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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken és Léván házhoz küldve:

Egy évre . . . . . 5 frt — kr.
Hat hóra........................2 frt 50 kr-
Három hóra . . . . 1 frt 25 kr. 
Elülxetúi pén/.k pó.taut*lv*Dyny*l küldhetők.

'<<>«■ .tárnok 12 krjával kaphatók
a kiadóhivatalban. BARS. HIRDETÉSEK

Négyhaiáboa petit-aor egjrazeri közléséért T kr 
kétszeriért • kr, többszöriért 5 kr flsetnnHA.

Béiyegdij minden egyes beiktatásért 30 tarajexár

A nyilttérben:
minden négyhasábos garmond sor dija 15 kr.

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

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A ’.éziratok a szerkesztőséghez : (Zöldkert-utcza 33. sz.) küldeudök. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

felelős sz tkesztö.- HOLLÓ SÁNDOR-

Megjelen: hetenként egyszer.
- ► vasárnap reggel. h-

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatala

(Takarék- éa Hitelintézeti épület) kérjük utasítani.
A LAP KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
i.

576.1899.
Hirdetmény.

A Léva r. t. város területén lakó, esküdt
szék! szolgálatra képesített férfiak alaplajstro
mának összeállítására megalkotott összeíró 
bizottság nevében közbirré teszem, — hogy 
Léva város területén lakó esküdtszéki szol
gálatra képesített férfiak alaplajstroma össze
állítva lévéD, azt a városház tanácstermében 
közszemlére tettem és ott a folyó 1899. évi 
márczius hó I SÖ napjától 8-ik napjáig d. e. 
9 II Óra közben bárki megtekintheti.

Az alaplajstromba fölvett egyének ki
hagyása, vagy a kihagyottak fölvétele végett 
bárki felszólalhat, valamint a közszemlére 
teendő felszólalásokra bárki észrevételeket 
tehet.

A felszólalások f. évi márczius I—8 
napjain, az észrevételek f. évi márczius 9—12 
ík napjain hivatalomban mindig d. e. 9—II 
Óra közt Írásban, vagy szóval megtehetők.

Léva, 1899. február 26-ik napján. 
BócLog-li Lajos.

h. polgármester, 
mint az összeíró bizottság elnöke.

II.
980. 1898. sz.

Árlejtési felhívás-
Léva város képviselőtestületének 3./Ű35. 

1899. számú határozata által a rendőrök és 
szolgák részére az 1899-ik évre 96 frt lett 
lábbelire előirányozva, — ezért tehát 8 pár 
magyar c úzma és 8 pár nyárias czipő lesz 
számukra készítendő.

Ezek alapján fölhívom a lévai csizmadia- 
és czipész-mestereket, hogy a városi tanács
hoz czimzett nyílt, avagy zárt ajánlataikat 
a folyó 1899. évi február hó 28. napjának 
d. e. 11 órájáig a városi iktató-hivatalnál 
annál bizonyosabban adják be, mert a ké 
söbb beadott ajánlatok nem véte'nek figye
lembe.

A feltételek a polgármesteri hivatalban 
megtudhatók.

Az ajánlatok fölött a városi tanács fog 
határozni.

Kelt Léván, 1899. február 16-án.
BócLogli Lajos,

h. polgármester.

Pénzintézeteink.
Pénzintézeteink mindegyike össze

állította már múlt évi zárszámadását, 
mely hü képét adja kifejtett egy évi 
működésének. Ezekbe a zárszámadá
sokba elég egy pillantást vetnünk, s 
meggyőződhetünk két dologról, hogy 
takarékpénztáraink a hitelt kereső kö
zönség összes szükségletét mindenkor 
a legpontosabban kielégítik s hogy 
reális irányban való működésűk saját 
hitelüket és tekintélyüket évről-évre 
öregbiti. A ki tudja, hogy mily ki
csiny alapon kezdődött 1865. évben a 
lévai takarékpénztár, hogy 1872. év
ben milyen kételkedéssel fogadták a 
lévai takarék- és hitelintézet részvényeit, 
az bizonyára nagyszerű eredménynek 
fogja tekinteni az idei zárszámadásokat, 
a melyek eredményezték azt, hogy pár 
év előtt a barsmegyei népbank Léván 
egy szintén virágzásnak indult telepet 
állított fel.

Nem mondunk újat, ha azt mond
juk, hogy az egymás után keletkezett 
pénzintézetek átalakították az egész 
magyar társadalmat, nagyobbá s kiter
jedtebbé tették a forgalmat, megszilár
dították az ország hitelét. Igen szépen 
megírta ezt gróf Széchényi István „Hitel" 
czimü, korszakot alkotó müvében, mi
dőn mintegy két emberöltő előtt meg
jósolta azokat a nagyszerű változásokat, 
melyeken azóta Magyarország keresz
tül ment. A hitel az, a mely életfelté
tele a kereskedelemnek, iparnak, s ta
lán a gazdálkodásnak is. Ma már tudja 
mindenki, hogy mily nagy jótétemény 
volt az emberiségre a takarékpénztárak 
felállítása, s mily óriási eredményeket 

produkált az ezek által közvetített pénz
forgalom.

Pedig mily hosszú idő került abba, 
mig a nép a takarékokkal megbarát
kozott, mig legyőzte ezek iránt való 
bizalmatlanságát, mig inkább a láda 
fiában hevertette gyümölcsözetlenül 
összegyűjtött garasait, sehogy azokat 
a takarékpénztárakba tisztességes ka
matra elhelyezte volna. Az igaz, hogy 
e bizalmatlanságot nagyban fokozta az 
akkori magas kamatláb. Tudjuk, hogy 
25—30 év előtt a legkisebb kamatláb, 
melyre kölcsönt lehetett kapni, 12" o 
volt, a mi annak tulajdonítható, hogy 
a magyar pénzpiacznak a külföldön 
alig volt hitele.

Es ismét csak a pénzintézetek vol
tak azok, melyek összeköttetése folytán 
megnyílt az idegen forgalom Magyar
ország pénzpiaczán ; a külföld nem fél
tette többé tőkéjét tőlünk, mert felelt 
érte a pénzintézetek tekintélye. Ma már, 
mint a zárszámadásokból látjuk, a mi 
pénzintézeteink 6 — 7 százalék mellett 
nyitnak hitelt a közönségnek ; s a ka
matláb állandósága lehetővé tette, hogy 
a hitelt kereső közönség az általa meg
kedvelt pénzintézet mellett állandóan 
kitartson.

Noha újabban a világpiaczon ismét 
emelkedett a kamatláb, igen helyesnek 
tartjuk egyik pénzintézetünk azon eljá
rását, hogy a már kiadott kölcsönök 
régi kamatlábát nem emelgeti, változ
tatja, hanem megtartja. Mert semmi sem 
képes a hitelkereső közönség előtt va
lamely pénzintézet tekintélyét leron
tani, mint az, hogy régebben kiadott 
kölcsönei után évről-évre, sőt néha fél
évenként is változtatja a kamatlábat. 
Ez lehet reális gazdálkodás, de nem 
egészséges irány, mert elriasztja a pénz
intézet régebbi közönségét is.

Ettől eltekintve pénzintézeteink szo
lid működése úgy a részvényeseket, 
mint a velük összeköttetésben álló társ
intézeteket és közönséget is kielégithe- 

tik. A forgalom általánosan emelkedett, 
tartalékalapja valamennyinek szaporo
dott, a miben mi számos év kitartó 
munkásságának szép eredményét látjuk. 
Igen helyes a tartalék alap folytonos 
jelentékeny emelése, mert legtöbb pénz
intézet romlását a betétek nagysága és 
saját tőkéje közötti nagy aránytalanság 
okozta.

Igen sokan szemére vetik a vidéki 
pénzintézeteknek a bankszerü üzletek
kel való foglalkozást. Azonban ez na
gyobb forgalmú pénzintézeteknél más
ként nem is lehetséges, mert hiszen 
csupán a kamatlábak közötti csekély 
differenczia képezi majd minden jöve
delmét. Elvégre is a takarékpénztár 
nem pusztán a jelzálogok kamataiból 
élő tőkepénzes, hanem a pénzpiacz egy 
olyan ere, mely közvetíti a forgalmat 
a tőke és a munka között.

Takarékpénztáraink kezelésével is 
meg vagyunk elégedve; a belkezelés 
és ellenőrzés tisztasága továbbra is fenn
fogja tartani jóhirnevüket. A jótékony
ság gyakorlására fordított adományaik 
pedig tiszteltté fogják tenni vezetőik 
humánus emberszeretét. S a közönség 
pedig ezután is nyugodt lélekkel fogja 
reájuk bízni vagyonának kezelését s 
szükség esetén igénybe fogja venni a 
nagyközönség irányában eddig is ta
pasztalt előzékenységüket.

