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A nyilttérben:
minden négyhasábos garmonÉ sor dija 15 kr.

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

kedvezményben részesülnek.
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A ’.éziratok a szerkesztőséghez : (Zöldkert-uteza 33. az.) küldendők. 
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FELELŐS SZ ’.KESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer.
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A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 

(Takarék- és Hitelintézeti épület) kérjük utasítani. 
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Márczius 15.
A tavaszi ihlet, az ébresztő természet 

felkelti szivünkben emlékét azon nagy 
márcziusnak, a tavaszok legszebbikének, 
mely felébresztette szivünkben a szá
zadokon át szunnyadó szabadság ér
zetét.

Azt az érzést, mely méltóvá tette a 
nemzetet dicső őseire, azt az érzést, mely 
lángoló lelkesedést és honszeretetet ön
tött a szivekbe.

A nemzeti géniusz megszállta a lel
keket, ez adott erőt, annak a varázsa 
alatt győzte le a nemzeti törekvés ma
gasztos eszméje a zsarnokságot és a 
nemzetnek sikerült az emberek által elért 
legnemesebb vívmányt és sikert elérni, 
— a szabadságot!

Márczius 15-ike a megváltó nap, 
mely a nemzet ezer éves történelmében 
aranybetükkel van feljegyezve, uj éb
redést jelent a nemzet életében e nap, 
egy újabb honfoglalást, mert e napon 
törte, zúzta szét a nemzet rablánczait 
és e napon lett csak e sokat küzdött 
és a végletekig szenvedett nemzet iga
zán önálló és független.

A jobbágyok felszabadultak aj Írom 
alól, ember és ember egyenlő jogokat 
nyert, a nép fölötti kényuraJom meg
szűnt és a nemzet lánglelkesedéssel 
szívta magába a hirdetett és testté vált 
igét, mely e három szóban nyilvánul: 
szabadság, egyenlőség és 
testvériség.

E napon egyesült e nemzettel a 
szabadság szelleme és millió embernek 
nemzetet adott és tette honává e hazát, 
midőn a nemzetnek jogegyenlő
séget és alkotmányt adott.

Egyenlővé tette nemest a jobbágy- 
gyal, kiegyenlítette a felekezeti különb
séget és midőn az embert egyenlővé 
tette az emberrel, megalkotta a test
vériséget.

A százados tengődésnek, tespedés- 
nek sötétjében a szabadság szövetne-

kének fénye világított, ez a fény ve
zette a nemzetet, ez világította be útját 
a mai haladás terén, úgy, hogy ma 
büszkén érezzük és hirdethetjük, hogy 
ez a nemzet immár méltó helyet foglal 
el a müveit államok sorában és azt 
dicsőségére önmaga küzdötte ki ma
gának.

Van-e szív, van-e lélek, mely a mai 
napon fel nem emelkedik oda, hová a 
honszeretet képes emelni csak, hogy 
érezze, mit tettek őseink, kik számukra 
kivívták a szabadságot?

Nem, nem hiszszük. Ma a nemzet 
minden tagja leborul, hogy hálatelt 
szivvel imádkozzék mindazokért, a kik 
a szabadságért vérüket, életüket áldoz
ták, kik vértanuságot szenvedtek és hon
talanná lettek mialatt hazát adtak a 
nemzetnek.

Magyarország történelme sok hőst 
említ, a magyar nemzet sok nagyot 
sirat, de a nagyok között legnagyob
bak voltak azok, a kik részünkre meg
szerezték a jogokat és alkot
mányt.

Nagy részének a hamva ott porla- 
dozik már a föld alatt, megsemmisült 
a porhüvely, de közöttünk maradt szel
lemük s emlékük él közöttünk és élni 
fog mindaddig, a mig a magyar hazá
ban csak egy magyar szív is dobog. 
Emlékük glóriaként fogja övezni ezt a 
hazát, lelkesíteni s nagy tettekre ké
pesíteni fogja e nemzetet, melyért éltek 
és meghaltak.

