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FELELŐS SZ ’.KESZTÖ; HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer.
— ► vasárnap reggel.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 

(Takarék- és Hitelintézeti épület) kérjük utasitani. 
A LAP KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.

Közfürdő.
Ez a téma is ugyan már sokszor 

volt napi renden s mégis még mindig 
olyannyira aktuális, hogy nem vég
zünk felesleges munkát, ha újra fel
hívjuk rá az érdekeltség figyelmét. 
Tudjuk azt, hogy a köztisztaság ma
gas foka legigazabb minösitvénye vala
mely város, vagy vidék értelmiségének. 
Nem akarunk anatómiai tanulmányt 
írni, de azt minden laikus ember tudja, 
hogy az emberi szervezetnek mennyire 
szüksége van a fürdésre, hogy műkö
dését fennakadás nélkül végezze. S igy 
nem csak esztétikai, de közegészségi 
szempontból is felette fontos, hogy min
den város legalább egy közfürdővel 
bírjon.

A régi rómaiaknál minden város
ban nem egy, de több fürdő is volt. 
A kiásott romok minden helyen tanú
ságot tehetnek arról, hogy mily nagy 
gonddal ápolták a rómaiak fürdőiket, 
kik a fürdést a mindennapi élet szük
ségletei közé számították, s ezért elen- 
gedhetlen feltételnek tartották, hogy a 
legutolsó római telepitvény is megfe
lelő nyilvános fürdővel bírjon.

Léva városában évekkel ezelőtt az 
úgynevezett zúgóban volt egy kisebb
szerű fürdő. Olyan, a milyen, de leg
alább lehetővé volt téve, hogy a ki 
fürdeni akar, télen is vehet meleg für
dőt. Már akkor felmerült az a terv, 
hogy ezt a fürdőt czélszerü lenne ki
bővíteni, illetőleg helyette egy, a mo
dern igényeknek megfelelő gőz- és 
kádfürdőt emelni. Közbejött azonban 
az uszoda létesitése, a mikor azt re
mélték, hogy ezzel együtt megfogják 
oldani a melegfürdő kérdését is. Azon
ban sajnos ez egészen elaludt s abba 
maradt.

Nem mintha arra szükség nem lett ; 
volna. Mert hiszen Léva városában 1 
alig ismerünk öt-hat házat, a mely 1 
fürdőszobával bir, hanem mert sem

magában a városban, sem az urada
lomban, sem a közönségben nem volt 
elegendő vállalkozási szellem. Azonban 
Dapról-napra jobban érezzük annak 
szükségét, hogy közfürdőt emeljünk. 
Hiszen az a kicsiny rituális fürdő, mely 
az izraelita hitközség tulajdonát képezi, 
annyira igénybe van véve, hogy ma
gának a hitközség tagjainak számára 
is kicsinynek bizonyult.

Pedig Léva városában, hol minden 
előfeltétel megvan, semmi különös ne
hézségbe nem ütköznék egy nyilvános 
közfürdő felállítása. Alkalmas hely a 
Perecz-patak mellett minden ponton 
kínálkozik. Az ide vágó részleteknek 
megállapitása már inkább csak a ki
vitel teendői közé sorozható.

Legnehezebb nálunk a kérdés pénz
ügyi oldala. Ha az uradalom a saját 
tulajdonán állítana nyilvános gőz és 
kádfürdőt, igen könnyen elérnők a czélt. 
Azonban a városnak, a melynek úgy 
is kötelességében állana egy ily fürdő 
felállítása, a vagy egy e czélra alaku
landó részvénytársaságnak is tisztessé
ges kamatokat biztosítana egy ily köz
fürdő jövedelme.

Akár a város, akár magános vagy 
részvénytársaság állítja is fel a köz
fürdőt, bizonyára nem fogja üres vál
lalatba fektetni pénzét, mert Léva vá
rosának értelmes közönsége nagyon is 
tudja azt, hogy mens sana in corpore 
sano. Érezzük évről-évre jobban a köz
fürdő-hiányát ; különösen pedig azon 
családok érzik, kik olyan házakban 
laknak, hol fürdő-szoba sincsen, s igy 
egész télen át, ha csak Esztergomba, 
vagy Budapestre nem mennek, fürdeni 
sem tudnak.

Igen helyén valónak találnék, ha 
már egyszer a közfürdő felállítá
sára. a hajlandóságnak legalább jeleit 
látnék, hogy mint a vízbe dobott kő 
után támadt hullámok addig terjednek, 
még partot nem érnek, szerény indít
ványunk addig mindig napirenden ma-

radna, ntig teljesen meg nem valósulna. 
Tudjuk, hogy ennek az időnek előbb- 
utóbb úgyis be kell következnie, mert 
a közegészség és tisztaság érzete han
gosan sürgeti, azonban annak örülnénk 
leginkább, ha Léva városa legalább 
ebben az egy tekintetben nem volna 
a legutolsó.

A törvényszék kérdéséhez.

(Folytatás.)
A jelenlegi igazságügyminiszter a volt 

igazságügyi miniszternek esküdtszéki terve
zetén két lényeges változtatást tett, — ugya
nis az esküdtszéki eljárást a bűncselekmé
nyeknek csak kevés nemére alkalmazza és 
az esküdteket az esküdtbiróság egész terü- 
letköréböl szervezi.

Vájjon az esküdtszéki intézménynek az 
által, hogy a bűncselekményeknek csak cse
kély számára állapította meg ez eljárást, nem 
igazi barátja a mostani igazságügyi miniszter ? 
— a vagy nem találta-e még nemzetünket 
eléggé erősnek és érettnek ez intézményre ? 
nem tudtam eddig megállapítani. Annyi azon
ban tény, hogy ha az esküdtszéket a nem
zetnek nem a magasabb műveltséggel biró 
városaiból, banem a kevésbbc müveit közsé
gekből is kell alakítani, magam is némijar- 
tózkodással nyúltam volna bele ebbe az in
tézménybe s kétszer is meggondoltam volna, 
hogy a bűncselekményeknek ezen, vagy azon 
nemét kivegyem-e a szakbiróság köréből s 
odadobjam a félmüveit esküdtszéknek ?

De más szempontból is indokolt volt a 
jelenlegi igazságügyi miniszternek a tartóz
kodása.

A vidékről behívott esküdtek ugyanis 
napidijakat és fuvardijakat igényelnek s ha 
a bűncselekményeknek s igy a tárgyalások
nak a száma is nagy lenne, bizonyára jelen
tékeny kiadással volna megterhelve ez által 
az államkincstár,

Ámde az most a kérdés, hogy tehát szük
ség volt a volt igazságügyminiszter terve
zetétől eltérni és az esküdtszéki intézményt 

megcsonkítani, a félmüveit vidéki esküdtek 
bevonása által.

Semmivel sem lehet ezt egyébként in
dokolni, mint hogy a jelenlegi igazságügyi 
kormány egy-két törvényszéket nem akart 
kimozdítani fészkéből.

Es vájjon miért ? Talán egy két köz
ségnek vele született ősi joga az, hogy a 
törvényszéket a maga kebelében sanyar
gassa?

Úgy mondom, hogy sanyargassa, mert 
tény az, hogy úgy a törvényszék tagjai az 
ily helyeken, mint a jogkereső közönség is 
nem tudják megérteni, hogy miért kelljen 
nekik ott lakni a vagy oda járni, a hol sem 
lelkűknek, sem testüknek nem kedves az 
ottlét, vagy az oda való menetel, ahol a 
törvényszéki biró, ha nagyobb családja van 
népi képes gyermekeit neveltetni, képeztetni, 
a hol nem találja fel azokat a tudományos 
és társadalmi intézményeket, a mik lelkét és 
eszét nemesitik s a hol a jogkereső fél sem 
talál egyebet, mint elkeseredett birói kart 
és ha dolgát végezte, jól siessen haza, mert 
ott sem testének a táplálékát, sem annak 
megpihenését nem fogja feltalálni. — Arról 
persze szó sem lehet, hogy ily helyeken a 
jogkereső fél, mellesleg bevásárlásokat te
gyen s kiegészítse háztartása, ruházata, vagy 
szellemi művelése szükségleteit.

De hát hiszen még arról se lehetett szó, 
hogy ezen áthelyezések által, egyik vagy 
másik vármegye megfosztatott volna törvény
székétől , a vagy, hogy a jogkereső közön
ség kényelme szenvedett volna csorbát.

így például ha az ar.-marótbi kir. tör
vényszék Lévára helyeztetik át, a törvény
szék a megye határán belül marad és mert 
Léva Barsvármegye lakottabb völgyvidéké
nek a központja a kisebbség kényelme ál
doztatok volna fel a többség kényelmének.