A törvényszék kérdéséhez.
(Folytatás.)

A törvényszéki székhely kérdés azonban 
nem az esküdtszék szempontjából bírálandó 
el. Helytelen, hogy a két ellentábor csupán, 
az esküdtszékkel argumentál egymás ellen 
s egyéb szempontokat figyelemre méltatni 
nem is látszik.

Ez csak egy inczidens számba jöhet, a 
mely gondolkozóba ejté az embereket s azon 
eszmére ébreszté, hogy nem volna-e czélsze- 
rübb ésjogosabba törvényszéket az esküdt-

T A R. C Z A.

És mind a kettő boldog lett!

Erdős Jenő ma esküszik örök hűséget 
Barna Mariskának.

Mielőtt elhangzana a „holtomiglan", Ma
riska boldogan tekint vőlegényére s Jenő 
abból a csillogó, fekete szempárból egy hosszú 
életre szóló hü odaadást, szerelem, üdvösség 
Ígéretét olvashatja ki s ezen tekintet babo
nás hatása alatt valóban hiszi, hogy ö ezt a 
kedves teremtést valóban boldoggá teszi, iga
zán szereti . . .

Dusán terített asztal, vig czigányzene 
fogadja a templomból visszatérő násznépet 
s azt az örömtől repeső szivü, hófehér meny
asszonyt, a ki oly kimondhatatlanul boldog 
s a ki — ártatlan, hiszékeny leikével — fo
galmával sem bir annak, hogy van e főidőn 
mindennel eresebb, mindennél hatalmasabb 
tényező — a pénz.

Még most is egészen kábult. Feje zúg, 
tekintete szórakozott j nem hallja a nyüzsgő 
vendégsereg vidám beszélgetését, csengő 
kaczagását, — sem a czigányzene lelkesítő, 
gyönyörű hangjait, csak az Öreg pap meleg 
áldó kezét erezi még most is fején s az oltár 
fölötti Istenanya imára kulcsolt kezeit látja, 
a mint reménytnyujtó, biztató mosolylyal kö- 
nyörög a kettőjük boldogságáért . . .

8 az Istenanya bátorító mosolya oly 
tör-hetlen reményt; hitet csepegtetett Mariska 
szivébe, hogy a kecsegtető jövő Ígéreteinek 
özönlő súlya alatt majdnem összeroskad — 
ennyi boldogsághoz nem szokott — szive I

Jenő ezalatt megelégedettnek 3 félig- 
meddig szintén boldognak érzi magát . . . 
valami ujongó érzelem lopta magát szivébe, 
melynek démona egyszerre — diadalmas arcz- 
cz.al körültekintve — mintegy azt mondja; 
győztem, gazdag vagyok 1 nem kell többé a 
nélkülözés keserves kínjaival küzdenem!

A mig maga elé festi a jövő oly szép
nek ígérkező, mosolygó képeit, melyeknek 
koronája továbbra is a féktelen dorbézolás, 
vad élvhajhászás akar lenni, — megszólal a 
czigány hegedűjének siró, észbontó húrja;

„Kidőlt a fa mandulástól . . . 
Elszakadtam a rózsámtól . .

Fájdalmasan, szomorúan törnek elő a 
nóta ábrándos dallamának édes-bús hangjai 
s ez az egész merengő, fájó melódia olyan 
zokogva, panaszkodva hangzik fel, mintha 
azokból a kopott, komisz hegedűkből fájda
lomban, boldogtalanságban megtört szivek 
szólanának . . .

Jenő szeretne agyához kapni, mely majd 
szétreped a visszatért emlékek kinos hatása 
alatt. Bántja az önvád, az a szörnyű igaz
ságos, kegyetlen bíró, mely nem ismer ir
galmat, nem ismer köuyörületet 1

Mintha odabenn olyan lelkiismeret féle 
szólalna meg: Mért tettél egyszerre kettőt 
boldogtalanná ? Avagy ha már annak a má
siknak végzetkönyvébe volt Írva, hogy mi
attad, a te csábitó tekinteted, hazug moso
lyod miatt szenvedjen, tedd boldoggá legalább 
ezt a másik ártatlan angyalt, ne gondolj a 
pénz mulékony, csalfa örömeivel I

Fölébred, föllázad boldogtalan szive s 
fölidéz előtte egy közönséges, mindennapi 

mesét; „Vo’t egyszer egy szegény, kékszeraü, 
szép lány, a kinek egy legény az Isten sza
bad ege alatt esküvel fogadta, hogy soha más 
nem lesz a felesége s aztáu—-aztán elhagyta.

A bor, kártya boldogította; ezek oltá
rán áldozott naponkint, mig végre ezeknek 
átkos behatása alatt feledve mindent — egé
szen elsülyedt.

Később kereste az ösvényt, melyen át 
kiszabadulhat ebből a szédítő, fekete ösvény
ből, de nem találta.

Ebben a mélységes reménytelenségben 
valami fekete lelkű, kaczagó sátán fülébe 
súgta a mai kor megdönthetien jelszavát: 
pénz 1 Erre föleszmélt s a sátán után indult, 
hogy még egy — jobb sorsot érdemlő — 
ártatlan angyalt tegyen boldogtalanná" . . .

Mig a mese újra, meg újra megrázkód
tatja egész valóját, szeretne sírni, jajgatni, 
bocsánatért esedezni ehhez a szegény leány
hoz, a kinek ma esküdött örök hűséget s a 
kinek csak a pénzét szereti 1

Hallgatja, hallgatja a bánatos dallamot 
s annak hallatára újra előtűnik emlékében 
az elhagyatott, szép kékszemü leány alakja 
. . . Nem az az észvesztőén szép alak, a 
minőnek máskor látta, hanem a szegény kis 
elhagyatott, könnyes szemű, szomorú leány, 
s mintha édes hangját hallaná kizokogni a 
hegedű hangjai közül s mintha az ö kényben 
úszó,szemrehányó tekintetét látná maga előtt.

Az a fájdalomtól megtört leány megje
lenése, szomorú s mégis nyugodt tekinteté
ben a fájó lemondás fényéve1, ajkán a her- 
vadással, örületes fájdalommal szorítja össze 
mellét, úgy érzi, mintha e kínzó gondolatok 

ólomsulylyal akarnák szétzúzni nyomorult 
agyát . . .

Szeretne odakiáltani a czigánynak, a ki 
e közben más nótára kezd, — húzzad, húzzad 
fekete barátom, eltaláltad szivem érzelmeit !

Csak pengesd, szakadjon meg hát az a 
húr, ha épen meg akar szakadni, — nem 
bánom, nem bánom már . . . Húzd el még 
egyszer . . . újra . . . hangosabban, hadd 
halljam magam is, a mit a szivem mond ; 
„Szeiufedöm a bánat legyen, úgy sincs nekem más 

egyebem* ....
Szerencsére nem tart soká ez a lázas 

vergődés. Feláll az öreg pap, hogy még egy
szer felhőtlen, derült, tartós boldogságot kí
vánjon a fiatal mátkapárnak. Szelíd, remegő 
hangja át, meg átjárja az érző sziveket, a 
mint meleg, egyszerű szavakkal tolmácsolja 
egy hosszú élet édes boldogságát, osztott 
örömét s bánatát . . ,

Odafordul Jenőhöz, reszkető kezét vál
lára teszi, mélyen a szemébe néz — s mintha 
csak eltalálta volna előbbi gondolatait, — 
ellátja jóságos tanác csal, bátorítja, buzditj i 
s végül megható szavakkal kéri a jó Isten 
áldását mindkettőjükre . . .

Mig a poharak összecsengnek, Mariska 
odahajol Jenőhöz s a boldogságtól ittasultan, 
remegő ajakkal súgja: Téged áldjon meg as 
Isten minden boldogságomért 1

Jenő önfeledten karolja át feleségét, újra 
kezd élni, teljesen föleszmél. Úgy érzi, mintha 
ezt az angyali kedves lényt egy cseppet sem 
lenne nehéz szeretni . . .

Fölugrik, ragyogó örömben, túláradó 
boldogságban úszó szemmel köszöni meg a



szék biztosítása s egyéb szempontokból is 
Lévára áthelyezni ?