Ezért a magyar nemzet ne legyen 
háládatlan, emelkedjék fel ama magas
latra, hol a hála nem teher, hanem 
oly kötelesség, melynek teljesítése büsz
kévé tesz egy nemzetet s be ragyogja 
annak lelkületét, mert le rótta a ke
gyelet legszentebb adóját. Mindennapi 
imánkbe kell foglalni mindazokat, a 
kik a szabadság, egyenlőség és testvé
riség megalkotói és megteremtői voltak.

Ez ima legyen a magyar nemzet
nek legforróbb imája, kérjük az Istent,

hogy e hazát, ezt a szabad hazát és 
nemzetet, halhatatlan nagyjainknak di
csőségére sok ezredéven keresztül, abban 
a szabadságban, egyenlőség
ben és testvériségben és a bol
dogulás legszebb utjain tartsa 
meg, melyre ők emelték.

Adja a magyarok Istene, hogy ez 
a nemzet a sok balsors és viszály után 
boldog és megelégedett legyen. A sza
badság fénye világítson neki, midőn 
fölfelé törekszik oda a többi nemzetek 
sorába.

Úgy legyen!

tényleg nincsen rossz dolguk. Az agglegé
nyek száma rohamosan emelkedik tehát s 
kapcsolatban ezzel a házasságok rohamosan 
apadnak, felütötte fejét anu nehéz kérdés 
miként kelljen gondoskodni a sok megvé- 
nülö hajadonról ?

Természetesen nem lehetett másként e 
kérdést megoldani, mint azzal, hogy kiada
tott a jelszó „fiusitani a leányokat" s illetve 
munka és keresetképessé kell tenni őket.

Mint minden újításnak, úgy ennek is 
küzdeni kell azonban az előitélettel sa köz
vélemény még mindég két erős ellentábor
ban van. Az egyik képviseli a régi iskolát 
s azt kiáltozza a másik tábor felé, hogy a 
nőt ki akarják forgatni az ujitók a maga való
jából, hogy a nőnek hivatása a férjhez me
netel, — a férj támogatása s gyermeknevelés 
— a háztartás vezetése s igy minden esz
közökkel oda kell hatni, hogy a leányok 
férjhez menjenek.

A másik táborban az ujitók pedig azt 
mondják : — minek tartani egy hiú czél felé, 
minek feláldozni egy leány nevelését egy bi
zonytalan jövőnek, —- a mikor biztosítani 
lehet nekik a megélhetést és e mellett nincs 
elzárva az ut előttük a férjhez menetel 
előtt is.

Gyakorlati érvényesülése e két rend
szernek abban nyilvánul, hogy a régi iskola 
hívei kiveszik a leányaikat az iskolából már 
14 — 15 éves korukban, maguk mellé veszik 
az alatt a titulus alatt, hogy bevezetik a 
háztartás titkaiba s nevelnek belőlük jó házi 
asszonyt, feleséget és anyát. Egyszer-kétszer 
elviszik a piaczra, bemutatják neki a kony
hát is s azután, hogy el ne késsenek vele, 
korán bevezetik a társaságokba s megkez
dődik a férjvadászat, házi estélyek, müked- 
ve'öi előadások, konczertek, bálok napi
renden vannak azután s a leány beleszokik 
az élet zajába s mikor eléri a 20 éves élet
kort, akkor már olyannyira ismeretes lesz a 
társadalomban, mint a forgandó pénz.

Az uj iskola hivei azonban tovább foly
tatják a leány kiképzését, foglalkozást, ke
nyér kereseti módot keresnek a leány szá
mára 8 ezzel kívánják biztosítani a leány 
jövőjét.

Leányaink nevelése.
A leánynevelés terén egy átalakulási kor

szakot élünk most.
A régi nevelési rendszer küzd az uj ne

velési rendszerre), a mint küzdenek a héber 
orthodoxok a neológokkal.