Megfoghatatlan és érthetetlen tehát a 
csökönyös ragaszkodás az ilyen székhelyhez 
a mikor ezért a törvényszék tagjainak, az 
esküdtszéki intézménynek és a jogkereső 
közönségnek egyaráut hátrányt kell szenved
nie, — egyébként pedig legfeljebb egypár 
aranyos-maróthi ügyvéd, kereskedő és iparos 
szenvedne kárt ez áthelyezés által.

T Á R C Z A.

A szerelemről?)
(Csevegés.)

Szerelem ! — Még szó csupán és már is 
gyorsabb mozgásba hozza vérünket, domború 
mellünk alatt nagyokat dobban a szív s valami 
lágy, sejtelemszerü bizsergés tartja fogva tes
tünket, lelkünket egyaránt.

Mi is hát az a szerelem ?
A mindennel komolyan foglalkozó gör- 

nyedthátú, pápaszemes tudósok igy határoz
zák m?g :

nA szerelem a különböző nemüeknek egy
máshoz való egyéni vonzódása." — Elég 
rövid é3 elég száraz meghatározás, de hogy 
némileg ellensúlyozzák, hozzá teszik :

»a leghatalmasabb természeti ösztön a 
melynek alapja fiziológiai, de a mely az em
beriség magasabb fejlődésében egész lelki 
életünkkel összeszövődik és az embernél igy 
átszellemülve megnemesedik és megteremti 
a földi boldogságot, — a családi életet. -- 
Ezzel a kultúrái életet fejlődésnek indítván, 
föléleszti a léleknek majdnem minden lendü
letét, a költészet és a többi művészetek fej
ődésében is fontos szerepet játszik és álta
lában éltető melege az emberi léleknek.“

így szólnak a tudósok s ha épen nem 
akarunk tamáskodni, vagy a velünk született 
idealismus által nem engedjük magunkat e1- 
tántoritatni — igazat kell nekik adnunk, kü- 

*) A Casino f. hó 11-iki estélyén, felolvasta
Torbégyi (Thuruer József.)

löuösen a végső meghatározásukban, mit meg
erősít az ezelőtt ezer évekkel élt népek bité 
s különösen a görögöké és a rómaiaké, kik 
mithoszaikban Eroszt, illett e Ámort világ al
kotó erőnek tartották.

Hogy a szerelem mindenható erő, az ki
tűnik e latin közmondásból is :

„Ámor vincit omnia" — mi magyarul 
annyit jelent, a „szerelem mindent legyőz."

A régiek a szere'met jelképileg a sze
relem istenével fejezték ki, ki parányi, izmos 
lábát büszkén helyezi a megalázott oroszlánra.

A görögök és rómaiak a szerelmet, mint 
sok minden mást, istennek tartották és úgy 
női, mint férfi alakban tisztelték, imádták.

Afrodité (a latinoknál Venus) a görög 
mondában a szerelem és a báj istennője. Tisz
telete még a Homeros előtti ködös időben 
keletről Gzipruson és Kithera szigetén át, 
fökép a gyarmatosítás következtében, de 
szinte észrevétlenül jutott Görögországba. 
Afrodité eredetileg sémita istenség, mert 
a feniciaiak nAstarte“-ja az assiriaiak „Istar“ja 
a siriaiak „Asera“-ja s a babiloniak „Mode- 
Jet“-je megfelelnek a görög Afroditének. így 
az Afroditc-mondában felismerhető vonások 
mind keleti eredetre vallanak. A sémita né
peknél ugyanis hold és csillag-istenség, majd 
az állati és növényi termékenységnek végső 
princzipiuma volt. Afrodité tehát a termékeny
ségnek, majd idealizáltabb alakban a szere
lemnek és a női szépségnek bálványozott 
istennője. Már midőn a tengerből -— mely
nek habja szülte — a szárazra lép, buján 
kizöldül lába alatt a íü. Nem állhat neki senki 

ellen, mert övében hordja a kellemet, a bájt, 
a rábeszélést és a csevegő szerelmet. Egy-, 
szeruramfia! a mindig zsémbes feleség Héra, 
Zeust ismeghóditja a kikölcsönzött öv bűvös 
varázsával.

A szerelem férfi istene a görögöknél 
Erosz volt, (Ámor vagy Cupido a rómaiak
nál.) Homérosz még nem ismerte Eroszt isten
nek, nála még Afrodité a szerelemre keltő 
istenség, de Heziodosnál már teljes isteni 
személy Erosz, mindazonáltal csak fogalmi 
jelleggel. Hesiodos Tbeogóniája szerint Káosz 
az első isten, Gaia a második s rögtön utánuk 
Erosz, persze mindnyájan szülök nélkül. 
Erosz itt még az egyesítő, kényszerítő hata
lom, mely istenen és emberen egyaránt ural
kodik.

A későbbi kor irodalmában is találko
zunk vele, de itt már egészen különbözik az 
előbbitől Erosznak azon képzete, hogy a 
költők róla mint a legifjabb s legkedvesebb 
istenkéröl beszélnek s énekelnek. A költé
szet, mely az egyéni érzést szabaddá tette s 
kifejezésre juttatta, a szerelem fogalmát alle
góriáival, rajzaival és képeivel mindiukább 
személyesítette és személyiségét mind gaz
dagabban kifejlesztette úgy,’ hogy Erosz 
annyira háttérbe szorította e kultusz isten
ségét, hogy még mithoszáinak is alig maradt 
nyoma reánk. De mig eleinte fogalmi lénye 
volt túlnyomó s a neki tulajdonított cselek
mények egyenesen fogalmából vezethetők le, 
lassankint személyi lénye kerekedik felül és 
szimbolikus cselekményeit tisztán személyiek 
váltják fel. Szép fiúnak tartják a gyermek, 
—- vagy az ifjúkor küszöbén, kezében virág

gal és lanttal, pajkos, szeszélyes, majd ked
ves és jótevő, majd kínzó és csalárd, de min
denható és ellenállhatatlan és azért íjjal és 
nyilakkal telt puzdrával jár s nem kiméi 
meg tréfáitól sem istent, sem embert.

A kellem és a szépség szerelmet ke'- 
tenek s tehát leginkább rózsás arczokon honol 
szép szemekből mosolyog elő, s a szép
ségnek önként hódol.

íme ilyennek tartották a szerelmet a 
régiek, kiknek a tulajdonképeni istenségről 
halvány fogalmuk sem volt s csak Plátó tud 
némileg felülemelkedni nézetükön, ki Eroszt 
szellemi termékenyítő ösztönnek tartja, mely
nek csak épen lelki szerelemre van szüksége. 
Plató princípiuma igen fon’os princípium, 
nem ugyan a világ keletkezésére, de azért, 
mert a való fi’ozofia gyökere, mely az embert 
az érzékitől a szép és jó szemléletére viszi.

Q. idius a régiek arauyszáju poétájakőny- 
vet irt a szerelemről s mikor már a vastag 
kötetet kitevő tanulmány utolsó sorait ve
tette pergámenre, szégyenkezvo vallotta be 
önmagának, hogy nem tudja ő sem mi a 
szerelem.

Mi is hát az a szerelem?
Egy titok tán, melynek megfejtésén tör

ték fejüket milliomszor milliók, fogják még 
törni, milliószor annyian és nyitjára, meg
fejtésére még nem találnak 1

Ha istenség, mért nem adja istenségének 
csalhatatlan tanujelét ? Ha egyéni vonzalom 
csak, mikép van az, hogy a nagy világban 
nem is keresve, nem is kutatva egjmást, 
egymásra lel a két szomjazó lélek ?



Nem lehetetlen, hogy kezdetben fognak 
akadni urak Ar.-Maróth vidékéről, akik vál
lalkozni fognak a vidékről napidij és fuvar
díj igény nélkül támogatni az ar.maróthi 
esküdtszéket és ez esetben megengedem, 
hogy biztosítva lesz egyelőre az esküdtszéki 
intézmény, Aranyos-Marótbon, de kérdem 
meddig fog tartani e támogatás ezen urak 
részéről, meddig fognak ezen urak eljárni a 
rablók, gyilkosok ügyeinek tárgyalására ? 
A mikor ugyanazon urak még egy alispán 
választásra, — egy országos politikai ügy 
tárgyalására sem mennek be a megyebizott- 
sági gyűlésekre. Kérdem meddig lesz kelle
mes órahosszákig együtt ülni az esküdtek 
padjában egy zsíros esküdttárssal és figyelni 
a legtöbbször elég unalmas tárgyalásokra? 
s egyátalán a közczél érdekében meddig 
lesznek kellemesek ez ingyenes és sokszor 
egészségveszélyeztető utazások ?