S e gondolkozás folyamán a körülmé
nyek egybevetésével érett meg az az eszme, 
hogy az aranyos-maróthi kir. törvényszéknek 
nincsen létjogosultsága s helyébe a lévai kir. 
törvényszék állítandó fel.

Röviden vázolni fogom, mely okokból: 
Barsvármegye két egymástól teljesen el- 

különitett, egy átutazhatlan liegylánczczal el
választott völgyvidékekböl, úgy mint a ga
rami és a zsitvamenti völgyből áll.

A megyének ez az összetétele úgy néz 
ki, mintha két ember egymásnak háttal tá
maszkodva törekszik valamely közös czél felé. 
Közel és mégis távol vannak egymáshoz s 
illetve egymástól, — a külellenség ellen ugyan 
sikeressen védhetik magukat, mert fedve van 
a hátuk, de mert nem állanak szemközt egy
mással, az igazi közelség még sincs meg kö
zöttük s nem értik, nem fogják megérteni 
egymást soha.

A két völgy vidéket elválasztó hegylán- 
czolat a légkörnek, az áttekintésnek — a köl
csönös eszmecseréknek és a közlekedésnek 
ez áthághatlan, akadálya az, a mi a két völ
gyet nem szem közti állapotba, hanem egy
másnak háttal támasztva hozzá összekötte
tésbe.

A mely helyzet annyival feleslegesebb 
miután kiilellensége e megyének, a ki ellen 
közösen kellene védekeznie nincsen, sőt el
lenkezőleg e megyének vannak és lehetnek 
kilátásai, hogy a szomszédos vármegyékből 
többet hódit el, mint a mennyit tőle elhódít
hatnak azok.

E két völgy vidék tehát, akarva, nem 
akarva kénytelen elkülönödve saját czéljai 
felé törekedni és saját érdekeit szem előtt 
tartani s ha áldozatot kell hozni egyiknek 
mi sem természetesebb, minthogy a kisebb 
vidék, a nagyobb vidéknek, — kissebbség a 
többségnek kell, hogy hozzon áldozatot. Csak 
az erőszak és bolondság teremthet egy olyan 
helyzetet, hogy a többség áldozza fel a ké
nyelmet, a közczélt a kisebbségnek.

A két völgy vidék természetes elkülönítő 
vonalán a hegylánczolaton kivül, a közleke
dési eszközök által is el van különítve egy
mástól. Az egyiknek a vasútja fővárosunk felé 
törekszik, a másiknak csonka vasútja Bécs 
felé veszi az útját. Az egyik völgynek habár 
kezdetleges, mégis viziszállitásra némileg al
kalmas folyója kelet felé gravitál, a másik 
völgynek mibaszna folyója nyűgöt felé tö
rekszik.

Sem e két vasúti vonalnak, sem e két 
folyónak nincs sehol érintkezési pontja és 
ha lesz is az előbbinek idővel egy Verebély- 
Léva — vagy kovácsi-ar.-maróthi vasúti össze
köttetésével érintkező pontja, összeköttetése, 
ez összeköttetés igen helyiérdekű, igen mes
terkélt és terhes lesz úgy, hogy jobb erre 
nem is gondolni.

Mert vájjon mihaszna ieend a Bars- 

í Szent-Kereszt és Kormöczbánya vidéki, a 
vagy Csata vidéki embernek a léva-verebélyi, 
vagy kovácsi-ar.-maróthi vasúti összeköttetés
ből, legfeljebb az, hogy valamivel olcsóbban 
utazik s télen kevesebbet fázik az utón s 
mi czélja volna e vasutaknak a zsitvavölgye 
s illetve Ar.-Maróth felé véve ? kétségtele
nül semmi egyébb, mint az hogy a törvény
székhez a vagy megye gyűlésére könnyebben 
eljuthasson a garam-völgyi ember. — De váj
jon létezik-e oly botor elhatározás, a mely 
pusztán e czélra létesítőén egy vasutat a 
létezik-e oly könnyelműség, mely pusztán e 
czélra nagy pénzbeli áldozatokat hozzon ?

A léva—verebélyi vasútnak is csak azért 
volna jövője, mert közelebb hozná Léva vi
dékét Nyitra, Nagy-Szombat, Pozsony és 
Bécs télé s nem azért, hogy Verebélyröl egy
szersmind Ar.-Maróthra is lehessen elszár
nyalni, jobban mondva elczammogni vasutOB 
a léva vidéki embernek.

így tisztában lehetünk, hogy a két völ
gyet egymáshoz közelebb hozni csak nagy 
áldozatokkal és igen mesterkélt módon le
hetne, erre pedig remény nincsen s nem is 
lehet. A két völgyet tehát mint önálló két 
egészet kell szembe állítanunk egymásnak s 
keresnünk kell melyik völgyben található a 
számbeli és intellectualis túlsúly s igy me
lyiknek van erősebb joga a törvényszékhez, 
az ezzel járó kényelemhez és költség meg
takarításhoz ? s mit hozhat fel a másik völgy 
a maga előnyére különben ?

(Folyt, köv.)

Barsmegyei gazdasági egyesület köz
gyűlése.

Barsmegye lótenyész-bizottmánya, a bars
megyei gazdasági egyesület mozgalmas rend
kívüli gyűlése előtt tartotta tanácskozását 
február 18-án Léván a városház nagyter
mében.

Jelenvoltak : Dombay Vilmos elnök elnök
lete alatt, Balogh János alelnök, Sztankay 
Kálmán, Pósa Béla, Motesiczky László, 
Kherndl János, Taubinger Ágost, Koszto
lányi István, Leidenfrost Tódor, Ordódy 
Endre és Lajos, Lócsai Imre és Levatich 
László.

Tárgy : lódijazás és ügető verseny rende
zése a gazdasági egyesület szarvasmarhakiálli- 
tásról kapcsolatosan.

Elhatároztatott, hogy szeptember első 
havában egy nap és egy helyen lesz meg
tartva és a barsmegyei gazdasági egyesü
lettel közösen rendezve. Az egyesület 3 tag
ból álló végrehajtó bizottságához a bizott
ság az ő részéröl szinte 3 tagból álló bi
zottságot választ. Balogh Jánost, Koszto
lányi Istvánt és Taubinger Ágostont, ezen 6 
tagból álló közös végrehajtó bizottság el
nöke, kit az egyesület is erre megválasztott 
Dombai Vilmos.

A bíráló bizottságot a szarvasmarha 
kiállításba az egyesület, a iódijazásba a bi- 
zotmány alakítják, az ügető versenyt pedig 
a bizotmány végrehajtó bizottságára bízzák.

Már most eláruljuk a lódijazás cso
portjait.

1. csoport. 4 éves és azonfelüli kan- 
czák csikók nélkül.

2. csoport. 5 éves és azonfelüli kan- 
czák csikókkal.

3. csoport. 1 éves méncsikók.
4. csopoit. 1 éves kanczacsikók.
5. csoport. 3 éves még fogva nem volt 

fedezetlen kanczák*
Reményijük, hogy Barsmegye állatte

nyésztési és álltkedvelö közönségének jelen
tékeny része örömmel üdvözli e prog
ramot. L.

Különfélék.
— A lévai katholikus hívek által 

nagvságos B á t h y László prépost urnák 
ajándékozott ezüst pásztorbot amely művészi 
kivitelénél fogva hazai müiparunknak dicső
ségére válik, f. hó 26-án és 27-én Kiéin 
Sándor helybeli ékszerész kirakatában meg
tekinthető. A bot ezen czég, mint a „szand- 
riki“ ezüstárugyár bars- és hontmegyei kép- 

1 viselője által lett szállítva.
-- Kóstoló-estély. A lévai nöegylet 

által a Stefánia-árvaház javára marczius hó 
4-én rendezendő kósioló-estély iránt város- 
és vidékszerte igen nagy az érdeklődés. A 
rendező bizottság, mely idáig több mint 600 
meghívót küldött szét, minden elkövet, hogy 
a megjelenő közönség igényeit kielégítse, a 
többek közt azt sem hagyta figyelmen kivül, 
hogy ily alkalmakkor a csinosítás munkája a 
városban a zsúfolt helyiségek miatt úgyszól
ván lehetetlen s ezért a férfi ruhatárban egy 
ügyes fodrászt szerződtetett, ki a vendégek
nek rendelkezésükre álljon. Az „Oroszlán1' 
vendéglő nagytermének s a feljáratnak dí
szítését a bizottság már e héten megkezdette, 
a díszítéssel is meglepetést óhajtván szerezni 
a jótékonyczélu mulatság iránt érdeklődő 
közönségnek. 11a az általános érdeklődés 
jeleiből következtetni lehet úgy a Stefánia- 
árvaház gondozóinak nincs mitől aggódni, 
árvák sorsa az idén biztosítva lesz 1 Az es
télyre jegyek előre válthatók Nyitrai és Tarsa 
könyvkereskedésben.

