsége, mert a lévai nöegylet által ren
dezett estelyek mind g elit-muiatsagok szok
tak lenni, melyen találkozót ad egymásnak 
a váró? és a nagy vidék összes intelligen

cziája. Az elnökség által megbízott rendező 
bizottság ez utón teszi közzé, hogy azok, 
kik véletlenül meghívót nem kaptak volna 
s arra igényt tartanak, forduljanak e végett 
a lévai nőegylet titkári hivatalához.

— Iskolai ünnepély. A paulai szt. 
Vinczéről nevezet: irgalmas nővérek, a ve
zetésük alatt álló rom. kath. leányiskolák 
növendékeinek közreműködésével f. hó 13-án 
este 5 órakor Báthy László prépost-plébá
nos, mint az intézet szeretett igazgatójának 
tiszteletére a legmagasabb királyi kitüntetése 
alkalmából zártkörű iskolai ünnepélyt ren
deznek, melyre a meghívókat mar kibocsáj- 
tották. A műsor a következő : 1. Angéla, 
a gondviselés angyala. Vallásos irányú szín
mű 4 felvonásban. Személyek: Emóra török 
pasáné Szádovszky Hermin. Zelima, leánya 
Honecz Margit. Angéla, Jolántha, Ambilia, 
rabnök Málasy Margit, Záborszky Boriska, 
Blum Éva. Zaffira, öreg rabnő Gunyita Krisz
tina. Róza, parasztleány Fleiscber Irma. Káp- 
dál, néger hajcsár Richter Ágoston. Hála
dalt zengedezö angyalok : Aitmann G., Ber- 
ger M., Bodánszky A., Chlebovits M., Já
nosa J., Kern V., Reviczky I., Mozeári V., 
Rácz I., Staud M., Tonhaiser M., Komzsik
I. 2. .Üdvözlő beszédek." Mondják : Bozóki
J. és Ordódy I. 3. „Vezérünkhöz." Mioko
vich Mátyástól, szavalja : Málasy M. 4. „Üd
vözlő." Karének. 5. Élőkép. 6. „A remény
hez." Lavotta után irta: Szendy Árpád, 
karének.

— Installácziós ebéd. Vörös Má
tyás a lévai főgimnázium igazgatója múlt 
vasárnap tartotta lévai házfőnöksége és gim
náziumi igazgatóságának inutallácsióját. Ez 
alkalommal a házban Kitűnő magyaros ebéd 
volt, melyen a lévai közélet több ismert és 
becsült alakja vett részt. A pohárköszöntők 
sorát Vörös Mátyás igazgató nyitotta meg 
üdvözölvén vendégeit és éltetve Léva város 
közönségét, L a k n e r László az igazgatóra, 
Pogány Virgil kir. jarasbiró az uj taná
rokra ürített poharat. A társaság a legvi
dámabb hangulatban estig együtt maradt.

— A kath. kör f. évi február hó 5-én 
tartott hangversenynyel ósszeKÖtött táncz- 
estélye mind anyagilag, mind erkölcsileg fé
nyesen sikerült. Este 8 órakor már zsúfolva 
voltak az „Orosztan" szálló termei. A mű
kedvelők da.osKöre Richter Ferencz ve
zetése, alatt szép népdalok precziz elöadá 
savai kezdte meg a műsort. Utána Mik- 
1 ó s k a Géza szavalta el Miokovich 
Mátyás „Korszellem" ez. ódáját nagy hatás
sal. Különösen meg kell emlékeznünk F a r- 
k a s Ákos hegedű es Richter Ferencz 
együttes zongorajátékáról, amelyet a közön
ség osztatlan tetszéssel kísért mindvégig. — 
Farkas Ákosnak saját huszaréiményeiről 
tartott felolvasása a csapongó derültség 
valóságos viharát idézte elő. Ez a jóizü és 
derült hangulat szállta meg a publikumot, 
O 8 z u s k a Anna k. a. szavalata alatt is, 
aki mint „Izé kisasszony" természetének és 
szerepének megfelelő naivitásával és ked
vességével kötötte le a figyelmet. — H e y e r 
Irma k. a. pedig tiszta, csengő hangjavai, 
egyszerű, keresetlen énekével szintén meg-

magát agyon, vagy másnap? Mert Ella nél
kül ránézve elviselhetetlen boldogtalan sze
relmének tudata,

— Ella nem szeret — mondta magában 
elérzékenyedve, — ha egy kicsinyt szeretne, 
nem sértett volna meg. Nem szeretett soha, 
csak kaczérkodott és lépre csalt. Ma este, 
vagy holuap reggel leszámolok magammal 
— örökre. Utálom ezt a világot.

Töprengéséből a szobaleány éles hangja 
ébresztette föl.

— Kérem tessék uzsonnálni, a kisasszony 
várja.

Bény lehorgasztott fejjel szomorúan tá- 
molygott az ebédlőbe. Szó nélkül leült az 
asztal mellé. Ella már ott volt és egy süte
ményt jóízűen ropogtatott hófehér fogacskái- 
val. Unottan, életkedv nélkül szürcsölgetni 
keidé kávéját. — Közbe-közbe fájdalmasan 
felsóhajtott.

Ella részvéttel nézett reá. A harmadik 
sóhajtásnál megsajnálta; édes lágy hangján 
kérdezte :

— Mi baja van.
— Semmi — felelte Lajos és még egy

szer fölsóhajtott. A leány jelentősen mosoly
gott. — GyÖDgéd szeretettel mindinkább 
közelebb, közelebb hajolt hozzá. Egyszerre 
csak azon vettek magukat észre, hogy ár
osaik egymáshoz simulnak,

A fiatal ember agyában vakmerő elha
tározás fogamzott meg; megcsókolni azt a 
piczi szájat, cseresznyepiros ajakat.