Ámítás és önhitegetés az egész eljárás 
és mesterséges taglalása egy haldokló be
tegnek.

Ily módon a törvényszéki kérdés vég
leges rendezését el lehet odázni, de nem 
lehet fentartani a feltartózhatlant.

Az esküdtszéki intézmény egy újkori 
intézmény, és igy gyors fejlődést igényel s 
nem lehetetlen, hogy mielőtt életbe lép, már 
jelentékeny módosításoknak leend kitéve s 
az intézmény kiépítve és kiszélesítve leend 
azon az alapon a melyen azt a volt igazság
ügyminiszter tervezte.

És mi marad ekkor hátra, mint az hogy 
azok a vidéki urak a kik annyira buzgól
kodnak, most az aranyos-maróthi esküdtszék 
mesterséges megteremtésére, betelepedjenek 
Ar.-Maróthra. De erre már aligha fognak 
vállalkozni.

A végeredmény tehát az, hogy Ar.- I 
Marótliuak ha lesz is esküdtszéke, de nem 
sokáig lesz.

Ámde a törvényszéki kérdést nemcsak 
az esküdtszéki kérdés szempontjából, hanem 
egyéb szempontokból is kell tárgyalni, a 
miről a legközelebbi számban.

(Folyt, köv.)

Barsvármegye közigazgatási bizottsá
gának ülése.

Barsvármegye közigazgatási bizottsága 
folyó hó 14-én tartotta havi ülését Simonyi 
Béla alispán elnöklése mellett. |

A vármegyei alispán által a közigazga
tási ágak január havi állapotáról beadott je- ' 
lentés szerint a közigazgatás rendes mene- I 
tét semmi sem zavarta.

Az állatbetegségek száma január hó fo

lyamán tetemesen apadt és a hó végén zár 
alatt sertés orbáncz miatt csupán lajna- 
Sáróbin 1 udvar, sertésvész miatt pedig 
Felsö-Györödön 16, Garam-Vezekényen 14, 
Lédeczen 8, Nagymálason 1 és Szkiczón 
1 udvar.

Az erdősítés vármegyénkben örvendetes 
fellendülésnek örvend. Nemrég a garam-szt.- 
benedeki úrbéresek, Körmöczbánya város 
és a Thonett család nagy-ugróczi uradalma 
részesültek erdősítési jutalomban, most pedig 
Pálos nagymező község, mely 20 kát. hold 
kopár területet erdősített be. Ezen szépen 
sikerült erdősítésért a földmivelési miniszter 
az 1893. évben közgazdasági érdekből tel
jesített erdősítések jutalmazására hirdetett 
pályázat alapján az elsőrendű első elismerő 
jutalmat 400 koronát adományozta a köz
ségnek. A sikert a község K a r v a s Emil 
zsarnóczai kerületi m. kir. erdögondnokuak 
köszönheti.

A múlt hó folyamán az útalapba befolyt 
815 frt 25 kr, előírásban maradt 36445 fit 
41 kr. A betegápolási alapba befolyt 1708 frt 
66 kr előírásban maradt 6242 irt 36 kr, a 
katonabeszállásolási alapba befolyt 20 frt 83 
kr, előírásban maradt 1016 frt 84 kr.

A kir. pénzügyigazgató jelentése szerint 
egyenes adóban befolyt 10765 írt., hadmen
tességi dijbau 111 frt7ökr., ezen eredmény 
az előző év hason időszakának eredményé
vel szemben: az egyenes adóknál kisebb: 
18261 frt 44‘i2 kr, a hadmentességi díjnál 
kisebb: 102 irt 21 krra1. Megemlíti a pénz
ügyigazgató, hogy a végrehajtások egész 
január hóban szüneteltek.

A kir. tanfelügyelő bejelenti, hogy a 
gyékényesi, kis-apati, váinos-ladányi, rendvei 
rom. kath. az irtványosi ág. ev. és a kékel- 
löi községi iskolai tanítói fizetés kiegészíté
sére összesen 1000 frt államsegélyt utalvá
nyozott a vallás és közokt. miniszter. — 
A mezö-kis-sallói izraelita tanító fizetésének 
kiegészítésére évi 50 frt államsegélyt enge
délyezett ; — ez összeggel a fizetés kiegé
szítésekre engedélyezett összeg 10040 frtra 
emelkedett. — A dobó berekaljai, a jános- 
gyarmati r. k. tanítók I. évi ötödös pótléká
nak fedezésére 50—50 frt. államsegély, a 
barsmegyei állami iskolai pótlékra törvény
szerű igénynyel biró összes tanítók és tanító
nők pótlékai kiutalványoztattak a miniszter 
álca], — A Zsitva-Kenéz, Kis-Apátiban fenn
álló magán gyermek menedékház folyó évi 
fentartási szükségleteinek lészbeni fedezésére 
a kultuszminiszter 200 frt segélyt engedé
lyezett.

A vármegyei főorvos jelentése szerint a 
közegétzségi állapot jauuar hónapban ked
vezőtlenebb volt, mint a megelőző hónapban. 
Trachoma: a vármegye terü.etén januar hó
napban gyógykezeltetett 952 trahomás, 419 
gyanús, ezek közöl gyógyult 148 trahomás, 
154 gyanús, gyógykezeles alatt maradt 786 
trachomás és 255 gyanús.

Orvosi hulla szemlék : Január hó 6-án 
Pálosnagymezöben Kiéin János 5 éves fiú 
hulláján, kit bátyja véletlenül agyonlőtt. — 
Január 24-én Léván Juhász Dániel 68 éves 

hulláján, a ki saját szobájában zárt ajtó mö
gött magát felakasztotta.

Törvénytelen gyermek a hó végén 974 
maradt nyilvántartásban és orvosi felügyelet 
alatt. — r. t.

A barsmegyei gazdasági egyesület 
rendkívüli közgyűlése.

F. hó 18-án Léván a városház termében 
rendkívüli érdeklődéssel a következők jelen
tek meg: Kherndl János egyesületi elnök, 
Ordódy Lajos alelnök és Levatich László 
titkár, Kudnyánszky Titusz, Dornbay Vilmos, 
Pósa Béla, Sztankay Kálmán, Ordódy Endre, 
Taubinger Ágost, Dús Jenő, Szájbély Árpád, 
Leidenfrost Tódor, Kosztolányi István,Balogh 
János, Léva és Újbánya városok, Garam-Lök, 
N.- és K.-l őre, Nagy-Kálna, Garam-Keszi, 
Nagy-Szecse képviseletei, Hetzer Adolf, 
Weinberger Adolf, Vajda Pál,Görög Fe rencz, 
Székely György, Faragó Samu, Weisz Kál
mán, Bodrogközy Zoltán, Paál Dénes, Halb- 
verth Ferencz, Wallovics Gyula, Huberth 
Vilmos, Dreyschock Sándor, Singer Miksa, 
Bedros József, Motesiczky László, Varga Jó
zsef, Juhász László, Lakner Aladár és Lindt- 
ner Ferencz egyleti tagok stb.

A borhamisítók vakmerő állásfoglalása 
elleni gazda közvélemény megnyilatkozása. 
Alelnök előadván a bortörvény fejleményeit, 
a közgyűlés elfogadja az országos gazdasági 
egyesület által összehívott országos borá
szati bizottság 12 pontból álló határozatát. 
A miniszterhez a következő sürgönyt kül
dötte : „A bavsmegyei gazd. egylet közgyűlése 
üdvözli a földmivelési miniszter urat, a borha
misítókkal szemben tanúsított erélyes fellépésé
ért, s arra kéri, hogy ne hagyja magát eltán
torítani az érdekeikben sértett hamisítók újság 
támadásai folytán attól a nemes czéltól, hogy 
az ország szőlő és bortermelését újra felvirá
goztassa.u

Végül elhatározta, hogy felkérendők a 
megyében a borellenőrző bizottság elnökei, 
hogy alakítsák meg bizottságaikat, az ala
kulásukról a közönséget kiterjedten értesít
sék, s minden egyleti tag körözvénynyel fel- 
szólitandó, hogy a borellenőrzést gyakorolni 
szíveskedjék és tapasztalataikat a borellen- 
őrzö bizottság tagjaival bizalmasan közöljék.

Még pár egylet ügy tárgyalás után az 
Elnök éltetésével a mozgalmas közgyűlés 
véget ért.

A lótenyészbizottmány gyűléséről leg
közelebb adjuk értesítésünket.

L.