— A lévai kereskedő ifjak társu
lata által f. hó 19-én rendezett felolvasó és 
táuczestély úgy anyagilag, mint erkölcsileg 
nagyszerűen sikerült. Díszes közönség előtt 
vette kezdetét az ügyesen összeállított mű
sor, mely dicséri a rendezőséget. T h u r n e r 
József nyitotta meg az estélyt szellemes fel 
olvasásával, melyben ügyesen csevegett a 
„kereskedőkről a kereskedőknek". Utána 
Flipper és Nobbler czimü angol vígjátékot 
adták elő, melyben a két czimszerepben 
Kt'ausz Miksa és Neuhaus Gyula jelesked
tek. Ezután Steiner Oszkár szavalta Kis 
József „R a b asszony" czimü balladáját 
mély érzesse!. Majd Weisz Zsigmond mon
dott egy kedves regét egy szép asszonyról. 
Végül Krausz Miksa szavalta el Rudnyánszky 
Gyulának a „Gyáva" czimü költeményét 
meglepő szép előadásban, ügyesen kidom
borítva a benne rejlő drámai szenvedélyt. 
Valamennyi szereplőt zajos tapssal jutalmazta 
meg a hálás közönség, mely ezután is még 
szokszor akar gyönyörködni a kereskedő 
ifjak mindig szép estélyeiüen. A műsor be
fejeztével tánczra perdült a fiatalság s haj
nalig aprózta a csárdást a legjobb kedvvel. 
Jelen volt a lévai kereskedő világ, vala
mint a vidékről is igeu sokan. Az estély 
jövedelméhez felülfizetésekkel a következők 
járultak : Lévai takarékpénztár 5 frt, Fa-

ragó Samu 2 frt 50 kr., ifj. Weisz Zsigmod, 
Schönstein Henrik, Engelsmann Jenő, Weisz 
Mórné, Braun Gyula, Wohl Ignácz, Weisz 
JenöjWeinbergerZsigmond, FriedmannSamu, 
1_ 1 frt, Neuhaus Gyula, Szobor József,
Skopál Mihály, Braun Miksa, ifj. Weisz 
Samu, Grünberger Manó, Kuapp Dávid, Ro- 
senzweig Lipót, Kampfner Samu, Fischer 
(Zeliz), Rótli Ignácz, Blumenthal Jónás, 
Korn Ármin, Tennenbaum Sándor, Grotte 
Vilmos, Láng Bernát, Schultz Ignácz, Sti- 
erheine’r Gyula, (Pilis-Szántó), Hochberger 
Vilmos, Buchinger Adolf, Sugár Mór, 
Schwarcz Ákos, Strasser Mór, Schultz Miksa, 
N. N. 50—50 kr„ Glasz Ignácz 30 kr. A 
felülfizetöknek ezúton is hálás köszönetét 
nyilvánítja a rendezőség.

— Eljegyzés S e h 1 György dr. mezö- 
kovácsházi járási orvos múlt vasárnap je
gyezte el özv. Vosztruha Györgyné bá
jos leányát Margitot.

— Rögtönzött ünnepély. A főgim
náziumi ifjúság f. hó 23-án este — Mátyás 
nap előestéjén kellemes meglepetésben része
sítette a főgimnázium igazgatóját Vörös 
Mátyást, nyolcz órakor a direktor lakására 
mentek — a rideg kongó folyosó megtelt 
pezsgövérü diákokkal, az énekkar és a zene
kar felváltva szebbnél-szebb dalokat adott 
elő, közben Hirschberg József VIII. 
oszt, tanuló az ifjúság és az önképzőkör ne
vében üdvözölte az ünnepeltet. Az igazgató 
köszönetét mondott jóindulatú diákjainak és 
általános öröm közt kijelentette, hogy más
nap, pénteken, iskolai szünetet engedélyez. 
Az ifjúság hatalmasan éljenezve távozott az 
ünnepély színhelyéről.

— Áthelyezés. Mint a hivatalos lap
ból olvassuk az igazságügyminiszter dr. 
Szabó Lrjos lévai kir. járásbirósági al
jegyzőt sajat kérelmére és hasonló minő
ségben az ipolysági kir. törvényszékhez he
lyezte át. — Renget- Ernő verebélyi kir. 
járásbirósági aljegyző, ugyancsak hasonló mi
nőségben az ar.-maróthi kir. törvényszékhez 
helyeztetett át.

— Iskolai Ünnepély. Meghatóan szép 
ünnepély folyt le a paulai sz. Vinczéről ne
vezett irgalmas nővérek zárdájában f. hó 
13-án. Az intézet ugyanis Báthy László 
plébánosnak, m nt az iutézet igazgatójának, 
préposttá történt kineveztetése alkalmából, 
iskolai ünnepélyt rendezett. Ott láttuk az 
ünnepélyen Léva város közönségének szine- 
javát. A programm első pontját „Angéla" 
4 feivouásos vallásos irányú szinmü képezte, 
amelynek korrekt előadását igazán bámulták. 
Különösen szépen játszotta szerepét M á I a s y 
Margit IV. oszt. polg. isk. növendék, aki 
M i o k o v i c h Mátyásnak ez alkalomra irt 
„Vezérünkhöz" ez. költeményét is a benső- 
ség hangján s a hanglejtés természetes bá
jával szavalta el. Meglepett bennünket két 
apró kis láuykának, B ózó ki I.-nek és 
Ordódy J.-nak üdvözlő mondókája, amely
nek bátor, természetes hanghordozassal tör
tént előadása valóban mindnyájunkat bámu
latba ejtett. Büszkék lehetnek azok a szü
lök, akiknek gyermekeit az isteni Gondviselés 
ily jeles tehetséggel ruházott fel. — A kar
énekek szabatos betanítása pedig Richter 
Ferencz áldozatkész munkáját dicséri, — 
Az ünnepély végén leleplezték a nagyszere
tetnek örvendő prépostnak a növendékek ön
kéntes adományaiból elkészített életnagyságu 
képét. Ez alkalomból az intézeti növendékek 
és ezek vezetői nevében S t i b 1 ó Ágoston 
segédlelkész egy szivekig ható, gyönyörűen 
megfogalmazott, szép gondolatoktól duzzadó

jókivánatokat s aztán odakiált a czigánynak : 
Húzd el more azt a nótát; azt a legszebbet 
a mely húrodon kifér ; húzd el nekem azt 
az éltető imádságot -

„Te vagy, te vagy barna kis lány 
üzemem, lelkem fénye, 
Te vagy mind a két életein 
Egyetlen reménye 1“ . . .

8 a mig Mariska és Jenő sokatmondó 
tekintete eskü gyanánt olvad össze, fönn, a 
ragyogó csillagok honában, a honnan nincsen 
visszatérés, a hol már nincsen fájdalom; egy 
szép, kékszemü angyal nyugodt, boldog mo- 
solylyal, összekulcsolt kézzel könyörög : Áld 
meg őket én édes Istenem 1

R-ittkay Emma.

Daloltam . . .
Szerény lantomon ha 

Felcsendült az ének,
Nem hirt hajJiásztam én, 

Nem is dicsőséget;
Nem sarkalt hiúság, 

Sem beteg vágy szomja,
Babért nem is fűztek 

Soha homlokomra !

Mint a szárnyaszegett
Kis madár a lomb közt, 

Én is elrejtőztem,
Ajkamra ha dal jött;

S daloltam magamnak 
Hol arról, hol erről: 

Futó boldogságról . . ,
Kinti sterilemről , , , /

Futó boldogságról, 
Mit utol nem érek !

Kínzó szerelemről,
Ami alatt vérzek,

Megsiratott múltról . . .
Mikor estem gyászba,

Áhított jövőről . . . 
— Koporsóba zárba !

Daloltam, daloltam
Nem nektek, magamnak !

S amig a szivemből
Bús dalok fakadtak :

Nem vágyódtam hírre,
Nem is dicsőségre:

Csak, hogy 0 meghallja, 
Csak, hogy 0 — megértse!

Torbágyi.

Láncvirág.

Nagyon, de nagyon tudom sajnálni a 
láncvirágot.