Hirtelen megvalósitá szándékát.
— En édes boldogságom.
Ella nem húzódott vissza, csodálkozva 

rávetette feketeszemü tüzes szemeit és hozzá
simult. Kimondhatatlanul kéjes érzés foglalta 
•1 a szivét.

Incselkedve, csintalanul mosolygott.
— Fejezd be édesem a mondatot. Lajos 

ujongani szeretett volna örömében. Igazán
» hány, kit oly forrón uivböl szeret.

Ella megczirógatta unokabátyja ajkát 
és édes hízelgéssel ismételte.

— Fejezd be drágám a mondatot,
Lajos kitörő örömmel ölelte át Ellát, 

diadalmasan kiáltotta :
— En édes boldogságom. Légy a fele

ségem.
A mondat be volt fejezve. A mondat 

után pont következett. Sok-sok pontot nyom
tak egymás ajkaira.

— Édes Ellám 1 . . .
— Drága Lajosom ! . . .

* * *
Múmia legyek, ha nem lettek egymáséi.

*Véxzxxea.

Korszellem.*)
— Miokovich Mátyástól. _

Sötéten áll az égnek boltozatja, 
Nyugodt világa ködhomályba szállt.

Derült fényét a nap nem osztogatja;
Felhő fedi a rezgő napsugárt.

Eltűnt a holdfény . . , nem mosolyg márképe,
A messze csillag haldokló szemébe.

Miért e gyászkép a nagy lég honában ? 
Mi tervre vár ez égi némaság ?

Talán keservre int, mint hajdanában,
S az Üdvöt újra kínra átkozzák?

Vagy sujtni kész talán a menny Királya,
S a földre szánva int egy végimára ?

lmázva sóhajt föl keblem fohásza,
A néma csendnek értem bánatát ,

Bú nem hiába szállt az égi házra ;
A föld tiporja Krisztus szózatát I 

Zokogva állok, . . . könnyen földre árad;
Jogos haragra gyúlt az égi bánat.

Bűvös virágot hint egy csalfa szellem,
Csábos szavakkal írja rá nevét ; ■— 

tHősl szikla-hidon állsz a tévely ellen,
M félj az égtől, éltem lelke véd I

) A lávái kath. kör febr. hó 5-e’n tartott estélyén 
suvalta i M i k 1 ó • k a Qés*.

sei, harczra fel! Erősít hírem szárnya, 
Az ész tüzeljen, nem gőgös hit lángja !u

Virág virágra hűli e gyenge földön, 
Korszellem hinti szét fáradtlanúl . , .

A földi vándor örvend az ál-gyöngyön
S az ősi Béljál rút kaczajra gyűl;

. Kövess továbbra rabja balga vágynak, 
A fény helyébe vésznek árnyi szállnak !u

Talált virág ! Hol kincsed drága gyöngye ? 
Hol illatod ? Ragyogtasd fényedet!

Vagy nem virág volt, tán csak föld göröngye ? 
Alomlidércz az Ígért élvezet?

Aranyszavú lény, csábvarázsu szellem, 
Tensorsod üldjön, Isten átka verjen I

Győzelmi dalt zeng a korlátlan elme, 
Szelíd igazság porba sújtva nyög ;

Dicső erény im romba eltemetve, 
Szerény sírján a vétek mennydörög . . ,

Hahota, gúny szól ős Sión szavára, 
Ürömtől ujjong a hit ellenárja . . .

Nézz a családnak kingyötört szivébe!
A hitlen férj tiporja hitvesét,

Szemébe kél a kéj s a boszu képe, 
Rég eltemette gyűlölt Istenét.

Esdön mered rá arcza gyermekének, 
Nem hallja ajkit; irgalomszót kérnek.

Hajtépett özvegy némán önmagába' 
Kesergi lelke síró bánatát.

Szegény teremtés, rajt’ a földnek átka! ? 
Hogy férjéért egy éltet sírjon át ?

Mint ifjú lányka lepkeként repesve 
Virágnak színét s nem faját kereste.

De jött a nyár s a szirmot eltemette . . . 
Hitvesnapokra bús csalattalás! .

S alig volt még egy két levél felette ; 
A puszta szárra hullt egy kardcsapás.

Csak könnye van, hogy ég kegyét imázza ... 
Tarolt menőnek inyhitőbb a t

Nincs béke-áldás . . . Némúlj bűn királya 
Győzelmi zászlód nyugovóra int,

Elég a vér az áldozat-halálra, 
Le képedről a vészes harczi szint!

Pihenj babérodon pokoli szellem: 
Tennéped vére bőszül élted ellen !

«
Ne zúgj, vad orkán! . . . Árpád népe vérzik, 

Nagy léte gyengül múltja fénykövén,
Csábos szavadra üldözések érik,

Harcz rontja létét s csalfa cselszövény . . . 
Nyugodj, pihenj már ! Nézd, keserg e szép hon, 

Völgyön sír búja s távol zúgó halmon.

Sebektől sajg a nemzet Kánaánja, 
Az ősi jólét fénye sírba szállt . . .

A vétek őrjöng, az erény lehányva,
Vihar szeli a honi láthatárt.

Ónérdek, pártharcz dúl a béke sírján 
Útjára vésznek rémes képit írván.

Elkorcsosult im vére a magyarnak, 
Ónbűne, átka dúlja tereit . . .

Sújts Istenem ! Mutasd e kába hadnak;
Mint áll boszút a tiprott, szende hit!

Suhints e földre veszszen pártos népe, 
Temesse lelkét bűnös önvérébe!