Különfélék.
— Főpásztori bot átadása. Mint 

már jelentettük Léva vá os katholikus kö
zönsége körében gyűjtés indíttatott azon 
czéiból, hogy annak eredménye gyanánt 
a hívek az uj prépost részére egy főpász
tori botot rendeljenek és azt ajándékkép 
fölajánlják. — A gyűjtés szép eredmény
nyel lezáratván, a gyűjtő bizottság a főpász

tori botot elkészítette és azt e hó 17-én 
adta által az ifjú prépostnak, a ki hivata
lának ezen jelvényét híveitől szívesen és 
látható örömmel fogadta. — A főpásztori 
bot ezüstből készült két kilogrammot meg
haladó súlyban és felső része dúsan van 
aranyozva. A bot rajz után készült, gyö
nyörű fazonja van a, szemnek is igen tet
szetős 185 cm. magas és három részből áll. — 
Felső görbülete alatt levő domború környü- 
letén ezen felírás van bevésve : „B á t h y 
László, g rábai prépost, lévai 
plébánosnak szerető hívei 1899*.
— A mi barsmegyei készítmény, a mennyi
ben az itteni szandriki gyártelepen készült, 
melynek az egyházi ornamentika terén ez 
első alkotása s a melylyel a gyár vezetőjé
nek kijelentése szerint is remekelni kívánt.
— A sikerült alkotás egy díszes bőrtokban 
van elhelyezve, mely sötétkék plüschevel 
van bélelve és szétszedett állapotban abba 
beilleszthető.

— Hymen. Folyó év február hó 11-én 
jegyezte el Meránban néhai dezseri Rud- 
nyánszky Béla és neje szül, galántai Nagy 
Mária fia, dezseri Rudnyánszky Já
nos bars-füssi földbirtokos nagy-lónyai és 
Vásáros-Naményi L ó n y a y Dórin kisasz- 
szonyt, néhai nagy-lónyai és Vásáros-Na
ményi Lónyay Tivadar és neje szül. Cho- 
máromy Teréz úrnő leányát. — Gratulálunk !

— Kaszinó-estély. F. hó 11-én volt 
a kaszinó második estélye, melyen még töb
ben vettek részt, mint a múltkor. A műsor 
rövid volt ugyan, de élvezetes : T h u r n e r 
Nandinka k. a. adott elő egy kis magánje
lenetet, kedves, eleven szeretetreméltósággal 
és bámulatos biztossággal. A kis művésznő 
zajos tapsokat aratott. Közben Lakatos mu
zsikált, azután pedig T h u r n e r József ol
vasott fel nagy olvasottságra és mély elmés- 
ségre való csevegést a szerelemről. Végén 
meg is toldotta egy kis komikus verses his
tóriával. A felolvasás különben mai számunk
ban egész terjedelmében közölve van. A 
műsor után az ifjúság természetesen tánezra 
kerekedett eddig nem tapasztalt tűzzel és 
vidám, jó hangulatban, mely hangulat mind
végig, szinte reggelig uralkodott. — ürül
hetünk, hogy a kaszinó-estélyek sorozata is
mét helyes mederbe terelődött és virágzás
nak indult; mert az elmúlt években már- 
már szinte megszakadt a közöny és talán 
czélszerütlea intézkedések folytán. Még csak 
az marad hátra óhajtani valóul, hogy a ka
szinó több kényelmet nyújthasson vendé
geinek.

— Megbízás. A földmivelésügyi mi 
niszter Bodroghközy Zoltán állami 
tanítóképző intézeti szaktanárt a lévai járás
ban gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg.

— Tűzi lárma Léván. F. hó 13-án 
d. u. 4 és 5 óra között ugyanis füstfelhő
ket vettek észre a Teleky-utczában járó
kelők. A füst a Kónya-féle lakatlan ház 
padlásáról szivárgott ki s csakhamar erős 
tüzilármától visszhangzott a város. A hely
színen megjelent tűzoltók hirtelen elfojtot
ták a tüzet, mielőbb nagyobb baj történt 
volna.

Vagy delejes fliudum a szerelem, mely 
szédítő gyorsasággal czirkál a tagokon ke
resztül az emberi szívből az agyig és vissza?

Vagy villamos áram, melynek battériája 
az emberi kebel?

Nem, nem 1
A szerelem fogalmát taláu leginkább ha

sonlatokban lehet megközelíteni, mert jó ’ 
mondja egy poéta, midőn a szerelemre czé- 
lozva igy kiált fel:

.Ha az az érzés a mitől keblem feszül, 
a mely szemembe tüzet éleszt, tagjaimra erőt, 
telkembe tehetséget lop, — szavakban ki
fejezhető volna, talán nem is lennél oly gyö
nyörteljes, oly bűvös, te mindenható szép 
szerelme !“

Próbáljuk hát a szerelmet és ennek kü
lönböző fázisait hasonlatok alakjában szem- 
telhetővé tenni.

Azt mondják, a szerelem vadvirág, mely 
ott is megterem, hol nem ültették. Ha ön
tözöd viszontszerelmed harmatcseppjeivel, 
megerősödik, ha levered gyűlöleted vihará
val, még erősebben felburjánzik. Feléje sem 
nézve megérzed illatáról, figyelemre méltatva 
megrészegülsz pompájától! — Ilyen a sze
relem 1

Azt is mondják, hogy a szerelem tűz, 
mely életünkkel ébred, lángol, erőt ad, hogy 
erőnket elvegye, aztán eloszlik, elhamvad 
együtt életünkkel!

Az ébredő szerelem hajnalhasadás. Kö
rülötte már minden rózsaszínben játszik, de 
előtte ott fekszik sűrű ködként a jövő titok
zatos sötétsége I

Az oszló szerelem olyan, mint az össze
tépett menyasszonyi fátyol. Arra elég, hogy 
a múltat emlékünkbe hozza, de arra kevés, 
hogy szivünket betakarja!

A hamvadó szerelem hüllő; bár reggel 
tapostál rá, hogy életét vedd, este meg mo- 
tognak szívós izmai. Ilyen a szerelem !

A szerelem harci a végkimerülésig, hol 

a küzdelem befejezésével mindkét fél nyer
tesnek érzi magát annélkül, hogy a harczot 
végkép befejezettnek tekintenék!

A szerelem bűvös zene, ahány akkordja 
van, annyi féle más érzelmet kelt benned 1

A szerelem napsugár, mely minél mesz- 
szebbröl tűz reánk, annál tüzesebb, annál 
perzselőbb. Ilyen a szerelem !

Egy czinismusia hajló filozof azt állítja : 
„Két hatalom van a világon, a mi még a 
haldoklóban is képes fentartani az életet, a 
szerelem és a gyűlölet. Az, hogy még egy
szer mézet, ez hogy mérget nyújtson a vissza- 
maradottaknak.u

Mert a mint folytatja :
„A szerelem és a gyűlölet ikertestvérek, 

de az édesanya kebléről hogy, hogy nem el
szakadván, ezt egy kóbor hiéna, azt pedig 
egy turbékoló galambpár nevelte fel.“

Ilyen a szerelem !
Egy poéta igy festi le :
„A szerelem álombéli gyönyörű fantom! 

Ha feléje nyúlok eltűnik, — és mellettem 
terem, vélem marad, hivatlanul, kéretlenül. 
Egy sötét pillantása a — halál, egy zengő 
szava — a feltámadás, kinek gyötrése fáj? 
és mégis édes, kinek beczéje édes és mé
gis fáj 1“

De hát a poétákra nem lehet sokat adni, 
mert festett képeik ragyogók ugyan, de 
szemrontók és amit nem képesek reális alapon 
kipuhatolni, azt csapongó fantáziájukkal 
egészítik ki.

Mi hát akkor tulajdonképen a szerelem ?
Kebelbeli érzés, indulat, mely aszerint 

a mint tápláltatik, más-más indulatokat, — 
nemeset vagy nemtelent, — képes az em
berben ébreszteni.

Láttunk vad, brutális férfiakat, kik ke
zes bárányként megszelídültek, láttunk ke
gyetlen, kaczér hölgyeket, kik tehetetlenül 
roskadtak le a szerelem mindenható ereje 
alatt,

Láttunk elsekélyesedett lelkű embereket 
ambicziózusokká, gyengéket erősekké, félén
keket bátorrá, vakmerővé válni; és láttunk, 
szelíd engedékeny, jámbor férfiakat dühös 
őrültté, szerény, engedelmes, bájos nőket 
fúriákká alakulni az isteni hatalommal biró 
szerelem ellentállhatatlan varázsa alatt.

És viszont láttunk megelégedett embe
reket elkeseredettekké, ambiciósus, tehetsé
ges lelkeket lelki szegényekké, erőseket gyen
gékké, vakmerőket, bátrakat félénkké, fél
szeggé nyomorodni.