Olyan sápadt, olyan sárga szegény, olyan 
elhagyatott. Senki nem szereti, magában 
hajlong ott a rét közepén, bókolva a szél 
szeszélyeinek. Szerény virágát rezgve, híze
legve simogatja a napsugár, üstökébe bele
kap a szél s megrázza kegyetlenül, s nincs 
senkije, aki megkönyörülne rajta. Néha-néha 
kis gyermekek szaggatják le, de csak azért, 
hogy sárga koronájától megfosztva, lánczba 
fűzzék.

Nagyon, de nagyon tudom sajnálni a 
láncavirágot.

Olyan elhagyott ö, mint a szegény kis 
Birike volt. Ott ödöng ö, az árva láncvirág 
a nagyváros rögös utain, sírva fázva szines 
mosolylyal. Gyönge termete hajlott az élet 
gondjától, szeme rég elvesztő azt a a ága, 
tüzes csillogását, amelyet egykor . . . egy
kor annyian csodáltak . . . Jaj, de régen 
lehetett , . . S még sem !

Még emlékszem, mily üde, szép teremtés 
volt . . . akkor . . . amikor még bimbó volt, 
— üde, harmatos bimbó. Körülrajongva öt 
a lepkesereg, körül lebegték a napsugarak, 
a forró szerelmü, édes napsugarak.

Hiába tolakodtak : lilába próbált szeren
csét — hiába ölelgette, csókolgatta sok tüzes 
szemű napsugár, a bimbó csak..............mo
solygott s hideg maradt. 8 egyszer . . . 
amikor már örült körötte a világ, mikor a 
díszes, büszke kaméliák, pávatollu szép 
virágok vigan nevetgéltek, akkorra az ár
tatlan kis lánczvirág-bimbóhoz is oda tola
kodott egy tüzes napsugár, tüzesebb, színe
sebb, forróbb, mint a többi s az üde, ár
tatlan lánczvirág lehanyatlott az ölébe.

Nagyon, de nagyon tudom sajnálni a lánc
virágot.

S azóta, ah azóta kezdődik a szenvedés. 
Birike ott ögyeleg a büszke, de hamis sze
relemmel pávázó nagy városban, mosolyg és 
hódit, s az emberek .... kinevetik. . . . !

Aléltan ott áll a szögleten, s szivében 
valami olyan lassan, lassan, fájóan őröl, 
mintha valaki vigyázva s gyönyörrel kést 
forgatna benne. S ö érzi ezt, érzi, hogy ez 
a halál1 A halál I , , . jaj mi borzasztó la- 

hét azzal ölelkezni. Olyan hideg, meresztő, 
sorvasztó ölelés 1

8 a láncvirág odakap, hol a szive, az egy
kor oly meleg, oly ábrándteli életszomjas szive 
van s keze alatt érzi annak vonaglását. 
Mintha ott valami hideg, aszott kezet érin
tett volna meg I

Ö nem élhet! a halál már szivén tartja 
életfagyasztó kezét, s ki tudja, melyik pilla
natban. ... Oh jaj, ne is gondoljon erre.

Birike összerázkódik s mosolyog, mert 
férfit lát. Fonnyadt arcza nevetésre nyílik, 
nevet ... de a szívben tovább őröl valami, 
olyan csendesen, olyan fájóan 1 A férfi tovább 
ment, s a lánczvirág ismét ott áll magában 
fagyasztó gondolatainak hagyatva.

Nem bírja már, nagyon kinosan vonaglik 
szive, s a lánczvirág nincs ehhez szokva, ö 
neki ez nagyon fáj.

Arcza eltorzul, mintha kigyók vouaglaná- 
nak vonásain s előre néz , . , Ah mi ez ,.. 
ott ... a másik sarkon : . . a halál. Jön, 
jön hozzá. Hogy nevet, s mosolya irtóztató. 
Hogy nevet. Fogai, száraz csontajkai, hogy 
szétnyilnak, mintha be akarná nyelni.

Közéig hozzá. Úgy érzi, megfagy. Elfut, 
el a halál előtt. Nem fog meghalni, nem 
akar meghalni.

Próbál futni, de lába meredt. Megfeszíti 
erőit, megmozdul, s egy . . . férfiba botlik.

fölébredt . . . fonnyadt arcza nevetésre 
nyílik ... s mosolygó, fénytelen szemével 
a férfira néz 1

Nagyon de nagyon tudom sajnálni a 
láncvirágot 11

X-UUsó, 



reiu >k beszédet intézett az ünnepekhez, aki 
mighavOttan, könnyes szemekkel nézte és 
hallgatta végig az őszinte szeretetnek és 
tiszteletnek eme fényes megnyilatkozását.

— Uj joggyakornok. A pozsonyi kir. 
ítélőtábla elnöke Reidner Ágoston nagy- 
tapolcsányi lakos joghallgatót a tábla terü
letére joggyakornokká nevezte ki s szolgá
lattételre a lévai kir. járásbírósághoz osz
totta be.

— Gyászrovat. Egy mindvégig derék 
szorgalmas munkáséletet oltott ki a halai kö
nyörtelen keze, midőn a jó öreg D u d i c h 
bácsit elszólitotta az élők sorából. Aki- is
merte a derék öreg urat, mindenki igaz tisz
telettel adózott becsületes munkásságának 
és aki tisztelte, az mind szerette is a ked
ves nyájas öreg urat, ki hivatásának télként 
apostola, családjának szerető feje, ismerősei
nek és barátainak igaz jó akarója volt. Ta
nítóságának 53-ik evében a királyi kegy 
koronás ezüst érdemkereszt'.el tüntette ki 
az agg tanítót és az ünnepélyes átadáson a 
közigazgatási hatóság fején kívül osztatlan 
örömmel az egész vidék megjelent vendég
szerető házánál, hogy az ünnepeltet üdvö
zölje. Agg kora daczára mindvégig testileg 
fürge, fris eleven kedélyii volt, mig most 
váratlanul betegágyba dőlt s rövid szenve
dés után meghalt. A gyászoló özvegy a kö
vetkező gyászjelentést adta ki: Özvegy Du- 
dich Ferenczné mély fájdalomtól megtörve 
jelenti a saját, valamint gyermekei, unokái, 
az egész család és rokonság nevében, hogy 
hőn szeretett kedves férje, a legjobb apa es 
nagyapa Dudich Ferencz jubiláns tanító, a 
koronás ezüst érdemkereszt tulajdonosa folyó 
évi február hó 20-án, rövid szenvedés és a 
halotti szentségek ájtatos felvétele után, éle
tének 77-ik, tanítóságának 56-ik, házasságá
nak 40 ik évében meghalt. Kedves halottun
kat folyó évi február hó 22-én d. e. 10 óra
kor temetjük, az engesztelő szentmise-áldozat 
pedig ugyancsak iebruár hó 23-án reggel 
fog a Mindenhatónak beinutattatni. Lekeren, 
1899. február 20-án. Az örök világosság fe- 
nyeskedjék neki! Dudich Gyula, dr. Dudich 
Endre, Dudich Margit, Dudich Imre, Dudich 
László, gyermekei, özv. Dudich Ferenczné 
szül. Gubics Magdolna. Dudich Gyuiáué, sz. 
Bedros Teréz, dr. Dudich Endréné, sz. Ud- 
vary Anna, Dudich Laszlóné, sz. Bukovinszky 
Erzsiké, menyei. Lenke, Erzsiké, Jolán, Emil, 
Magdolna, Marianna, Margit, Ilona, Anna, 
Endre, Irén, Bandi, Sándor, unokái. ■—• A 
másik halott egy szép tiatal asszony Val- 
kovits István újbányái közkedveltségü 
albiró ifjú neje, kit férjenek s két kis gyer
mekének mély szomorúságára Beszterczeuá- 
nyán szülői házánál, hosszas szenvedés utáu 
szólított magához a Mindenható. Haláláról 
a kővetkező gyászjelentest adták ki : Alul
írottak úgy maguk, valamint az összes ro
konok neveben is, fajdalomtól megtört szív
vel jelentik, hogy felejthetetlen es forrón 
szeretett hitves, anya, leány, testvér és rokon 
Valkovits Istvánné szül. Arman Margit folyó 
hó 19-én reggel s/|6 órakor éietenek 29 ik 
boldog házasságának 6-ik évében hosszas 
szenvedés és az utolsó leiki vigaszban tör
tént részesülés után elhunyt. A megboldo
gult drága hamvai kedden f. hó 21-én d. 
u. 1.24 órakor fognak az ág. ev, evang. egy
ház szertartása szerint a helybeli evang. sir- 
kertben sin nyugalomra helyeztetni. Besz- 
terczebányán, 1899. évi fekruár hó 19 én. 
A béke angyala lebegjen a drága halott po
rai feletti Valkovits István, mint férje. Val- 
kovits Alice, Valkovits Andor, mint gyer
mekei. Valkovits Ká’oiy, mint apósa. Val
kovits Károlyné szül. Hirsch Róza, mint 
anyósa.