A régi nevelési rendszer irányzata az volt, 
hogy a leányok jó gazdasszonyokká nevel
tessenek és mint feleségek és családanyák 
férjeik oldala mellett gyermekeik közt telje
sítsék hivatásukat.

A leányok ezen rendszer mellett meg
tanulták a sütést, főzést, varrást, a gazdasz- 
szonykodást s valamit elsajátítottak a közép- 
ismeretü tudnivalókból is, s tehát az elemi 
műveltségen felül állottak valamivel.

Arra természetesen nem gondoltak a 
leányok, hogy saját kezük, sőt még eszük 
után is megélniük kellene, a vagy megélni 
tudhatnának.

A férjhezmenetel volt legfőbb és egye
düli bázisa reményeinknek, a miben ritkán 
is csalódtak — minthogy ez évszázad ele
jén is még az agglegény olyan üldözött és 
gúnyolt egyéniség volt, —- mint a vénleány 
jobban mondva aggszüz s igy tehát ritka 
volt s az emberek nagyobbára házasságban 
éltek.

Mai napság azonban, az agglegénység 
bizonyos ntmbussal vétetik körül, úgy bogy 
már ha kinőtt valakinek abajuszsza, aggle
génynek hirdeti magát s az agglegényeknek 
a mai nehéz megélhetési viszonyok között

T Á R C Z A.

A nöegylet kóstoló-estélye.
(1899. maréi. 4 en.)

A tűi elé a lévai noegylet estélyrendezöbi- 
zottsága annyi biztató retnénynyel, az ifjúság 
oly nagy lelkesedéssel, és mindenki oly igaz 
örömmel és érdeklődéssel nézett, a nöegylet 
kóstoió-estélye nemcsak a lévai, de a vidéki 
mulatságok történetében is páratlanul álló 
erkölcsi és anyagi siker által korouázva f. 
hó 4-én, múlt szombaton folyt le az„Oroszlán“ 
fogadó összes termeiben.

Ezen előrebocsájtott rövid jelentésből 
minden kétséget kizárólag látható, sőt felté
tel nélküli alapelvül felállítható : hogy min
den dolog, mit az asszonyok kezükbe vesz
nek, — kezdve Éva anyánknak a paradicsom
ban eljátszol alma-történetétől egész e kós
toló-estig — kell, bogy sikerüljön.

Mert nagy, igen nagy azoknak az áldott, 
sz'-p, puha és mégis energikus kis női kezek
nek a büverejük 1 Azok felezik meg a mi 
goudj .inkát, azok nyújtanak bánatainkban 
enyhítő balzsamot, azok űzik el bom'okunk* 
ról az életgondok feitorny osuló sötét felhőit, 
szívesen nyújtanak örömet, résztvevöleg vi
gasztalást és kedvet adnak az élethez és erőt 
az elkerülhetlen elmúláshoz. Azok az édes, 
szép, puha s mégis energikus kis női kezel; I

Huszonhat évvel ezelőtt a lévai hö'* 
gyek nem s lelkűk sugallata által indít
tatva és buzdítva elhatározták, hogy jóté
konyság gyakorlása végett nőegyletet ala*

kitanak, melynek keretében anyagi erejük 
és tehetségükhöz mérten segíteni fogják az 
elhagyottakat, az árvákat és a gyámolitásra 
szorultakat. Ezelőtt 25 esztendővel pedig — 
tehát az idén jubileumát tartjuk — megala
kult a lévai nöegylet, 10 évvel később meg
alkotta a „Stefánia" árvaházat s azóta egész 
a mai napig az ernyedetlen buzgalom és a 
példátlan emberbaráti szeretet jelszavával 
zászlóján halad az általa kitűzött nemes ezéi 
felé.