De ne 1 Ne . . . mégse 1 Jobb jövőbe látok, 
Reményre int hitünk hő szózata;

Az óra üt, a sírba tűn az átok,
A honra üdvnek száll le angyala,

S az égbe tör majd a győzelmi ének; 
Dicséret, hála az Üdv Isteninek !

Ragyog kereszt még ős Sionnak ormán 
Erősen áll az égi sziklakő;

Hiába csábod, rút vipera ármány 1 
Krisztusi kar véd — poklot verdeső I

Csatazz dühöddel üdv cro — mond _  nincsen 1
Bensőd kialtja: „Nagy, örök az Isten 1" 
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érdemelte a jelenvoltak őszintén megnyilat
kozott tapsait. Hangverseny után vidám 
zeneszó mellett tánczra perdült a fiatalság, 
amely csak a hajnali órákban ért véget. A 
mulatságban szép lányok és asszonyok díszes 
koszorúja vett részt ; csak azt sajná'juk, 
hogy nagy számuk miatt tudósítónk képte
len volt a teljes névsort összeállítani. — 
A hangverseny összehozásában leginkább 
Fludorovics Zsigmond fögimnáziumi 
tanár, a vigalmi bizottság elnöke fáradozott, 
aki nem hiába buzgó konczert-rendezö, de 
az általa rendezett hangversenyek, ha anya
gilag nem is felelnek meg mindig a várako
zásnak, erkölcsileg rendesen fényesen sike
rülnek. — Most szombaton a mulatság anya
gilag is jól ütött ki, amennyiben a kör pénz
tárának mintegy 70 trt tiszta jövedelmet 
hozott, melyhez szives felülfizetéseikkel a 
kővetkezők járultak : Borcsányi Béla 20 kr, 
Radványiné 20 kr, Stukovszky Ferencz 60 
kr, Ujfalusi István 50 kr, Szabó lstváu 50 
kr, Petrovits Árpád 70 kr, Guba János 20 
kr, Kersik János 50 kr, Bilcsek József 50 
kr, Hribik Ferencz 50 kr, Szilassy Dezső 
50 kr, Báthy László 4 trt 20 kr, Mordinyi 
Lajos 20 kr, N. N. 20 kr, N. N. 20, Knmszky 
Kálmán 20 kr, Vallkóczi 20 kr, Szlivka Lajos 
20 kr, Kopár N. 20 kr, Jaaabfalvy B.20 kr, 
Nikiser 20 kr, Juhász László 2 frt, Bodog 
Lajos 2 frt, Szlivka János 50 kr, Lakner • 
László 1 frt 20 kr, N. N. 20 kr, Vigh Gyula 
40 kr Gusztaü Endre 1 frt, Esszék 20 kr, 
Gyuriás Mihály 20 kr, Skopál 20 kr, Valter 
István 20 kr, Bartos Lajos 20 kr, N. N. 20 
kr, N. N. 20 kr, N. N. 20 kr, Kelcs János 
20’ kr, Tonhaizer Mihály 50 kr, N. N. 20 kr, 
Andrejkovics A. 20 kr, iíj. Andrejkovics 
Lajos 20 kr, Kovácsik Samu 20 kr, Leva
tich Gusztáv 2 frt 20 kr, Faragó Samu 50 
kr, Tokodi Imre 50 kr, Márkus 10 kr, Mer- 
ka’der Alajos 20 kr, Jánossy Béla 20 kr, 
Bajinka János 20 kr, Hribik A. 20 kr, Ar- 
kend József 1 frt, N. N. 20 kr, ifj. Tokodi 
Imre 20 kr, Svarcz Ákos 50 kr, Kónya 
József 1 frt, Varanay István 1 irt, Mikolay 
50 kr. Fogadják a kör hálás köszönetét!

— Felülflzetések jótékonyczélra. 
Felső-Váradon műit hó 26-áu tartott jóté
kony czélu pikniken a következő résztvevők 
fizettek felül: Ortmann Fidél 1 írt., Huszár 
Károly 50 kr , Binder Lajos 1 frt., N. N. 
1 frt., Boross Endre 50 kr., Szabó Zsigmond 
50 kr., Goidbrunner Sándor 1 frt., Győri 
Dezső 1 frt., Csontó István 1 frt 50 kr., 
Vörös István 50 kr., Szabó Ernő 40 kr., 
az összes bevetel a felülfi vetéseket is bele
értve 46 frt 90 kr. volt.

— A vasúti- és postatisztek tancz- 
estélye. Múlt szombaton f. hó 4-én a lévai 
vasúti- és postatisztek Stószius m. á. v. 
állomésfönök 25 éves szolgálati jubileumá
nak ötletéből csinos és jól sikerült táncz- 
mulatsá^ot rendeztek. Az estélyen megjelent 
hölgyeit nagy száma valóban meglepő volt 
és hogy a jókedv hullámai nem tornyosul- 
tak oly magasra, mint az ilyen házias esté
lyeken általában, az tisztán a vendéglői to* 
rém szűk elégtelen voltának és annak tu
lajdonítható, hogy kevés táuczos fiatalember 
volt s ezek közt is akadt olyan ki félrehu- 
zódott a kedves kötelesség elöl.Ennek daczá
ra a megjelentek jól mulattak, a négyeseket 
18—2u pár tánczolta, A vendégek legna
gyobb része szürkületkor távozott.