— Hymen. Borcsányi Béla a 
„Borcsányi és Csernák" czég beltagja folyó 
hó 25-én váltott jegyet Léván R á c z Ma
riska kisasszony nyal, Rácz János városi ta
nácsnok kedves leányával.

— Kis koszmályi harang-per Meg
írtuk, hogy a kis-koszmáiyi reformátusok 
visszahelyezési keresetet indítottak az ottani 
katholikusok ellen, kik nem engedték meg, 
hogy egy halottjuknak nagypénteken haran
gozzanak. Az érdekes harangper bírói tár
gyalása f. hó 15-én volt megtartva Kis-Kosz- 
malyon Pogány Virgil lévai kir. járásbiró 
elnöklete alatt, ki miután a peres feleknek 
a vallási türehnességet, a gyümölcsöző békét 
és a felebaráti szeretetet békítő modorban 
emlékezetükbe hozta, kiegyeztette őket oly- 
képen, hogy ezentúl a reformátusok nagy
csütörtök, nagy-péntek és nagy-szombat ki
vételével mindenkor használhatják a közös 
harangokat. 8 bogy a bekét jó magyarosan 
megpecsételjék, az ítélet kihirdetése után a 
felek ebédre az ottani református lelkész, 
vacsorára pedig a kath. plebáuos vendég
szerető házához tértek be mindnyájan szív
ből örvendvén a per szerencsés megoldásán.

— A kereskedő ifjak a no egyletek
nek. A kereskedő ifjak a f. hó i9-eu tartott 
estelyük tiszta jövedelmét felosztván, 25 frt 
15 krt a lévai nöegyletuek, 25 frt 15 krt az 
izr, nőegyletnek adományoztak, mely nemes 
tényükért mindkét nőegylet köszönetét fejezi 
ki a derék adakozóknak.

— Az írón 50 éves jubileuma, a 
kedves olvaso bizonyára nem is gondol reá 
amikor czeruzáját fogja kezébe, bogy most 
egy jubilánssal van dolga. Ötven év lezaj
lott születése óta, kezdetben alaktalan kis 
tárgyacska volt, majd ö is haladt a korral 
s mindig szebb, előkelőbb alakban jelent 
meg a nagy közönség előtt. Elég fenyes 
(Pultra tekinthet vissza, de jövője úgy lát

szik még fényesebbnek ígérkezik. Az irón 
eredeti hazája Szibéria. A negyvenes évek 
elején Alider fiún kereskedő igen nagy graphit 
telepekre bukkant Szibériában; czélszerü- 
sége ugyan már ismeretes volt mint kitűnő 
tűzálló anyag, de nagyobb mennyiség még 
nem állott rendelkezésre, miután Alider kü
lönféle hasznavehetőségét felfedezte, először 
rudakban hozta forgalomba, mig az ötvenes 
években megalapította a Martynski minta 
gyártelepet, ahol az első faburkolatba foglalt 
írón látta meg a napvilágot.

— Fertőző betegek Magyarorszá
gon a UlUlt évbeu. Az országos statisztikai 
hivatal kimutatása szerint a múlt évben 
Magyarországon előfordult fertőző betegségi 
esetek főbb adatai a következő : A gümökór- 
nak a múlt évben 55,280 ember esett áldo
zatul. A többi fertőző betegségek közül a 
legnagyobb pusztítást a roncioló-toroklob 
okozta, a mely 11,015 emberéletet oltott ki, 
mig a vörheny 10,754, a szamárhurut pedig 
10,314 embernek okozta halálát. Kanyaróban 
7980 ember halt el az 1898. év folyamán. 
A hasi hagymáz 6685 embernek okozta ha
lálát. A vérhas áldozatainak száma 2121-et 
tett. Sokkal kevesebb halálozást okoztak a 
felsorolt fertőző betegségeknél a hólyagos 
himlő, meiy 1151, a pokolvar, 763 és a ki
ütéses hagymáz, mely 444 emberéletet oltott 
ki az 1898. év folyamán. Megemlítjük még, 
hogy gyermekágyban 2078 nő halt el múlt 
évben. Az előző év adataival hasonlítva össze 
a múlt év eredményeit, általában véve némi 
javulás konstatálható, a mennyiben a fertőző 
betegségek áital okozott halálesetek száma 
a betegségek legtöbbjénél csökkenést mutat, 
csak a vörhenynél (8501-ról 10,754-re), a 
pokoivaruál (719-ről 763-ra) és a kanyarónál 
mutatkozik emelkedés, mely ez utóbbinál igen 
jelentékeny ; 5072 röl 7980-ra. A többi fer
tőző betegségek pusztítása kivétel nélkül 
enyhült: a giimokórban elhaltak száma 
57.180-ról 55,280-ra csökkent Erősen apadt 
még a szamarhurut áldozatainak száma : 
14,436-ról 10,313 ra és a roncsoló toroklob
ban elhaltaké; 12,400-röl 11,015-re. Kisebb 
a csökkenés a verhasnál és a kiütéses hagy- 
máznál, míg a hólyagos himlőnél és hasi 
hagymáznál elég kielégítő ; végül a gyermek
ágyban is közel óOO-zal kevesebb nő halt 
meg a múlt évben, mint az azt megelőzőben.

— Vízhatlan bőrkenőcs lábbeliekre. 
Bizonyára nem csizmadia volt az, ki feltalálta 
a következő vízhatlan börkeuőcsöt: Egy li
ter közönséges borszeszbeu 10 deka sellakot 
feloldva hozzáteszüuk 2 deka kámfort és jól 
felrázzuk. Ha akarjuk, hogy ezen lakkunk 
fekete legyen, még 2 deka kinruszt teszünk 
hozza. Ezen folyadékkal bekent bőr 5 perez 
alatt megszárad és nem hat be a börállo- 
mauyba, s nem keményíti meg, hanem a bőr 
felületűhez tapadva, a nedvességet vissza
tartja. Czélszerü ezen folyadékot jól bedu
gaszolt üvegben tartani es használat előtt 
mindig jól telrázni. Használatkor a szükséges 
mennyiseget egy cseréptauyérba kiöntjük és 
kis mázoló kefevei a laboeiire jól rákenjük. 
Zsírral vagy olajjal nem jó a iábbelit meg
kenni, mert az a bőrt felpuhítja és a viz 
még jobban átszivárog. Aki kételkedik e 
preparátum kitűnőségében, próbálja meg 1

— Sötét bűn 8 z nuauder Júlia 
nagy-tőrei illetőségű 20 eves cselédleá .y sötét 
büu elkövetése miatt kerü t a lévai kir. járás
bíróság vizsgáló bírája elé. Nevezett leány 
ugyanis a múlt évben Bars-Bessenyön szol
gáit, hol egy zsellér-legénynyel szerelmi vi
szonyt szőve csakhamar érezni kezdte annak 
következményeit. Hogy a szégyent elkerülje 
még ott egy Vargháne nevű javasasszonyhoz 
fordult, majd novemberben, otthon Tőrén egy 
Bene Antalné nevű kenőasszony segítségét 
vette igénybe, mely segítség czélját el is 
érette vele, mert 3 hét múlva egy 7—8 hó
napos halott Hu gyermeket szült Ángalán — 
s azt a földeken elásta. A csendörség nyo
mára jött a sötét bűnnek, annak részleteit 
kinyomozta s a tetteseket — kik beisme
résben vannak letartóztatva. Benőné tagad 
csak némi részben s azt vallja, hogy ö most 
először végzett ily műtétet, de vannak Tőrén 
híres javasasszonyom, kik hivatásszerűen űzik 
mesterségüket. Tőrén és az egész vidéken 
ugyanis a leggazdagabb embereknek is az az 
óhajtásuk, hogy egy iegfelebb kél gyermekük 
legyen. — Reméljük, bogy az erélyes csendör- 
ség e bűn nyomán ki fogja puhatolni a gonosz
tevőket, kik eddig ily gyalázatos büu elkö
vetésére szövetkeztek.

— Állategészségügyünk Barsvár- 
megyében. A lefolyt teihouapban a követ
kező ragadós állat betegségek konstatáltalak ; 
Sertésorbáncz : Tajna-8ari 1 u. Sertésvész : 
F.-Győröd 16 u., Garam-Vezekény 14 u., 
Lédecz 8 udvar, Nagy-Málas 1 udvar, Szkiczó 
1 udvar, összesen 5 község.