Tudunk példát, hogy a szerelem erényre 
vezetett, — de többet, — hogy a szerelem 
a bűn fertőjébe lökte áldozatát. Voltak és 
lesznek szerelmesek gárdájából tolvajok, gyúj
togatok apa- és testvér gyilkosok s a mi a 
legtöbb esetben előfordul számtalan ember 
lesz szerencsétlen a szere'emböl öngyilkossá.

Egy angol statistil. us kiszámította, hogy 
a müveit államokban a halandóságból 10 
százalék szerelmi okból öngyilkos. Ezek közé 
tartoznak szerinte azok is, a kik boldog-á
guk fölötti örömükben emelik az ölő 
fegyvert életük ellen.

Hanem persze ez utóbbi eset csakis az 
angolok közt divatos, mi alig tudunk erre 
példát.

Dj arra tudok, ho ;y egy fiatal ember 
szerelmi bánatában többször próbált a halál
lal megbirkózni de az szerencsére (ö pechnek 
nevezte ezt a szerencsét) soLa sem sikerült.

E fiatal ember rövid története a kö
vetkező :

A „pe<Jh“.
Szerelmes lett szegény Kari gyerek,
Bár csak húsz év volt még háta megett;
De szentül hitte, hogy a szerelem
Igazán csak ifjú szívben terem,
S midőn meglátta R-ízát, — pillanat! —
És a szivében szerelem fakadt,
De tudván, mily „peches" természete
Úgy gondolkozott ö már eleve, 
Hogy magába szerettesse a lányt,
Kém ué« eszközt, ©supán «zélt irányt,

De meglátva úgy megbámulta öt, 
Hogy félelmes lett a lányka előtt.
S hiába pirult, szemfehérig el, 
Hiába babrált állán kézivel, 
Hasztalan sóhajtott oly nagyokat: 
Róza mégis —hideg Róza maradt.
S azt hitte, — mert hát olvasott regényt, 
Regét, beszélyt, románctól, balladát, — 
Hogy meg van csalva, s mert nincs több remény, 
Mint hőshöz illik megöli magát.

De hát hogyan ? Ez volt a fődolog I 
. . . Szobájába zárkózott hát legott 
S küzdött, hogy a halálnemek felett 
Melynek Ítélje az első helyet. 
Méreg ? S mosolya szánó, kicsinylő ; 
Pisztoly? — inkább reményhőshöz illő.
. . . Hah, fásult keblek 1 kik nevettetek
A titkon érzett szerelmem felett, 
Mint fogtok majd, igen Istenemre! 
Leborulni véres tetememre!
8 te Róza ? ... És ő a hideg Róza 
El hervad, mint vihartépett rózsa, 
S a dühöngő orkán gyors karjai 
Sirhahnomra fogfák öt hajtani,
S hamvaink mégis együtt porlanak . . .
Igen, igen, én megölöm magamat!
Jövel pisztoly tehat 1 . • •

S a kezébe
Egy régi, s már rozsdás mordályt véve,
Oda szegezi a homlokának,
Es bár megremeg, bár arcza sápad —
Uj erőt merítvén önmagába,
Kemény szívvel néz a halálba.
— De mégsem lett győztes .pechje* fölött,
Mert szólt a mordály, — de csütörtököt!

— Másnap olvasd a hírlapokba,
Hogy egy színész, (név nem volt kinyomva)
Bár megismerte már a hírnevet,
Mégis a gyalázatba sülyedett,
8 hogy kimentse családját belőle, 
Önmagát méreggel megölte.
Több se kellett Karinak, szegénynek, 
Eltökélte; legyen tehát méreg!
Tudva azt, hogy atyja fiókjában 
Méreggel telt iiveg akárhány van,
— Mert hát az atyja chemikus Vala — 
A fiókhoz kulcsot csináltat.,
8 kilesvén a legjobb pillanatot 
Midőn az öreg künn sétálgatott, 
Szobájába meqt I e mérjek f.l«t|



— Kitüntetés, őfelsége a király 
Ben kő Kálmánnak, az országos magyar 
képzőművészeti társulat igazgatójának a 
képzőművészet fejlesztése körül szerzett ér
demei elismeréséül a III. osztályú vaskorona 
rendet díjmentesen adományozta. Benkö 
Kálmánnak kitüntetése vármegyénkben is 
széles körben örömet keltett.

— Esküdtek összeírása. Az esküdt
székekről szóló törvény végrehajtására szük
séges elöintézkedések már nálunk is folya
matba tétettek. Az esküdtek összeírása czél- 
jából hirdetmény bocsáttatott ki, mely sze
rint f. hó 17. 18. és 21-ik napján d. e. 
9—12 és d. u. 2—5-ig, vármegye egész te
rületén levő összes esküdtképes polgárok 
névsora összeállittatik. Esküdtképesek azok, 
kik magyar honossággal bírnak, a folyó 
esztendőuen 26-ik életévüket betöltik, a 
magyar nyelvet értik, Írni és olvasni tud
nak és évenként 20 korona egyenes állami 
adót fizetnek, vagy az adózásra való tekin
tet nélkül azok, kik a törvényben előirt 
minősitvénynyel (oklevél) bírnak.

— Névmagyarosítás. S k o 1 n i k 
Pál fekete-kelecsényi illetőségű ugyanottani 
lakos vezetéknevének „Német“-re és Wag- 
v e r László nyug. magy. kir. honvéd-főhad
nagy körmöczbányai lakos vezetéknevének 
„Bodnáréra kért átváltoztatását a belügy
miniszter megengedte.

— A kereskedő Ifjak mai mulat
sága iránt az érdeklődés általános. A vidék
ről is számosán vesznek részt, hogy a jóté- 
konyczélu est sikerét minél inkább elömoz- 
ditsák. A mulatság meg is érdemli az ér
deklődést, nem csak azért, mert a rende
zőség mindent elkövetett a siker megszer
zésére, de azért is, mert a kereskedő ifjak 
mulatsága egyike a legfesztelenebb, legjobb 
táuczmulatságokuak.

— Országos szövetkezeti értekez
let. A gazdasági egyesületek országos szö
vetsége f. hó 16 án délelőtt 10 órakor Buda
pesten a Köztelken országos szövetkezeti 
értekezletet tartott, melyen a Barsmegyei 
gazd. egyesület részéről Levatich László 
és Faragó Samu egyleti tagok vettek részt, 
kik a lévai az ottan tartott gazdasági elő
adásokból tanulságot merítve, azt a iétesi- 
tendö lévai Elevátor, esetleg Hitelszövetke
zet érdekében felhasználják.

— Gazdasági előadás. Ma vasárnap 
f. hó 19-én d. u. J/24 órakor a városház 
nagytermében Levatich László egyleti 
titkár gazdasági előadást tart, melyre a t. 
érdeklődők ezúttal meghivatnak.

— Verekedés a robogó vonaton. 
Tegnap reggel Gr.-Berzencze felöl érkező 
vonatra a szt.-benedeki állomáson két részeg 
tót Dunka István és Missik György szállt 
fel. kik midőn tőlük Messinger Mór vasúti 
kalauz a jegyeket kérte, személyi differen- 
cziák miatt először egymásközt kaptak 
hajba majd neki estek a kalauznak és meg 
verték. A nagy-koszmályi állomás elöljáró 
táviratilag kérte a lévai állomás főnöktől 
letartóztatásukat annál is inkább, mert Mis
sik azt vallja, hogy Dunka még Gr.-Szt.- 
Benedek és Tolmács között meglopta öt. A két

— Melyik lesz jobb — tartott ítéletet, 
Volt méreg dobozban, poharakban 
Egy részben hig, más részt por alakban, 
A hig nem kellett, mert egyetlen egy 
„Félne* az volt, hogy majd onába megy; 
8 a porhoz nyűit. Egy jő nagy adagot, 
Nedves ostyába megcsavargatott, 
8 aztán e szavakkal „Coki élet-! 
A göngyöleg a szájába mélyedt . . . 
De a győztes ismét esak „pechje* lett, 
Mert konyhasót nyelt el méreg helyett.

Bár mindig prózainak találta,
Nem maradt más, csak a kötél hátra.
8 mióta ez eszme megszületve lett, 
Mindenhol kutatott egy kötetet;
De a „pech* csak „pech“ marad. Szegény 
Nem lelt kötelet az egész ház terén.
Hanem azért Kari nem csüggedt el, 
Várt és remélt megrögzött kebellel 
Félve, tűrve és remélve várta, 
Mikor kezdett anyja nagy mosásba, 
Mert akkor, mik most eltevödtenek, 
Újra megkerülnek a kötelek.
Ptrsze, hogy a padlás félszer alatt 
Kajta majd ruhákat szárítsanak 
De Kari elmés s hozzá nagy ravasz, 
ludja, oly módou mért óhajtja azt. 
Nagymosás is megjött. És Kari legott 
Egy darabot azokból ellopott, 
8 mig egyik végét a szeghez hurkold, 
Másikat a nyaka körül foná 
8 azzal meglóbálván a termetét, _ 
. . . Érzi, hogy körűié minden setét . 
... De a győztes ismét „pech“.je maradt, 
Mert a kötél, hogy, hogy nem. — elszakadt.