■— Kár Volt. Lapunk előző számában 
megírtuk, hogy Stypka József 12 éves 
korában Szecsányi Kajetán nyug, gazdatiszt
től egy ezüst kanalat ellopott, s most öt 
esztendő elteltével beismervén tettét a lévai 
rendőrkapitányság által a kir. járásbíróság 
elé állíttatott. Ezen közleményünket „Kár 
volt 1* megjegyzésbe kisértük. Miután ezen 
megjegyzésünknek többen különböző értel
met tulajdonítottak, annak helyes értelmét 
kifejtjük azzal, hogy tudtunkkal 12 éves 
korú gyereket elkövetett bűncselekmény 
miatt házi fenyítékkel büntetik s nem is 
volna czélszerü minden fiatal bűnöst minden 
csekélységért mindjárt a bíróság elé állítani 
s igy a „kár volt 1“ kifejezés a rendőrség 
túlhajtott ügybuzgalmát jelezte, különben is 
általános a panasz a bíróságnál, hogy a lé
vai rendőrség a letartóztatásokkal nagyon 
könnyen bánik.

— A lévai keresk. ifjak tánczes- 
télye. A „Lévai Kereskedő Ifjak Társulata" 
jövő vasárnap f. é. február hó 19*én az 
„Oroszlán" szálloda nagytermében a helybeli 
Két nöegylet és saját könyvtára javára mű
kedvelői előadással egybekötött zártkörű 
tánczestélyt rendez. Kezdete 8 órakor. Sze
mélyjegy 2 korona. Csaiádjegy ö korona. 
Felülfizetések a jótékony czél érdekében 
köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyug- 
táztatnak. Jegyek előre válthatók : Nyitrai 
és Társa urak könyvkereskedésében. — 
Akik tévedésből meghívót nem kaptak, szí
veskedjék a vigalmi bizottság tagjaihoz for
dulni.

— Érdekes harangper. A kis-kosz- 
mályi katholikusok és reformátusok mérges 
perbe szálltak egymás között, A per onnan 
datálódik,hogy műit év nagypéntekén a katho
likusok nem engedték meg, hogy a reformátu
sok egy halottjukért harangozzanak azokon a 
harangokon, melyeket évek óta közösen hasz
nált mind a két felekezet. A reformátusok 
sommás visszahelyezési keresetet indítottak 
a katholikusok ellen, melyben kérik kimon
dani, hogy mindenkor — még nagypénteken 
is szabad legyen a közös harangokon ha
rangozni, A végtárgyalás az érdekes perben 
* lévai kir. járásbiróságnál f o g á n y kir. 

járásbiró vezetése alatt f. hó 15-ére tűzetett 
ki, a mikor majd elválik megszólaljanak-e 
a nagypénteken elnémult közös harangok, 
vagy sem ? 1

— A barsmegyei gazdasági egye
sület folyó hó 18-án szombaton d. e. 9 óra
kor Léván a városház termében tartandó 
igazgatóválasztmányi gyűlést és ezt 10 óra
kor követő rendkívüli gyűlést tart. Tárgy : 
1. A barsmegyei gazdasági egyesület állás
foglalása a borhamisítók vakmerő állás
foglalása ellen. 2. Egy számvizsgáló bizott
sági tag választása. 3. I .ditványok. Az első 
tárgy rendkívüli fontosságánál fogva kérjük 
a m. t. tagokat a tömeges megjelenésre, 
mert a gazdák létérdeke forog koczkan.

— Hímen. Ledényi Gyula alsó- 
györödi róm. kath. tanító f. hó 9-én vezette 
oltárhoz néh. Sáfár Péter volt alsó-györödi 
bíró kedves leányát, Etelkát.

_  Eljegyzés. Dr. W ü r m e r Károly, 
nyitrai fiatal ügyvéd, eljegyezte Aranyos- 
Maróthon V i n c z e Tinike kisasszonyt, 
Vincze Gyula ügyvéd és földbirtokos ked- 
leányát.

— Gyilkos mókus. S t r b i k Ráfael 
felső hámori néptanító még az őszszel egy 
mókusra tett szert, mely a napokban aztán 
gyilkosa lett. Játék közben a mókus, ujját 
megbarapta, vérmérgezés állt be s mielőtt 
az orvosok kezét amputá'hatták volna nagy 
kínok közt kiszenvedett.

— Állategészségügy Barsvárme 
gyében. — Megyénkben a legutóbb tartott 
hivatalos vizsgálat a kővetkező helyeken 
konstatált ragadós állatbetegségeket: Sertés- 
orbáucz: Tajna-Sári 1 u. Sertésvész : F.-
Györöd 16 u., Garam-Vezekény 14 u., Lé- 
decz 8 u., Szkiczó 1 udvar, összesen 4 község.

— Leégett falu, a liptómegyei Nagy- 
Bobrócz község csaknem teljesen elhamvadt, 
mintegy ezer ember hajléktalan lett. A tűz 
éjjel ütött ki és igy a lakosság alig véde
kezhetett. Eddig tizenhét hullát találtak meg 
a szenes romok között. Több, mint ötvenen 
súlyosan megsebesültek, közülök nyolczan 
haidoklanak. A kár hozzávetőleg 250,000 
irt, aminek egy harmadrésze biztosítás foly
tán megtérült ugyan, de amig ez megtörté
nik, a hajléktalan lakosságot éhhalál fenye
geti. A környék maga is szegény és a ren
delkezésre álló segélyeszközöK elégtelenek. 
A falu férfi lakosai legnagyobbrészt Buda
pesten dolgozó tót napszámosok.