— Rövid hírek. — Faure Félix 
A franczia köztársaság elnöke hirtelen meg
halt, utódja a parasztcsaiádból származó L o u- 
b e t Emil, kinek ünnepélyes beiktatása e 
hét folyamán ment vegbe.

APRÓSÁGOK.
Rovatvezető: ZUHANY.

Oyógyszertárban. Beállít a paraszt egy 
gyógyszertárba és igy szól:

— Kérek öt krajezárért keserii pálinkát a felesé
gemnek.

— Van-e üvege?
— Nem kérem, itt iszom meg.

A katoiiaorvos előtt. Egy rekruta, a 
ki hamarosan megunta a katona élet dicsőségét, sze
retne kiszabadulni a kényelmetlen mundérból. Jelent
kezik is a doktor előtt, bogy baja van. —

— M» hát a baja? — kérdi az. orvos.
— Rövidlátó vagyok.
— Rövidlátó ? . . . Aztán hogyan tudná bebizo

nyítani ?
— Igen könnyen . . . Tetszik látni ezt az em

bert, a ki most megy itt át az udvaron?
— Látom.
— Én meg nem látom !

Közönség köréből.
i.

Felhívás!
Barsvármegye törvényhatóságának 75. 571. 

sz. a. kelt határozatával Léva város terüle
tére hatáskörrel biró „borellenörző bizottság” 
megalakult, Leidenfrost Tivadar elnöksége 
alatt, tagjai Czirok János, Huberth Vilmos, 
dr. Karaüath Márius és Medveczky Sándor.

Erről a t. közönséget azon felhívással ér
tesítem, hogy esetleges panaszát, a bizottság 
bármely tagjával közölje, minek alapján a 
bizottság az 1893. évi XXIII. t. ez. értelmé
ben fog eljárni.

Léván, 1899. február 20-án.
A bizottság megbízásából: 

Medveczky Sándor, 
b. jegyző.

II. 
Köszönetnyilvánítás.

F. hó 19-ikén a lévai keresk. ifjak tár
sulata által rendezett tánczmulatság tiszta jö
vedelméből a lévai izr. nöegyletnek juttatott 
25 frt. 15 kr ; valamint ugyanez alkalommal 
konfetti elárusitasából befolyt s egyletünk 
pénztárának kiutalt 6 frt. 50 krért fogadja 
az egylet elnöke Faragó Samu ur, valamint 
az egylet tagjai s azok kebeléből alakult 
vigalmi bizottság külön-külön hálás köszö- 
netünket.

Weisz Johanna, 
elnök.

III.
Mindazou jóbarátaink és ismerőseinknek, 

kik boldogult, férjem halála alkalmából rész
vétüket részint személyesen, részint levélben 
kifejezték, ez utón mond köszönetét

Lekér, 1899. febr. 23.
özv. Dudich Ferenczné 

és családja.

Báli selyem krig méterenként —- 
valamint fuKe.e, teher és színes Henneberg 
selyem 45 Krtól 14 frt 65 krig méteren
ként — a legdivatosabb szövés, szin és min
tázatban. Privát-fogyasztóknak póstabér 
és vámmentesen valamint házhoz szállítva, 
— mintákat pedig postafordultával 
küldenek, HENN£B£KG G. selyem
gyárai (cs. es kir. udvari száintó) Zürich
ben. — Magyar levelezés. Svájczba kétsze
res ievélbelyeg ragasztandó.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány,

Búza- <n.-mázsánkéul 9irt—xr,9 trc. 20 Két
szeres 7 frt 40 kr. 7 frt 50 Kr. — Rozs 
7 trt 20 kr. 7 írt 40 Kr. Árpa 6 frt 50 
7 frt — kr. Kukoricza 5 frt —- kr 5 frt 20 
kr. Bab 5 frt 60 kr. 5 frt 80 kr. Zab 6 frt —kr 
6 frt 20 kr.— Lencse 7 trt — kr. 7 frt 20 ír 
Köles 4 frt 10 kr. 4 frt 60 kr.

Nyilttér.*)
i.

Az 559 98 számhoz.
Árverési hirdetmény.

Alu írott bírósági végrehajtó ezennel 
közhírré teszi hogy vb. Zimmer Antal új
bányái lakos csődtömegéhez tartozó és 1380 
fit 74 krra becsült fűszeráruk, rövidáruk 
és üzleti felszerelésből álló ingóságok 1899. 
márczius ho 2-an és ezt követő napokon 
d. e. 9 Órakor Újbányán megtartandó nyil
vános biiói árverésen a legtöbbet ígérőnek 
készpénz fizetés mellett eladatni fognak.

Kelt Újbányán, 1899. évi feor. ho 20-an.
Bíró Zsigmond 

bir. végrehajtó.
II.

22.J899. sz. Hagy.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kir. közjegyző ezennel Közhírré 

teszi, hogy a Vámos-Ladáuyban 1898. évi 
október hó 28. napján végrendelet tétel nél
kül elhalt néhai Molnár Sámuel hagyaté
kához tartozó, s ócska ezüstnemü, bútorok 
ruhanemüek, marhák, gazdasági felszerelés 
és gabonanemüekbül álló ingóságok a lévai 
kir. járásbíróság 1898. évi Ö. 427.5. számú 
végese folytán nyilvános árverés utján el- 
adatni fognak. J

Ezen árverés foganatositására alulírott 
kir. közjegyző küldetvén ki, — az árverés

*) E rovat alatt közlőitekért nem. vállal felelős
séget — a Szerk,

nek a he'yszinén Vámos-Ladányban az 
ev. reform, ielkészlaaou lee nlö eszKőzlescre 
határidőül 1899. évi márczius hó 6. nap
jának délelőtti 8 órája kitüzetik, mihez a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy a fennebb megjelölt ingósá
gok a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 
mellett az 1881. évi LX. i. ez. 197. §-a ér
telmében a becsáron alul is el fognak adatni.

Kelt Léván, 1899. évi február 22-én..
Belesük László, 

kir. közjegyző, 
mint bírói kiküldött.

III.
2448. 1899. sz. Barsvármegye alispánjától.

Pályázati hirdetmény.
Léva rend, tanácsú városnál, lemondás 

folytán megüresedett polgármesteri 
állás, továbbá az esetleges előléptetés foly
tán megüresendö állásoknak választás utján 
leendő betöltése czéljából ezennel pályázatot 
hirdetek.

A polgármesteri állás 1200 frt évi fize
tés élvezetevei van összekötve.

Felhívom tehát mindazokat, kik ezen, 
vagy az annak betöltése folytan üresedésbe 
jövő egyébb állások valamelyikét elnyerni 
óhajtják, hogy az 1886. évi XXII. t.-cz. 73. 
§-ában előirt általános miuősiiest, továbbá 
Képzettségüket s esetleges eddigi szolgálatai
kat igazoló okmányokkal felszerelt pályázati 
kérvényükét folyó évi márczius ho 1-ig 
bezárólag hozzám küldjék be.

Ar.-Maróch, 1899. évi febr. hó 23-án.
Simonyi Béla, s. k. 

alispán.
IV.

Beocsini Cement áruda.
1-ső reudíí Fortland Cement 
1-ső reudíí Komán Cement, 

eredeti gyári áron kapható :
Engel József, 

fűszer kereskedésében, Léván
V.

Eladó
egy uj -A-cLixance kéve-kötő arató 
gép, egy nyitott és egy fél fedeles 
hasznait hintó — Toldy g— 
mondnál Zsemberen.

VI.

Ház eladás.
Verebélyen a főuteza kellő közepén eladó 
a 150. számú ház, mely urilaknak és 
üzlethelyiségnek is használható. — Bő
vebb felvilágosítással szolgál

Gerley AZLátyés. 
kántortanitó.

VII.
Nyilatkozat-

A „Bars“ múlt heti számában egy nyilat
kozat jelent meg, melyben Weisz Sándor u.- 
sárói könyvelő,— ki öumagat disqualificálva 
hitelt érdemlő egyének előtt szégyenerzet nél
kül el mondotta, hogy Kairóban csavargás 
miatt rendőrség által elfogatván, hazájába 
toloncz levél mellett kísértetett vissza,_ en.
gém gyávának és megvetésre méitóuak tart. 
— Hogy ismerőseim a nyilatkozóról s igy 
az ő megnyilatkozásáról tájékozva legyenek 
szükségesnek tartom az előzményeket köz
tudomásra hozni.