Egyik vidéki laptársunk, ezen estély 
ötletéből kifolyólag igy emlékezik meg a 
lévai nöegyletröi :

„A lévai nőegylet évek óta fenntart egy 
árvanovelö intézetet, a „Stefána" árvaházat, 
melyben bars- és hontmegyei apátián, anyát
lan árvákat nevelnek. Azonban úgy a nö- 
egyle’, mint a „Stefánia" árvaház nélkülözik 
az alapot, mely az ilyen intézmény gond
nélküli f-ntartását és vezetését biztositaná 
s igy évenként kénytelen a nemeslelkü ember
barátokhoz fői dúlni könyöradományokért, 
vagy jótékonyczélu mulatságokat rendezni, 
melyek tiszta jövedelme aztán az árvaház 
kiadásait fedezi . . ."

így ismerteti egyik legszebb intézmé
nyünket laptársunk s mig egyrészről pazar 
fénnyel világítja meg nöagyletünk karakterét, 
másrészt szomorú sötétségben mutatja be an
nak bizonytalan helyzetét.

Hogy a 18 — 20 árva-növendék sorsát 
el ne ejtsék, évenként kell jövedelmező 
tánczmulatságokat rendezni, és a czél most 
kivételképen szentesíti az eszközöket, mert 
ez a flkell" ment föl a vád alól, hogy a

kóstoló-est a nagy böjt évadjában lett meg
tartva.

A kóstoló-estély eszméje mái múlt év 
november hava óta hánykolódott gyenge 
sajkaként a bizonytalanság hullámzó tenge
rén s hogy előbb nem ért a megvalósulás 
révpartjához, az egynémely kishitünek tulaj
donítható. kik az általános itt uralkodó tár
sadalmi lehangoltságot lebegtetvén rémképül 
szemeik előtt, féltek e mulatságot a meg
valósítás stádiumába segiteui, sőt a bizó részt 
is elbátortalanítani igyekeztek.

Ennek daczára, egy kisded elszánt hölgy- 
csapat, élén a legkedvesebb nénivel és sorai 
közt a nöegylet agilis titkárával, eotélyren- 
dazö bizottsággá alakulva csakhamar a tevé
kenység terére lépett, és kiegészítve magát 
a nöegylet választmányából az estély útját 
nemcsak elegyengette, sőt járhatóvá, kedvessé 
és kívánatossá is tévé.

Es fáradtságot nem ismerő buzga'ommal 
készítettek elő mindent, a mi az est sikerét 
e ömozdithatta. Tanácskoztak, tettek, vettek, 
egyik a bö'cs tanácsadásban, a másik a ta
nács sikeres megoldásában excellált Két szép 
asszony felkereste a nöegylet tagjait és az 
érdeklődőket, hogy ételek és italok adako
zására hívja fel a neme3 sziveket, más három 
szép Lölgy a tei mek díszítése,majd az élestár 
rendkívüli fontos rendezése körül fejtett ki. 
kiváló tevékenységet. Nem akarom ez öt 
kedves hölgy nevét szabad szárnyra bocsáj- 
tani, lehet, hogy ez s a dicséret kellemet
lenül érintené őket, de remélem, a jóleső 
érzés melegével veszik, ha a mulatók nevé
ben neveik felemlitése nélkül hálás köszönt*

tét mondunk és kijelentjük, hogy fáradságuk 
kárba nem veszeti, mert mindenki pompásan 
mulatott és felejthetetlen emlékekkel távozott. 
Ezzel tartozunk annak az öt kedves hölgy
nek, kik a mulatságból vajmi keveset élvezve, 
mint háziasszonyok úgyszólván csakanagy- 
számú közönség mindennemű igényeinek ki
elégítésén fáradoztak.

A kedves est elkövetkezvén, a városban 
megkezdődött a kocsik folytonos robogása s 
a közönség sürü rajokban gyülekezett a mu
latság színhelyére. Az elhagyatott és évek 
óta tarozásra váró „Oroszlán" szálloda fel
díszített kapualja és lépcsöháza kellemes lát
ványt nyújtott a belépőknek. Igen Ízléses és 
megkapó volt a női öltöző szoba bejárata, 
mely egy csinos vadászkuoyhó képét mutatta, 
hóm okán szarvasagancsokkal, kéménye mö
gött egy árva gólyával, mely szomorúan gub
basztott üres fészke fölött.