— Szeszgyártási tanfolyam. A 
Nyitramegyei Gazdasági Egyesület által Nyit- 
rán rendezni tervezett szeszgyártási tanfo
lyam az esetben fog megtartatni ha 25 hall
gató jelentkezik. Hallgatókul jelentkezhet
nek a f. hó 18-ig Nyítra, Bars, Trencsén 
és Pozsouymegyéből szeszgyártulajdonosok, 
szeszgyár vezetők, gazdatisztek, és azon 
gazdák, kik mezőgazdasági szeszgyárakat 
akarnak létesíteni. A tanfolyam vezetője dr. 
Kosutány Tamás a magyar-óvári gazdasági 
akadémia tanára és az előadási nyelv német 
lesz. A jelentkezéssel egyidejűleg 30 frt. 
küldendő a Nyitramegyei Gazdasági Egye
sület pénztári hivatalához Nyitrára, mely 
összegből visszatérítés adatik ba 25 hallga
tónál több jelentkezik. Az elméleti előadá
sok mellett kirándulások fognak tétetni a 
közeli szeszgyárakba, A tanfolyam valószí
nűleg február hó 25-töl, márczius hó 11-ig 
fog megtartatni. Jelentkezni lehet a Nyitra
megyei Gazdasági Egyesület titkáránál ki 
kivánatra lakásokról is gondoskodik.

— A masszőrök megrendszabályo- 
zása. Az a nemes mesterség, amelyet a 
gyúró-doktorok védeznek — műnyelven 
gyógydögönyözés a neve —— keméuyöklü 
uraknak igen alkalmas és jövedelmező fog
lalkozás, A hivatásos orvosok ugyan óva in
tik az embert, hogy akár a gőzfürdőben, akár 
a diploma nélkül működő magán-masszőrök 
rendelő termeiben alávesse magát az öklö- 
zésnek, de azért ezek közül a jókezü urak 
közül némelyiknek jobb praxisa van, mint 
sok doktornak. Különösen a haj lotta bb ko
rúak szeretik ezt a gyógymódot, amelyhez 
most hozzászól a belügyminiszter is. Nyilván 
az orvosok kérésére rendelte el, hogy masz- 
százst csak orvosi utasítás, felügyelet és fe
lelősség mellett végezhet olyasvalaki, akinek 
nincs doktori diplomája. Nemesebb testrészt 
a diplomátlan masszőrnek egyáltalán nem 

' szabad „kezelnie’ s aki a rendelet el.en vét, 
pénz- és fogházbüntetést von magára.

— Vasárnapi diákszünet Wlassics
Gyula miniszter rendeletet intézett a tanke
rületi főigazgatóságokhoz, melyben a házi 
feladatoknak mellőzésére és különösen arra 
hivja föl a tanárokat, hogy a vasárnapot a 
tanulók számára teljesen pihenő nappá te
gyék A tananyagot — mondja a rendelet 
— az iskolában kellene a tanulóknak elsajá
títaniuk és a házi munkásságnak legföljebb 
az iskolában hallottak és tanultak megszilár
dítására és szükség szerint írásbeli alkalma
zására kellene szorítkoznia. Sok helyütt na
gyon sok házi föladatot kapnak a tanulók 
és egyes középiskolák tanárai még a hét
nek egyetlen szünnapjára, a vasárnapra is 
oly sok megtanulni való anyagot, házi írás
beli föladatokat rajzokat stb. adnak föl, hogy 
a tanulóknak még ezen a napon sincsen 
módjukban a családdal való bensőbb érint
kezés, vagy a fáradt elmének nemesen 
szórakoztató foglalkozással, vagy üdüléssel 
való megpibentetése. A miniszter ennélfogva 
fölszólítja a tanárokat, törekedjenek arra, 
hogy vasárnapon lehetőleg egészen mentek 
maradjanak a tanulók a házi föladattól és 
leüzkék megtanulásától.

Közgazdaság.
i.

Az ezredik gözcséplőgép. Ipari szem
pontból érdekes ünnepélye volt vasarnap ja
nuár hó 29 én délelőtt az első magyar gaz
dasági gépgyár részvény társulatnak abból 
az alkalomból, hogy a gyárban most készült 
el az ezredik gözcséplőgép. Az ünnepélyt — 
amelyen Weissenbacher Endre alelnökön és 
Kellner Antal vezérigazgatón kivül a gyár 
hivatalnoki kara és munkásai, valamint nagy 
meghívott közönség vett részt, — délelőtt 
10 órakor a gyári daloskör nyitotta meg a 
hymnuszszal. Elsőnek Menyhárt szerelő emelt 
szót és takaros beszéd mellett adta át Kell
ner Antal vezérigazgatónak a földiszitett 
ezredik cséplőgépet. Beszédében érdekesen 
vázolta a gyár fokozatos fejlődését. Tíz év 
előtt alig százan dolgoztak itt, amig ma a 
gyár 7—800 munkáscsaládnak ad kenyeret. 
Kellner Antal vezérigazgató lendületes be
szédében fölemlítette, hogy tiz év előtt vál
ságos volt az iparvállalat helyzete, de a 
becsületes, odaadó munka s a munkások 
összetartása és buzgósága fölvirágoztatta a 
gyárat, mely ma számottevő tényező az or
szág közgazdasági életében. Beszédét annak 
a hangsúlyozásával végzi, hogy ipar teszi 
nagygyá a nemzetet. Élteti hü munkatár
sait. Lelkes éljenzés követte a beszédet, a 
mely után Ráth Károly kir. tanácsos szólt, 
kiemelve, hogy a mai üunep a magyar ipar 
diadaiünnepe s az uj cséplőgép díszére lesz 
a magyar iparnak a párisi világkiállításon, 
ahol közszemlére fogják állítani. Krausz 
munkás az igazgatónak emléktáblát nyújtott | 
át azután, amelyet az épület falába illesz
tettek. Az igazgató erre a gyárban tiz év 
óta alkalmazott tisztviselők és munkások közt 
ezüst emlékérmet osztott ki. A gyári dalos
kor éneke után az ünnep véget ért és a 
vendégek megtekintették a gyártelepet. Déli 
1 órakor a körúti Gambrinus-sörcsarnok he
lyiségében társas ebéd volt, a melyen a gyár 
igazgatói, tisztviselői és munkásai vettek 
részt. A lakomán természetesen egymást 
érték a felköszöntök.