Vezérünkhöz I*)
— Miokovich Mátyástól. —

Ae nézz szivünkbe, iskolánk Vezére ! 
Ne halld szavát — e gyenge érzeményt 
Királyi kegynek drága örömére 
Csak ima zeng a hála gyöngyeként.
A hálagyöngy szállt mindnyájunk körére .. . 
Légy üdvözölve iskolánk vezére I

) h. hó 13-án B á t h y László prépost-plébános 
tiszteletére tartott zárdaünnepélyen szavalta M á 1 a s y 
Margit IV, oszt. polg. iskolai növendék. 

jómadarat a lévai rendőrség a in gérkezés- 
kor letartóztatta s most folyik az előnyo- 
mozás, mi igaz a két ittas tót tetteiből és 
elbeszéléséből. Dunkánál a letartóztatáskor 
egy 100 írtról szóló kötelezvényt, nagyobb 
összegű pénzt és több értékes tárgyat ta
láltak.

— Iskolai államsegély. A vallás- 
és közoktatásügyi miniszter a garam-kele- 
csényi rom. kath. elemi iskolánál a másod- 
tanitói fizetésnek 400 írtra való kiegészíté
sére 326 frt államsegélyt engedélyezett.

— Polgár-bál. Az idei rövid s még 
igy is kizsákmányolatlanul hagyott farsangot 
a lévai polgárok tánczmulatsága fejezte be. 
F. hó 14-én az „Oroszlán0 vendéglő nagy
terme ugyancsak megtelt mulatni vágyó fia
talsággal, sőt a komolyabb rész sem hiány
zott, mert ősi szokás szerint ott láttuk néző
képén városunk tisztviselői karán kivül, tár
sadalmunk több kiváló, tisztelt alakját. A 
nagyteremben zsúfolva tánczoltak a párok, 
de mind igazi jókedvvel, természetes öröm
mel adta meg a tűnő farsangnak a végtisz
tességet. A soupé alatt M i k 1 ó s k a Géza 
fiatal iparossegéd pompásan előadott szava
lataiban gyönyörködött az élteremben egybe
gyűlt közönség. A tánczmulatság a reggeli 
órákban végződött.

— Vasúti előmunkálati engedély. 
A kereskedelemügyi miniszter Visnovsky 
Sándor budapesti lakos építési vállalkozónak 
a m. kir. államvasutak Ipoly-Szakállas állo
másától Szete, Deménd, Mogyoród, Szántó, 
Bori, Csánk, Varsány községek érintésével 
a m. kir. államvasutak Léva állomásáig és 
innen Dobó-Berekalja, Sólymos, Zsember- 
Bát, Tót-Baka, Bakabánya, Uhliszka, Gyekes 
irányában és a m. k. államvasutak Selmecz- 
bánya állomásán át Baka-Hodrusbánya, 
A1 ó-Hámor érintésével a garam-berzencze- 
lévai helyi érdekű vasút Zsarnócza állomá
sáig vezetendő gözmozdonyu helyi érdekű 
vasútvonalra a meghosszabbított előmunká
lati engedély érvényét további egy évi idő
tartamra meghosszabbította.

— A lévai kir. járásbíróság 1898. 
évi Ügyforgalma a következőképen állít
ható össze. Beérkezett: 1053 polgári per, 
652 kibágási és vétségi ügy, 122 bünvizs- 
gálati, 414 örökösödési ügy 938 fizetési meg
hagyás, 7 anyakönyvi kiigazítási ügy, 2297 
egyéb polgári ügy, 5300 telekkönyvi bead
vány és 6 egyeztetési ügy. — Mint tudva
levő, az elnöki ügyeken kivül Pogány 
Virgil kir. járásbiró a polgári pereknek felét 
s az összes telekkönyvi ügyeket, dr. Tej
fa 1 u s s y Béla albiró a polgári perek másik 
felét, a fizetési meghagyásokat, az összes 
végrehajtási és egyéb polgári ügyeket, dr. 
Szabó Gyula albiró a vizsgálatokat vezeti 
és az örökösödési ügyeket intézi el. P e t h e s 
Béla albiró a vétségeket és kihágásokat bí
rálja el. Az osztályrész ilyenformán jól ki
jutott mindenkinek a munkából, ennek da
czára számbavehető restanczia csak a telek
könyvi ügyszaknál található, a hol a személy
zet elégtelen és a tényleges hivatalnokok 
száma is — a több mint félév óla előlépte
tések és áthelyezések folytán nem teljes. —

Munkára intett az isteni szózat, 
Mi tőled telt, azt híven megtevéd . . .
S habár érzéd, ez benned éltet sorvaszt:
Te ismeréd a munka szellemét.
Bátran tekintettél a harcz szemébe . . . 
Légy üdvözölve iskolánk vezére !

Ködbe borult im a hit égi lángja . . . 
Bukásra int a romlott néptömeg . . .
Sokak szülője — sírva veti — hányja: 
Gyermeke lelkét — oh mi ölte meg ?
S bús érzés szorul a pásztor szivére . . . 
Légg üdvözölve iskolánk vezére!

Czikázva dörgött a gonosz villáma, 
Lesujtni kész a tanügy templomát . . , 
De őre ébren . . . s buzgó szép szavára 
E templomot a béke hatja át .. .
Ki áldást hoztál a tanügy kertjére : 
Légy üdvözölve iskolánk vezére!

Ragyogva int a társadalmi béke, 
Köszöntve nyújt egy hála szózatot . . .
Reád világit Léva város fénye,
Hisz munkában tevéled osztozott.
Ezért köszöntünk, munkádat dicsérve: 
Légy üdvözölve iskolánk vezére I

Miként örömtől •— rezg a rózsa pírja, 
Ha szende nyár üdvözli életét :
Szép tetteidre a király felirta
Dicső nyaradnak rózsás érdemét . . . 
Ez érdem zengi, jó szivedet kérve;
Légy üdvözölve iskolánk vezére l

Soká ragyogjon érdemed keresztje!
Sokáig élj örömben . . . boldogul! 
Szivünk imáját, jó lelked szerelme — 
E nefelejtst — fogadja zálogul! . . .
Ne nézz szivünkbe, — csak hu érzetére . . . 
Légy üdvözölve iskolánk vezére !

A tárgyalásokra 2—4 heti határidők tűzet
tek ki, egy évnél régibb perre alig lehet 
akadni; a telekkönyvi ügyszakban mutat
kozó hátralék megszüntetése végett P o- 
gány Virgil kir. járásbiró havonként tesz 
felterjesztést a felsőbb igazságügyi hatósá
gokhoz személyzetszaporitás végett, ami 
félig-meddig már meg is van Ígérve neki. 
Ez Ígéret megvalósításával csak meglesz a 
bíróság valahogy s a jogkereső közönség is 
jó reményekkel nézhet a jövő elé, mert 
hogy nagy szükség van a bíróságokra, mu
tatja azt a fentebb jelzett jelentékeny munka
anyag és azon körülmény, hogy egy évben 
csak 6 egyeztetési kérelem terjesztetik elő 
— tehát a felek nem vágyakoznak a békére.

— Korona vagy forint ? Az év ele
jén a pénzügyminiszter egy leiratában tu
datta a törvényhatóságokkal, hogy a korona, 
számítást tette kötelezővé. A pénztárak e 
leirat alapján összes hivatalos számadásaikat, 
bevételi könyveiket és naplóikat „korona
fillér0 jelzéssel látták el. Most a pénzügy
miniszter egy újabb rendeletet adott ki, 
amelyben előbbi leiratát hatályon kivül he
lyezi és a ,forint-kr* jelzést rendeli el. Ez 
az intézkedés elképzelhető sok munkát okoz 
a városházán, mert a költségvetést korona
számítás alapján állították egybe s a házi
pénztár könyveit is a koronaszámitás alap
ján vezették január elseje óta.