A folyosó zsúfolt diszitése u'án szinte 
jól esett a nagyterem, eeysz rü, de mégis 
szép diszitése. A bejárattal szemben rögtön 
felötlött egy remekkivitelü szép festmény a 
tánezrend allegorikusán megfestett képe, me'y 
honvédtisztikarunk egyik ügyes tagjának te
hetségét dicsérte. A nagyteremtől balra női 
társalgó, jobbra eső teremben pezsgő- és tea- 
elárudtó sátorok voltak. Mindkét sátor igen 
szépen volt felállítva. A pezsgös sátor 
tetején a kis Ámor birkózott egy eámpá- 
nyeros palackkal, melyből a dugó kiugorván, 
az isteneknek való nedű is erőnek erejével 
utánna szökött. A'atta a sátor homlokán e 
mély bölcsességü jelszó diszlett: „Gondold 
meg és igyál, örökké a világ sem á l 1" (Persze
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A szegényebb sorsú szülök leányaikat 
például varrásra taníttatják ki, a jobb mód
nak igyekeznek tanítónői oklevelet szerez
tetni leányaikkal, sőt a posta-távirda és va
súti szolgálathoz képeztetik ki.

A nagy művészetek ének, zongora, fes
tészet, színművészetek képességeit szerez
tetik meg általuk.

Sőt újabban majd minden államban meg
nyíltak részükre a közép és felső iskolák s 
a tudományos pályák egyik másik faja.

Minden rendszernek próbaköve az ered
mény, azért is azt, hogy melyik a leányne
velés helyesebb rendszere, az eredmények 
után lehet legjobban s legigazságosabban meg
bírálni a miről azonban e lap legközelebbi 
számában szólunk.

(Folyt, köv.)

Különfélék.
— Márczius 15. A magyar sajtósza

badság megszületésének évfordulóját az ujra- 
ébredés napját márczius 15-ét, mint minden 
évben az idén is kegyelettel ünnepli meg 
Léva város hazafias közönsége. Az ünnepélyt 
rendező bizottság hatalmas plakátokon hívja 
fel a közönséget, hogy a nagy napon mi
nél impozánsabb számban tüntessen. F. hó 
15-én este 6 órakor a városház téren gyü
lekező lesz, innen a menet kivonul a teme
tőbe a honvéd emlékhez, mely előtt hazafias 
énekek, szavalatok és ünnepi beszédek fog
nak elhangzani. Visszajövet a város kivilá- 
gittátik és fáklyás menet lesz.

— A lévai takarékpénztár részvény
társulat f. hó 5-én tartotta évi közgyűlését a 
részvényesek általános érdeklődése mellett. 
33 év előtt, 31,500 frt. befizetéssel, 500 rész
vény kibocsáj'ása mellett alakult e pénzin
tézet. Életének első időszakában nyeremé
nyét részvényesei és a köz- s jótékonyság 
között osztotta meg ; eddig közel 60,000 frtot 
adott jótékonyczélokra; életének második 
időszakában azonban már kiváló gondot for
dított tökéinek gyarapítására is, úgy annyira, 
hogy az utolsó 5—6 év alatt 50,000 írttal nö
velte részvénytőkéjét, mely ma má a rész
vényesek újabb befizetése nélkül 100,000 
frtot tesz ki. — A közönségnek rendkívüli 
bizalmáról és ragaszkodásáról tanúskodik azon 
körülmény, hogy betétjeit oda helyezi, da
czára a helybeli pénzintézetek magasabb 
kamatlábának. — Meg is érdemli ezen régi, 
szilárd intézet a nagyközönség feltétlen bi
zalmát. Az intézet adósai is általában a leg
kedvezőbb kamatlábat élvezik. Városoknak, 
községeknek, egyeseknek elsőrendű ingat
lanra 6% mellett adja ma is kölcsöneit, hogy 
kellőképpen biztosítsa a betevők vagyonát és 
részvényeseinek érdekeit. — Mint értesü
lünk az évi nyereménye 23908 frt 43 kr. volt. 
Ebből részvényeseinek 9000 frt. ad osztalék
ként, vagyis részvényenként 18 frt; majd
nem ugyanennyit, vagyis 7623 frt 78 krt 
csatol a tartaléktőkéjéhez, s e mellett még 
3274 frt 37 krt visz át jövő évre leírások 