II.
Terméktelen gyümölcsfák keze 

lése. Nagyon gyakran előfordul, hegy a 
gyümölcsfák kifejlett állapotban nem terem
nek. Természetesen az ily terméketlen gyü
mölcsfák sok kárt okoznak tulajdonosuk
nak. Rendszerint kétfelé ok hat közre, hogy 
a fák meddők és pedig l-ször a talaj sze
génysége lehet a terméketlenség oka. Ezt 
észrevehetjük a fa hiányos növekedézén és 
különösen a kellő rügyképződés elmaradá
sán. Úgy segíthetünk a bajon, ha a talajt 
a fa töve körül jó mélyen fellazijtuk és 
érett trágyát vegyitünk a föld közé, továbbá 
gyakran öntözzük kissé higitott trágyalével, 
különösen szárazabb időjárás alkalmával. — 
A fát is gondozásba Kell részesítenünk, 
amennyiben a gyenge, fejletlen gályák ie- 
vágandók, a fa kérge pedig kéregtisztitóval 
megtisztítandó. 2-ik oka a terméketlenség
nek az előbbi eset ellenkezője, t. i. ha a 
talaj tulnedves és tulkövér. Ez is meglát
szik a fán, mert gyorsan nő, igen sok haj
tást hoz, folyton és erősen virágzik, de vi
rágait elhullatja, vagyis elrúgja. Ha a talaj 
tulnedvessége folytán állna elő a terméket
lenség, csakis a felesleges viz elvezetésével 
segíthetünk. De a mily gyorsan segít a ba
jon a gyümölciész ezzel, oly nagy hibát is 
követhet el, ha túlságosan elvonja a ned
vességet fajától ! A talaj kövérsége ellen 
márgazással és gyakori felásással védekez
hetünk némikép, legbathatósabban azonban, 
ha a fát gyűrűzzük és terheljük. Segíthe
tünk még oly módon is, hogy nehány erős 
gyökeret elvágunk és igy a túlságos táp
anyag felvételt gyökérképzésre fordítjuk. A 

| legbiztosabb azonban az a gondosság, mely- 
lyel éghajlatunk és talajviszonyunknak meg
felelő gyümölcsfákat ültetünk és kezdettől 
fogva a termörügyre való metszést gyako
roljuk. Végül ha bőtermő években nem 
hagyjuk a fan az összes termést, hanem még 
idejében megritkitjuk. Igaz, hogy a sűrűn 
álló gyümölcsösök ilyetén kezelése sok mun
kával jár, azonban ezzel szemben kettős hasz
not érünnk el. Nevezetesen fáink a követ
kező évre is megtartják a termőképességet 
s a fákon meghagyott gyümölcs szebb és 
izletesebb lesz.

III.
A jegkárbiztositő társaságok értekez

lete.
A múlt évi nagy jégesők tudvalevőleg 

igen kedvezőtlen helyzetbe juttatták a jég
bíz ositással foglalkozó társaságokat úgy ná
lunk, mint Ausztriában, s arról beszéltek, 
hogy a nagy veszteségek pótlására, melyek
kel múlt évi mérlegeiket lezárták, a bizto
sítási dijakat fogják felemelni. Az érdekelt 
társaságok igazgatói ez ügyben most tar
tottak Semeringben értekezletei s mint ér
tessünk, abban állapodtak meg, hogy a 
dijakét nem emelik föl, a helyett azonban 
eltörlik a biztosítók részére eddig engedé
lyezett szerzési jutalékot. Ez a határozat 
kétségtelenül helyesebb volt, mint lett volna 
a jégdijak felemelése, amely egy évi abior- 
mis jégkárral legkevésbbé lett volna megin
dokolható. Sietünk a hirt gazdatársaink tu
domására hozni, s hiszszük, hogy ezt a hirt 
csak örömmel fogják üdvözölni.

Irodalom és művészet.
„Képes Családi Lapok" illusztrált 

szépirodalmi hetilap, mely úgy szerkesztés, 
mint kiállítás dolgában a legkényesebb igé
nyeket is kielégíti s előfizetési ára 1 évre 
6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. 
Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal, 
Budapest V., Vadász-utcza 14. sz.

ítéletek borhamisítási ügyekben. 
Tizenkét elitéit borhamisító I., II. és III. 
fokú Ítéletét gyűjtötte össze egy kis füzetbe 
a „Borászati Lapok11 szerkesztősége, — mely 
eddig is hatékony tevékenységet fejtett ki 
a borhamisítók üldözésében. A füzetet a 
lap szerkesztősége díjtalanul küldi meg az 
összes eljáró hatóságoknak és borellenőrző 
bizottsági tagoknak, akik az irányban hozzá 
(Budapest, Köztelek) fordulnak. — Tizenegy 
az I., II. és III. fórumon keresztülment jog
erős ítéletet tartalmaz e füzet a magyar 
igazságszolgáltatás egy uj terén, tehát az 
összes eljáró hatóságoknaK az iteletek hoza
talánál mintául szolgál; és vezérfonal a bor
vizsgáló bizottsági tagoknak is, a felebbe- 
zéseknél.