LEVELEZÉS.
Tek. Szerkesztő Url

A vidéki kisebb városkákat, minő pl. 
Verebély, a fitymáló nagyvárosiak holmi gú
nyos czimekkel illetik ; mintha bizony ilyen 
helyeken nem is volna igazi intelligenczia, 
haladás, boldogító összetartás; mintha itt 
nem volna áldásosán működő, az összetarto- 
zandóságot és egyetértést terjesztő, szilár
dító társaskör, mely egyébként—„Kaszinó0 
czimet visel. — Itt bizony megvan mindez. 
— Különösen vannak itt nemeskeblü, lelkes 
hölgyeink, kik a férfiakat lelkesítve, sok 
szép tettre sarkalják és legnagyobb részben 
el is érik czéljokat. — Hölgyek és fé fiák 
nemes hévvel áldoznak különböző oltárokon, 
ami egyesitett erővel és készséggel történ
vén, mindig óhajtott sikerrel jár. — Az össze
tartás itt a főjellemvonás; csakhogy nem 
mindig érvényesülhet az összetartozandóság 
látható jelképe : az együttlét, mint az 
a f. hó 11-én rendezett thea-estély alkal
mával megesett, amikor helyszűke miatt 
kétfelé kellett osztania a társaságnak. — 
Csak az vonható kifogás alá, hogy a köz
ponti sörcsarnok termeiben 39 vegyesnemü, 
a nagyfogadóban pedig csupán 15 férfiú mula
tott. — Előbbiek reggeli 6 óráig utóbbiak 
pedig csupán 3 óráig. — Vannak, akik e 
tényt balul magyarázzák, de ez nem áll; 
mert mindkét rendbeli mulatság kitünően 
sikerült. — A többi nem a mi dolgunk.

E szép sikert különösen annak köszön
hetik a rendezők, hogy az izraelitákat is 
személyesen fölkérték a mulatságban való 
részvételre. — Ezek mind megjelenvén, a 
siker tökéletes volt. — Es valóban kifogás
talan szalónias fellépésük csinos szinezetet 
nyújtott a társaság képének. — Saját szeme
inkkel meggyőződtünk róla, hogy a két elem 
szépen összefér egy mással; —egyelőre persze 
csak a mulatóterembeu, de alapos lehet ama 
reményünk is, melyet a végleges egybeol
vadás iránt szivében táplál sok jó hazafi 
és honleány egyiránt I — S ez talán nincs 
is oly távol tőlünk, mint némelyek gondolják.

Ezechiel.

Közönség köréből.
i.

Elszámolás igazolása.
Alulírottak, mint a lévai róm. kath. hívek 

közönsége által e czélból kiküldött számvizs
gálók ezennel igazoljuk, hogy a nagyságos 
és főtisztelendő prépost ur részére fölajánlott 
főpásztori bot beszerzéséhez szükségelt ösz- 
szeg iránt kibocsátott gyüjtöiveket tételről 
tétesre átvizsgáltuk, és azokat a gyári számla 
valamint az ünnenlés körüli költségszámlák
kal egybehasonlitván, azokat rendbe talá'- 
tuk ; fölöslegül maradt 13 forint és egy drb. 
cs. és kir. arany, mely a gyűjtő bizottság 
által a templom belső szerelvényeinek, kie
gészítésére forditandónak és a plébános úr 
kezéhez átadandónak határoztatott.

Léva, 1899 február 17.
Bakó Ferencz. Mercáder Alajos. 

II.
Elszámolás.

A f. hó 14-én polgárnál alkalmából fe
lülfizettek : Csekey Vilmos, Cserei Gyula, 
2 frt, 50 kr. — 2 frt, 50 kr. Boleman László, 
1 frt, 50 kr. Mácsai Lukács, Katona József, 
Dóka István tanító, Kersék János, Bilcsek 
József, Bartos István ifj., Kónya József, 
Bódog Laj s, Huberth Vilmos, Juhász László, 
Kern Vilmos, Bodrogközi Zoltán, Édinger 
János, Csekey Aurél, Goldbrunner Sándor, 
Ördög Lajos, Buthor Kornél, Vargha Károly, 
Vigadi Gusztáv, Határ Mihály, 50 — 50 krt. 
Szemerédi Lajos, 10 krt. — úgy Vári Lajos 
5 frtot és Lakatos Sándor 1 frtot adtak vissza 
a kialkudott dijukból a jótékony czélra. — 
A felülfizetésekkel együtt az összes jö
vedelem ........................ 193 frt, 75 krt.,
a kiadás ...... 113 frt, 64 krt., 
a jövedelem , . 80 irt, tett ki,

A nemcslelkü felülfizetöknek ez ti’on is 
hálás köszönetét nyilvánítja

Léva, 1899 február 18.
a rendezőség.

Irodalom és művészet.
Az Olcsó Könyvtár uj sorozata. A 

könyvolvasási kedv növekedtével természet
szerűleg együtt jár az olcsó gyűjteményes 
vállalatok keletkezése is. Az Olcsó Könyv
tár a legrégibb ilyen vállalatunk, mely egye
síti magában a hazai és külföldi irodalmak 
minden fajta jobb és érdekesebb müveit. íme 
uj sorozatában a világirodalom jelesebb el
beszélői közül találkozunk Eliot-val, a kinek 
Bede Ádámját (621—630. sz.) Salamon Fe
rencz fordította le annak idején a Kisfaludy- 

. Társaság számára. Most, hogy a kitűnő re- 
; gény első magyar fordítása elkelt, ez uj ki* 

adással teszik lehetővé olvasását. Egy má- 
, sik sorozat (647—660. sz.) Thakeray Hiúság 
; vására a nagy angol regényíró legolvasottabb 

munkája. Erős szatírája élesen tárja föl az 
emberi hiúságokon épült társadalom ingatag 

> voltát. A színmüvek sűrűn szerepelnek az 
. Olcsó Könyvtárban és ezúttal is Bérezik Ar- 
| pádtól, Protekczió, (638—640. sz.) Björnster- 

né-től. a norvégek legnagyobb drámairój ától, 
Leonarda, (635—637. sz.) és az angol Bayle- 
töl, Az esernyő, (631—632. sz.) czimen ka
punk drámai müveket. Rouseau Társadalmi 
szerződése (641—643. sz.) amaz eszmék 
harczát indította meg, melyek a múlt század 
végén a világot megujitók és megtisztitók 
voltak. Azon nagy férfiak közül, a kik ha
tása alatt az emberiség boldogitására töre
kedtek, volt a legnagyobb német uralkodó
I. Frigyes Vilmos is, a kinek életéről igen 
találó jellemképet fest egyik füzetben (633— 
634. sz.) Ballagi Aladár. Felette érdekes 
Radnai Rezső terjedelmes tanulmánya : Aest- 
hetikai törekvések Magyarországon (644— 
646. sz.), mely a magyar irodalomtörténet 
egy meglehetős ismeretlen világát deríti föl. 
Az Olcsó Könyvtár uj sorozatának egy-egy 
száma ára 10 kr.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza- m.-mázsánként 9frt— kr,9 frt. 20 Két
szeres 8 frt 30 kr. 7 frt 40 kr. — Rozs 
7 frt 40 kr. 7 frt 50 kr. Árpa 6 frt — 
6 frt 50 kr. Kukoricza 5 frt 20 kr 5 frt 40 
kr. Bab 5 frt — kr. 5 frt 50 kr. Zab 6 frt — kr 
6 frt 20 kr.— Lencse 7 frt — kr. 7 frt 50 k r 
Köles 4 frt — kr. 4 frt 50 kr.

Nyilttér.*)
Tudomásomra jött, miszerint Léva vá

rosában azon hir van elterjedve, hogy folyó 
hó 12-én az Oroszlán vendéglőben, a Csiz
madia ifjúság által tartott tánczmulatságon, 
— a rendezőség egyes tagjaival össze BZÓ1- 
lalkozván—tettleg bántalmazva lettem volna.

E hírrel szemben szükségesnek látom 
saját tisztességem megóvása tekintetéből ez 
utón kijelenteni, hogy a mulatságon részt 
nem vettem, sőt azon nap a fogadó tájékán 
sem voltam.

Léva, 1899 febr. 15.
Szilassy Dezső.

II.
Gaal Dániel urnák

N.Salló.
Miután Ön jónak látta — legdurvább 

sértések daczára — a lovagias elégtételt meg
tagadni : ez utón veszek Öntől elégtételt az
zal, hogy Önt hitvány gyáva embernek ne
vezem. — Ilyen ember csak megvetésre méltó 1 

Nagy-Sáró, 1899. febr. hó 15.
Weisz Sándor.

III.

Három szoba-tutor:
Asztalok, mosdó márvány-lapokkal, 
szétszedhető rahasz ekrőnyek, ágyak, 
gamitur, hintaszék, fekete czimbalom 
(1OO frt.) stb. darabonként, vagy összesen 
jutányosán eladók. Aprít 1-én elszállitha'ók.

Értekezhetni DOBAT FEBENCZNÉL
Léva (Engel-féle ház.)

IV.
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.

’) E rovat alatt közlötteke'rt nem vállal felelőssé
get — a



8. BZim. H I R J) E T É S E K. 1899. február hó 19.

MEGHÍVÁS.