meg is gondoltuk mindnyájan — nem is 
egyszer.) — A teasátor kínai stílusban épült. 
Amott egy párizsi szellemességü emitt egy 
piros pozsgás igaz magyar kedvességü szép 
hölgy szolgálta ki a fogyasztókat, kik. válta*  
kozva ugyan, de mindig özönével állották 
körül a két sátort. E termen túl volt a buffet 
s ennek egyik sarkában a söntés, hol sört 
és bort mértek s igy nem volt csoda, hogy 
egész éjjel szintén a leglátogatottabb hely 
volt. Mozgó trafika is volt, kitűnő szivarok
kal és pompás czigarettákkal. A fötrafikos, 
egy aranyos kis asszony volt kinálgatásainak 
sehogy se lehetett ellenállni, de a két trafikos 
kisasszonyénak sem ám, kik közül az egyik 
®gy — nagy bajuszu főhadnagy volt.

A folyosón a nagyterem bejáratától balra 
az ut „Monacó“-ba vezetett, hol a k^yaszo- 
bákban a tánczból már kiérdemült urak ját
szottak ,alsós“-t és kultiválták a „csöndes*-*.

Kilencz óra felé már uagy közönség volt 
egybegyülve, midőn megérkezett a nöegylet 
köztiszteletben és szeretetben álló elnöke : 
Majláth Istvánná, két leányával. A „Rákóczy" 
induló hangjai mellett vonultak be s utánuk 
hosszú Borban a többi vendégek, úgy hogy 
a tánczterem csakhamar megtelt s most már 
nyilvánvalóvá lett, hogy az estély sikere el 
maradhatlan.

A fenyügallyak illatától terhes terem 
levegőjébe édesen olvadt be a lágy, finom 
budoár-illat, majd később a melléktermékből 
indiskréten pikáns dohányfüst is beszűrődött 
jelképezve mintegy a nemes czél^rt szivvel- 
lélekke) való egybeolvadásunkat.

Es megkezdődött a táncz és folytatódott 
a hogy megkezdődött, a legpompásabb kedv
vel és kifejezhetlen vidámsággal k i v i 1 á- 
g o s-k i v i r r a d t i g. Mert most az egyszer 
nem nagyitok, mikor azt jelentem, hogy reg- 

hat árakor ijfUptették be a tánczot^ nem

*
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számlájára ; jótékonyczélra pedig még mindig 
1434 frt 48 krt juttat. E számokban talál
juk biztosítékát a részvénytársulat szilárd
ságának j nyereményét nem osztja ki a részvé
nyesei között, hanem a kiosztható résznek 
majdnem felét, 8O°,o-át tartaléktőkéjéhez csa
tolja, sőt előrelátásból 35%-ot átviteli szám
lára vezet, az esetleges veszteségek pótlására. 
— Ily eljárás valóban, teljes megnyugvást 
kölcsönözhet úgy a betevőknek, mint az in
tézet részvényeseinek egyaránt.

— A lévai kegyesrendi fögymná 
zium ifjúsága folyó hó 15-én délután 3 
órakor ének, zene és szavalatokkal egybe
kötött hazafias ünnepséget rendez az inté
zet dísztermében, a melyre a n. é. közön
séget tisztelettel meghívja az igazgatóság.

— Felolvasás. A kath. kör második 
felolvasó-estelyén ma, vasárnap d. u. 4 óra
kor, a főgimnázium dísztermében Fltido- 
r o v i c s Zsigmond, fögimn. tanár tart fel
olvasást a hipnózisról. Vendégeket, nő
ket is szívesen lát — az elnökség.