Foulard-selyem 65 krtól
3 frt 35 krig méterenként — japánt, chinai 
stb. legújabb mintázatok és színekben, va
lamint fekete, fehér és színes HENNE- 
BERG SELYEM 45 krtól 14 frt 65 krig 
méterenként — legdivatosabb szövés, szín 
és mintázaban. Privát fogyasztóknak 
póstabér és vámmentesen valamint házhoz 
szállítva — mintákat pedig postafor
dultával küldenek,
HENNEBERG G. selyemgyárai 

(CS. es 1 Udvari szállító) Züriohben.
Magyar levelezes. Svajczoa kétszeres levél

bélyeg ragasztandó.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza; m.-mázsánként 9trtl0 kr,9 trt. 50 Két
szeres 8 frt — kr. 7 frt 60 kr. — Rozs 
7 frt 70 kr. 7 frt 80 kr. Arp* 6 frt 80 
7 irt — kr. Kukoricza 5 frt — kr 5 frt 10 
kr. Bab 5 frt — kr. 5 frt 50 kr. Zab 6 frt —kr 
6 frt 20 kr.— Lencse 7 frt — kr. 7 frt 20 kr 
Köles 4 frt — kr. 4 frt 50 kr.

Nyilttér.
i.

Almafák.
4000 drb. erős növésű, legneme

sebb fajú, iskolázott magas törzsű 
alinafa, a tavaszi kiültetésre simonyi 
faiskolámban eladó.

Simonyban helyben százával véve 
30 írtért.

Simonyi JBéla..
II.

Léván Szepesy-utczában 603. számú 
emeletes háznál a mai naptól fogva 
haszonbérbe adandó: a földszinten 2 
külön álló Üzlethelyiség, mindegyikhez 
lakás is ; az emeleten pedig 5 szobából 
álló lakás a hozzá tartozó mellékhelyi
ségekkel.

Bővebb felvilágosítás S v a r b a Dá
niel szűcs mesternél nyerhető.

III.

Három szoba-lutor:
Asztalok, mosdó márvány-lapokkal, 
szétszedhető ruhaszekrények, ágyak, 
garnitur, hintaszék, fekete czimbalom 
(1OO frt.) stb. darabonként, vagy összesen 
jutányosán eladók. April 1-én elszállíthatok.

Értekezhetni DOBAY PBREM’CZNEL 
Léva (Engel-féle ház.)

IV.

<a 
s

| Elsőrangú hazai gyártmány.

Pontos czim:
Első magyar

Gazdasági gépgyár 
részvény társulat 

BUDAPEST.

<
zr

Magyarország legnagyobb és egyedüli 

gazdasági gépgyára, 
mely a gazdálkodáshoz szükséges 

összes *5MI 
gazdasági gépeket gyártja

XRendelések megtétele előtt kérjük minden 
szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk 

fordulni.
Részletes árjegyzékkel 
és szakszerű felvilágosítással díjmentesen ___

szolgálunk.
ff Szeoskavagok Morzsolok



7. lE&m HIRDETÉSEK. 1899. február hó 12.

IvdEG-JETT’V-A.S-

A LÉVAI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNY-TÁRSULAT
XXXIII. ÉVI

rendes közgyűlését
folyó évi marczius hó 5-én

d. e. 9 órakor saját épülete tanácstermében fogja meg
tartani, melyre a t. részvényesek ezennel meghivatnaK.

Tárgyai:

1. Közgyűlési elnök és jegyző választása s a jegyzőkönyv hitele
sítésére két tag kiküldése.

2. A zárszámadások előterjesztése, az igazgatóság s a felügyelő 
bizottság jelentésével; a mérleg megállapítása : a nyeremény felosztása 
s a felmentvények iránti határozat.

3. Egy igazgatósági tag választása.
4. Az üresedésben levő pénztárnoki állásnak az alapszabályok

27. §-a értelmében leendő betöltése.
5. Az előléptetés folytán üresedésbe jövő könyvvezetői állásnak 

szabályszerű betöltése.
6. Az alapszabályok 15. §-a értelmében netán beadandó indítvá

nyok tárgyalása.
Kelt Léván, 1899. évi február hó 4-én.

Az Igazgatóság.

Tartozik

154
156
157 j
121 j
158 ■
162 I
18 l 
81
19 ;142 120

Mérleg-számla 1898. évi decz. hó 31-én

Készpénz .... 
Váltó tárcza . . .
Kamatozó jelzálog kölcsönök 
Törlesztéses „ „
Kézi zálog és előlegek 
Előlegek és óvási költségek 
Iutézeti ház . .
Majthényi-féle ház . 
Helybeli nöegylet . 
M. kir. Postatakarékpénztár 

és az O. M. Bank giró 
számláján .

Viszleszámit. átmenő kam. 
Engedni, köles, átmenő kam. 
Előlegek jótékonyez. adak. 
Adósok .... 
Köles, utáni hátralévő kam. 
Bútor és felszerelések

814622
327217

50000
10000

kr frt kr

27752 11

25
682234 79

54 1141839 79
39246

591
35
74

L
60000 —

1000 —

65
3360 82

41 6139 0G
400 _

2418 9G
14147 57

1710 -

1980841 19

Léván, 1898. évi deczember hó 31-én.

Az igazgatóság:
Holló Sándor, s. k.

igazg. elnök.

Követel.