A lévai takarék- és hitelintézet
XXVH-HK- ÉVI

rendes közgyűlését
folyó 1899. évi marczius hó 16-án

d. u. 2 órakor saját épülete tanácstermében fogja meg
tartani; melyre a t. részvényesek ezennel meghivatnak.

Tá.xg'yai:
1. A közgyűlés megalakulása ; közgyűlési jegyző ajánlása, s a 

jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése.
2. Az 1898-iki üzlet évre szólló zárszámadások előterjesztése, az 

igazgatóság és felügyelő bizottság jelentésével; a mérleg megállapítása, 
nyeremény felosztása, és a felmentvények iránti határozat.

3. Rudolf János részvénytársulati volt főkönyvelő elhalálozásának 
méltatása ; és az özvegy külön segélyezés iránti kérvényének elintézése.

Kelt Léván, 1899. évi február hó >6-án.
Mailáth Imre,

elnök.

Alapszabályok 12. §-a. Közgyűlésen részt vehetnek mind azon részvényesek, kik 
legalább egy nevükre szólló részvényt, le nem járt szelvényeivel együtt, a közgyűlés 
megtartása előtt egy nappal a társulat hivatalos helyiségében letéteményesnek ; szava
zati joggal azonban csak az esatben bírnak, ha nevükre szólló részvényük a közgyűlés 
előtt 90 nappal a részvénykönyvbe bejegyezve találtaik.

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

Mérleg-számla 1898. évi deczember hó 31-én.
F. k. 
lapsz. VAGYON: forint k, forint kr F. k. 

lapsz. TEHER;
1

forint kr forint kr

82 Készpénz 1898- decz. 31-én 31464 49 1 Részvény alaptőke . . • 100000 —
•s Váltó kölcsönök .... 454773 — 24 Tartalék tőke ...» ül 786 41
64 Jelzálogos kölcsönök . . 907891 58 25 Külön tartalék tőke . . 13000
66 Előleg kölcsönök . . . 12238 61 1046865 97
72 Váltó üzlet ...................... 384 61 40 10°/o betét adó .... 2: :o 7 29
60 O. M. bank Giró számla . 577 86 9 Váltó viszlesz. tőkék 191323 08
79 M. kir. postatakarékpénztár 84 Engedményjelzál. kölcsönök 5600 —

számla ..................... 323 50 86 1897. évi osztalék . . . 42 —
80 Ingatlan számla .... 802 74 29 Nyugdíj alapok .... 6205 23
21 Intézeti épület .... 37000 - 63 Ái meneti váltó kamatok 8984 28
43 Leltár számla .... 1446 30 64 Átmeneti jelz. köles, kam. 

Átmeneti előleg köles, kain.
9692 12

23 Alapítványi okirat . . , 500 66 114 95
17 Perköltség! számla . . . 306 36 Nyeremény 21802-95
74
48
89
63
65

67
83

Óvás számla.....................
Jótékonyczélu előleg . .
Főkönyvelői javad, előleg 
Váltó kamat hátralék . .
Jelzálogos köles, kamat hát

ralék .....................
E őleg köles, kamat hátralék 
Átmeneti kamatok . .

169
130
100
760

15802
228

2825

02

49

64
24
45

a 
b 
c
<1

Melyből levonva 800frt oszt, 
és adómentes áthozat, marad 
21002’95 ezen összegből alap
szabályainknak 40.§ aszerint 
10% tartalék tökére . .
10% igazgatósági jutalékra 
5% igazgatói jutalékra . 
5% tisztviselői jutalékra .

2100 
1890

945
945

29
26
13
13

é 5% jótékony czélra . . 756 10
f Részvény osztalékra . . . 11000 —
g Rendelkezési számlára . . 1166 01

1467814 2s • 1467814 2-

Léva, 1898. deczember hó 31-én.
Jozsefcsek Géza Csekey Flóris

könyvvezető. igazgató.

Jelen mérleg-ezámla a fő- és mellékkönyvekkel összehasonlittatván, azokkal mindenben megegyezőnek, he 
lyesnek találtatott.

Fogler Lajos, Czirok János, Schwarcz Ferencz,
felügy. biz. tag. feiügy. biz. elnök. felügy. biz. tag.

$
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Szabadalmazott

valódi „SINGEH“ és valódi „H0WE“
családi és iparos varrógépek

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

Singer családi varrógép kézi hajtásra • . .
Singer családi varrógép állvány és szekrénynyel

»

valódi utász.

i
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í
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Singer Médium iparosoknak gép állványnyal
Nagy Singer 4-es iparosnak állványnyal
Howe családi varrógépek állványnyal . .
Nagy Howe varrógépek iparosoknak . . .
Ringschiff iparos varrógép

Készpénz fizetés mellett 5%-al olcsóbb.

I valódi SINGER és HOWE gépeknek, 
egyed, raktára KERN TESTVÉREKNÉL Léván.

Géptük, részek és csónak olcsón.
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Kérje
(otiliiterifal

•JjLWf’Qíl (émpany.

otlághírú spanyol és portugál 
borait 

Sherry 
Portbor 
Malaga 
Madeira 
Tarragona sn>.

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

az előkelőbb szállodák, káoéházak és vendéglőkben. 
Saját fiók.- r r Budapest 

csakis: LVKossuth-Lajos és Újvilág utczn
sarkéin, a Gentry Casinotral szemben.

Pontos czím:
Első magyar

Gaziasági gépgyár 
részvény társulat 

BUDAPEST.
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Magyarország legnagyobb és egyedüli 
gazdasági gépgyára, 
mely a gazdálkodáshoz szükséges 

összes 
gazdasági gepeket gyártja

Valamennyi gyuladások, sebek és daganatok gyó
gyítására biztos sikerrel alkalmaztatik, a tej teopedésr 
és emlők keményedésénél a gyermek elválasztásakor, 

lyenek étvágy- genyedések, pokolvar, fakadók, persenés- és fekélyek 
nél; körömbajok, kéz- vagy lábuj-körömméreg, keiué-

A legkipróbáltabb házlszex az emésztés jza-, 
bályozására, a ver helyes vegyülesének elérésére, a ver 
romlott vagy hibás alkatrészeinek eltávolítására (az 
egészség fentartásának alapfeltételei) valamint a gyo
morbajok gyors és biztos eltávolítására, mii, 
hiány, böffenés, felfúvódás, hányás, test- és gyoiorfáj- 
dalinak, gyomorgörcs, gyomortulterhelés — továbbá el-nyedések, mirigy s egyéb daganatoknál, haj ki növések, 
éváÓUSkipróbáltt°lUl'i’’ ara,‘yér’ "ÖÍ ba'"k 6lleU “ 40 kóros «dn'Söbnél ’“>• "■ 50 ’’ ó,a kipróbált

Kendelesek megtétele előtt kérjük minden 
Sfeü szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk 

fordulni.
Ré szletes árjegyzékkel 
és szakszerű felvilágosítással díjmentesen 

szolgálunk. _
SzecsK-avagoK Morzsolok

A készítő főraktára : Fragner B. gyógyszertárában, a fekete sáshoz Prága, Eck de; Spornergasse Nro 20.

A gyógyulás fájdalom nélkül történik a tapasz hűsítő 
hatása alatt.

Esen balzsam élénkít az emésztési ténykedést, egész-1 
séges és tiszta vért szerez és biztos messzire elterjedt! 

kipróbált nép-háziszer.

1 palack áraöü kr., kettős palack 1 írt..
Postával 20 Kral lobi).

Nyomott Jí/íWm Tlm Ittnyv»yowUjit)M| Mvtoh
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ílvÍQ I Tessék csak eredeti készítményeket Fragner B prágai gyógy
ul db i szertárából kérni, s arra figyelni, hogy a Dr. Rosa fele bal
zsam göugyöletének valamennyi részei az ide mellékelt kerek véd
jegygyei vannak ellátva, mig ellenben a prágai házi tapasz göngyö- 

letének minden része az ideig ti tott háromszögű védjegyet viseli. 
Mindenki, ki nekem hamisítványt bejelent jutalomban részesül.

Elismerő levelek ezrei na.eg'telcixitlxetőls.
Raktárak: Török J., Egger A.. Thalmayer és Seitz továbbá Kocbineister utóda gyógyszertáraiban Buda 

pesten, valamint Boleman László és Medveczky Sándor gyógyszertárában is Léván.

JQ SZERSZÁM FEL MUNKAI 
Gazdasági gepek, gépreszletek, töm 
lök, vízmentes ponyvák, merlegek es 
gépszijak, szerszám, vas- és aczél 
főraktár. Portland cement és Hyd 

raulikus mész stb. iá

Kanöato KERN TESTVÉREKNÉL Lem.
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