Folyó hó 9-én Sallóban egy zártkörű far
sangi mulatságot tartottunK, melyen ez a 
Weisz Sándor nevű úri ember is megjelent 
s a halyett, hogy magát ildomosán viselte 
volna, mar ittas állapotban állitván be ott 
a társaság több tagjavai összetűzött, s engem 
is teifi es tisztviselői önérzetemben sértve 
megtámadott. — Nem akarváu a teremben 
skandalumot provokálni, tűrtem sértését 
addig, mig találkoztam vele a folyosón, hol 
— miután rakonczatlau magaviseleté miatt 
kérdőre vontam, egyúttal kellő szelídséggel 
végig bérmáltam ábrazatját. — E rám nezve 
is kínos incidens után három uapig hallgatott 
a „tisztelt polgártárs” s csak három nap múlva 
küldő hozzám segédeit elégtételért, mit én 
nem csak a — parbaj szabályok kihivási fel
tételeinek elmulasztása miatt, de azért is 
megtagadtam, mert disquahticált egyénekkel 
tolonczokkal- tisztességes embernek össze- 
mérközni nem szokás. — A mit különben sa
ját megbízottai is elismertek, midőn az en 
megbizottaimmal tárgyalva, ajegyzÖKÖnyvben 
a maguk, tehát nem jelük reszere nyilvání
tották, az ügyet befejezettnek.

így állvan a dolgok, remélem ismerő
seim nem veszik rossz néven, hogy kivettem 
a szülői kezekből az elhanyagolt fenyítéket, 
mely a.„kis kedves" nevelései vau hivatva 
befejezni, s érdeme szerint elbántam az 
olyan emberrel, ki a társaságban a legele
mibb szabályokat sem tudta szem előtt tartani.

Ön pedig Weisz ur könyveljen csak to
vább, és vigyázzon, hogy bardolatlan maga
viseleté miatt ne kerüljön több ily „teher“ 
a „Soll“ rovatára, mert a kiegyenlitest min
den önérzetes ember csak ugyanolyan drasz
tikusan lesz kénytelen leróni, mint én, ki a 
bilánce mielőbbi elkészithetése végett kény
telen voltam az ön ábrazatának „Haben“ fe
lére az ellen értéket nyomban kiszolgáltatni 
s ezzel tőszemről az ügyet végleg befejezni’

Nagy-Salló, 1899. február 20.
Gaál Dániel,
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MEGHÍVÁS.

A LÉVAI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNY-TÁRSULAT 
xxxni. évi 

rendes közgyűlését
folyó évi marczius hó 5-én

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

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 jelentésévelj a mérleg megállapítása: a nyeremény felosztása 
a 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 Mérleg-számla 1898. évi decz. hó 31-én

"Vagyon : frt frt kr F. k. 
lapsz. Teher z

Követel.

27752
682234

11
79

2
3
4
5 i

Kivouat az alapszabályok 13. §-ából. A közgyűlésen csak oly részvényes gya
korolhatja jogait, ki a közgyüle'si meghívó kelte előtt legalább 60 nappal mái a rész 
véuyesek könyvében részvényesként be volt vezetve s ki ily tulajdonjoga részvényét 
a közgyűlés megnyitása előtt legalább is egy órával az intézet pénztáránál letéteményezte.

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

814622
327217

Készpénz .... 
Váltó tárcza
Kamatozó jelzálog kölcsönök 
Törlesztéses „ „

154
156
157
121
158 .
162
18
81

Kézi zálog és előlegek 
Előlegek és óvási költségek 
Intézeti ház . . .
Majthényi-féle ház .

50000
10000

19 Helybeli nöegylet .
142 120 M. kir. Postatakarékpénztár 

és az O. M. Bank giró 
számlájáu98 ii Viszleszámit. átmenő kain. 1913 60

127 Engedm. köles, átmenő kam. 4225 41
■Előlegek jótékouycz. aduk. 
Adósok . . . .
Köles, utáni hátralévő kain. 
Bútor és felszerelések

152
135 138
14 45 47

48

136
140

I 143
91 137 IS» 

144 I 
148

42 43 46

Részvénytőke . 
Tartalék alap .
Veszteség tartalék alap . 
I-sö nyugdíj alap
H-ik „ „’) . .
Betétek .
Viszlészámitolás
Eng. utján atruh. jelz. köles. 
Fel nem vett részv. oszt. 
Hitelezők . . . .
Zálogeladási fölösleg 
Kölcsönök után 1899. évre 

előre bevett kamatok 
Nyeremény mint egyenle

i

2.345

60000

1141839
39246

591

1980841

Léván, 1898. évi deczember hó 31-én.

Az igazgatóság :
Holló Sándor, s. k.

igazg. elnök.

10000

J 
J frt k.

100000
22
— 17376 22

16 22345 16
1313744 96

197556 36
273450 83

225 _
11219 42

1 91 43

20922 84

■ 
j

23908 43

i ! 1980841 19

A könyvvezetőség:
Mercáder Alajos, a. k.

fökönyvvezető.

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

egyezőnek találtuk.

Toóth Zsigmond, a. k.
felíigy. biz. tag.

Schwarcz György, a.
felíigy. biz. elnök.

k. Medveczky Sándor, a. k.
felügy. biz. tag.

♦) Betét képen kezeltetik.

■
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feljebb

0
0
0
0

00
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Z a
Arany 
Arany

órás- és ékszerész LÉVÁ’N.
„Szandiik" ez.üstárugyár (Alaó-IIá- 

mor Barsmegye) kizárólagos képviselete 
és raktára Bars- és Hontrn. területére.

remontoir óraférfi 
női remontoir óra

30.- 
14.— 

Ezüst remontoir óra kettős fedéllel.................................. 7.—
Ezüst remontoir óra egy fedéllel .................................. 6. —
Niki remontoir óra egy fedéllel....................................... 4.—
Ingaórák farag, diófatokban egy felhúzással 14 napig járó müvei 10.— 
Arany gyűrű (14 kárát) ................................................2.50
Arany karperecz (14 kárát)............................................. 8.—
Arany függő (14 kárát).................................................... 1.50
Arany kereszt (14 kárát)................................................2. —

JÓ SZERSZÁM FEL MUNKA!
Gazdasági gépek, gépreszletek, töm 
lök, vízmentes ponyvák, mérlegek és 
gépszijak, szerszám, vas- és aczél 
főraktár. Portland cement és Hyd-

raulikus mész stb. 12
Kapható KERN TESTVÉREKNÉL Léván.
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Szsiloa.cla.lTXxa.zot't

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

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

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

Készpénz fizetés mellett 5%-al

valódi utánz.

19.—
28.—
36.—
39.—
27.—
38.—
58.—

22.—
35.—
40.—
44.—
33.—
44.—
70.— 

olcsóbb.

»

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

Géptük, részek és csónak olcsón.

Léva város és vidéke n. é. 
közönségéhez!

Alulírott, budapesti műépítészek Léván fiók műszaki irodát nyitottunk.
Elfogadunk mindennemű a magas építés körébe tartozó műszaki mun

kákat.
Templomok, lakó és bérházak, nyaralók, nyilvános és gazdasági 

épületek stb. tervezését, költségelését, az épitések műszaki vezetését és fel
ügyeletét.

Helyszíni szemlék és becslések teljesítésére is készséggel vállalkozunk.
Irodánk képviselője Szauer Izidor lévai építési vállalkozó, ki 

megbízásokat nevünkben elfogad és felvilágosításokat nyújt Léván, valamint 
Ipolyságon és B.-Gyarmaton lévő irodájában is, de a műszaki munkák keresztül 
vitelét és ellenőrzését személyesen eszközöljük.

A hozzánk közvetlen intézett megkeresésekre szivesen adunk akár szóbeli 
akár levélbeli felvilágositásokat.

Budapesten műszaki irodánk : VII. Rózsa-utcza 63. sz. alatt van.
A t. közönség pártfogását kérve tisztelettel

Gabos Oszkár és Zyzda Béla,
műépítészek.

/

magnagykereskedésében kapható
Kezeskedett arankamentes lóheremag....................
Kezeskedett arankamentes luczernamag ....
Valódi sárga kerek oberndorfi répamag ....
Bükköny.....................................................................
Tavaszi búza ............................................................

Valamint mindennemű gazdasági vetőmag a legjutányosabb napi áron.

60
65
40

6
10

írtért.
t!

írt 50 krért. 
frt 50 krért.

Nyomatott Nyitrai é« Tárta könyvnyomdájában, Léván,