1313744
197556 
273450

225 
11219 

91

frt kr frt

7376 22
100000

10000 - 17376
20000 _ ,i

2345 16 22345

Teher z

8420922
23908

10
9o
90
s:

1980841 19

I

Részvénytöke . 
Tartalék alap .
Veszteség tartalék alap . 
I-ső nyugdíj alap
Hik „ „*) . .
Betétek . . . .
Viszlészámitolás
Eng. utján atruh. jelz. köles. 
Fel nem vett részv. oszt. 
Hitelezők . . . .
Zálogeladási fölösleg 
Kölcsönök után 1899. évre 

előre bevett kamatok
Nyeremény mint egyenleg

A kÖnyvvozetÖ8ég:
Mercáder Alajos, s. k.

főkönyvvezető

Ezen az 1875. évi XXXVII. t. ez. 199. szakasza értelmébsn elkészített mérleg számla alulírottak által a fő- és mellékkönyvekkel min
den részében összeegyeztetvén, valamint a kimutatott válté, kötvény zálog és pénzértékeket leltározván, azokkal helyesnek és meg- 

egyezőnek találtuk.

Kivonat az alapszabályok 13. §-ából. A közgyűlésen csak oly részvényes gya* 
korolhatja jogait, ki a közgyűlési meghívó kelte előtt legalább 60 nappal mái a rész* 
vényesek könyvében részvényesként be volt vezetve s ki ily tulajdonjogu részvényé1 
a közgyűlés megnyitása előtt legalább is egy órával az intézet pénztáránál letéteményezte.

A zárszámadások a pénzintézet hivatalos helyiségében naponként d. e. 9 — 12 
óráig megtekinthetők.

Toóth Zsigmond, s. k.
felügy. biz. tag.

Schwarcz György, s. k. Medveczky Sándor, «. k.
felügy. biz. elnök. felügy. biz. tag.

•j Betét képen kezeltetik.

Ingyen szederfa csemete.
A földmivelés m. kir. minisztérium országos selyemtenyésztési felügye

lősége bárkinek ingyen ad 2—3 éves magágyi szederfa csemetét. Városok, köz
ségek, néptanítók 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 ölre 6 darab 
C8emetét számítunk.

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

ügyelősége Szegszárdon Tolnamegye.

^o-oooooooo-o-ooooooo^
Vegykisérleti állomás 0 

és vegyészeti iroda Bát. n

0
0 
0 
0
0
0 
o
0
0 
o
0

Hatóságilag engedélyezett s kereskedelmi törvenyszekileg bejegyzett ezég.
Ajánlja az ipar, kereskedelem, mezőgazdaság körébe eső cheiniai analy- 

zisek keresztül vitelét. Mezőgazdasági szeszgyárak, eczet, faeczet, gyufa 
8tb. gyárak, cserép, agyag, Iparvállalatok költségvetése s tervezetének el
készítését.

jOT DIJAK MÉRSÉKELTEK.-^^

Az intézet igazgató vezetője s tulajdonosa

dr. Sztankay Aba
műszaki vegyész.

ftsf maláta-készítménye
w WáéU J gyengék és betegeknek.

Hoff János
maláta eseszsegi itala.

Általános elgyengülésnél, az 
alhasi szerves rendellenes 
működésénél, mell- es gyo
mor bántalmaknál, nemkülön
ben a lábadozóknak legjobban 
bevált és legjobb ízű erősítő szere.

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

Tia éra, vagy már régibb idő óta hasz
nálom az Ön maláta egészségi sörét és 
agyébb maláta készítményeit. Etek az 
egyedüli aierek, melyek feleségemnek 
vissiaadták aa egészséget.

Mgér, Becs, Hofmühlgasse.

“** “Ttoi s“d»r o.i..k

Hoff János 
sűrített maláta kivonata. 
Tüdőbajoknál, gégehurut- ^vutn„gaei verszeeenv 

nál, úgymint idült köhögés- sőgnél, idegességnél, álmát 
női, főleg a gyermekes légzési lanságnál, étvágytalansás'
szerveinek megbetegedeaeuel a 
legjobb sikerrel alkalmaztatik. Ize 
nagyon kellemes.

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

Maláta kivonat készítményei valóban 
jo »s hatásos szerek. Küldjön tehát is
mét 5 üveg maláta kivonatot, 1 font 
malata csokoládét és «/, za.skó maláta 
kivonat mell ezukorkát.

Fisoher a. őrnagy N.-Várad.

Hoff János 
maláta egészségi csokoládéja. 

Gyengeségnél vőrszegény- 

nál Kitüuöen beván. Rendkívül 
jö 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 idü't 
gyomor — illetve emésztési zavaroknál, 
sapkórnál és általános gyengeségnél min
denkor jó eredménynyel alkalmazom. 

____________ Dr. Nioolei orvos, Triebel.

Hoff János 
malata-kívonat mell cznkoriái. 
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 
aacskó 30 kr.

Csodálatos volt maláta kivonat mell cztl- 
korkáinak hatása makacs köhögésem ellen, 

ZeciHtz-Neukiroh lovajr, WaldenburgJ 
Czukorkái feleségem köhögésén és asth- 

matikus bántalmain kitűnően segítenek 
Busoh plébánon> Weischü tz.

utóda Amstetter Imre, Frommer Samu, Engel
T 0 “ ö K Síó5J....tk. «, u. 12.

— Koxleméay-ek arJ.K7z.kk»l tegyen é. béraezxtsre. —____

Nyomatott Jíyitrai ét Társa könyvnyomdájában, Léván.

Kérj 6

(ontilienfal 
Gnpany.

világhírű spanyol és portugál 
borait 

Sherry 
Portbor 
Malaga 
Madeira 
Tarragona stb.

Kaphatók az összes íinonuibb 
faszer és csemege kereskedé
sekben, oalamitü poharanként 

az előkelőbb szállodák, káoéházak és oendég lökben. 
Sajátfiók: r Budapest

csakis: IVkossulh-Lajos és Ujotláa alcza,
sarkán, a GentryCasinooaLsamben

i