— Leégett a hengermalom Kedden 
este a bét órai harangszó után több oldalról fel
hangzott a vészkiáltás, majd recsegő kürtszó és 
a félrevert harangok zugásahirdette, hogy a lé
vai uradalom tulajdonát képező hengermalom
ban tűz van. Az emberek csakhamar özönével 
csoportosultak az utczákon és inkább a kí
váncsiság, mint a mentési szándék által ösz
tönözve siettek a hatalmas épület kolossus 
felé. A vészjelek csakugyan valót hirdettek, 
a hengermalom legalsó részében az épület 
város felöli sarkától a harmadik ablakból, 
mintha tömérdek szentjános bogarat bocsáj- 
tottak volna ki, sürü rajokban tódult ki az 
égő szikra, hogy aztán a levegőben szerte
oszoljon. Az emberek tehetetlenül állottak 
a sziporkákat öntő ablak előtt, vizfecskendö 
kéznél nem lévén a mentésre nem is gon 
doltak s esik pár perczczel később zúzták 
be kővel az ablakot azon hiedelemben, hogy 
talán ez; el némileg segítenek a bajon, leg
alább addig mig a tűzoltók megérkeznek. 
Az ablak bezuzása után már nemcsak szi
porkák jöttek, de hosszú iángnyelv is tört 
elő, mely végignyaiva az ablakot, azt telje
sen tüzbe borította. A laikusok még mindig 
hittek az épület megmenteseben, de azok 
kik a hengermalom belső szerkezetét ismer
ték, tudták, hogy ezentúl segítség nincsen. 
És igazuk volt. A tűz ismeretlen okokból, 
állítólag az egyik gyorsan forgó henger meg- 
tüzesedéséböl és ennek folytán a gerendázat 
meggyuladásából származván a koptatóban 
ütött ki és belekapott a földszintről a pad
lásig közlekedő fakanalakba, melyek aztán 
a tüzet a korpával és lisztporral telt pad
láson is elhintették. A kiváncsiak serege 
még mindig a földszinti ablakból kiáradó 
tüzet nézte, midőn a hengermalom tetején 
hirtelen hatalmas lángoszlop csapott ki, félel
metes világítást vetve, az eddig sötét város
részre. Az emberek a hirtelen támadt vakitó 
fénytől megijedve, félénken húzódtak tovább. 
A zavar általános volt. Itt a tűzoltók ro
hamra szóló kürthangja, ott a honvéd ké
szültséget vezénylő tiszt éles vezényszava 
hallatszott. És a tetőn a láng feltartóztat- 
hatíanul harapózott tovább. Az egész város 
nappali fényben úszott. A hengermalom még

is s óivá a mulatság egyéb részéről, mely 
pedig még vagy 2—3 órán át folyt

A négyeseket állandóan 40—50 pár tán- 
czolta és horribile dictu a tánezrendet min
den pontjában nemcsak egészen kiaknázták, 
sőt egykét számmal még meg is toldották.

A mulatságon jelen voltak :
Asszonyok: Balbach Árpádné, dr. 

Balbach Béláné (Újbánya), Balbach Lajosné, 
Belcsák Lászlóné, Bolemán Edéné, Bolemán 
Lászlóné, Boli.er Pálné (Ipolyság), Czirok 
Jánosné, Faragó Samuné, Farkas Lajosné, 
Fenyvesi Károiyné, Fischer Miksáné, dr, 
Frommer Ignáczné, Frommer Mórné, dr. 
Ilaas Zsigmondné, Henyey Elekné, Hohó 
Sándorné, Kabina Ervinné, Kápolnay Jó
zsefné, dr. Kittenberger Jánosné, Kotzab 
Frigyesné, Leidenfrost Tódorné, Levatich 
Gusztávné, Lévay Józsefné (Fajkürt), Lindt- 
ner Ferenczné (Uj-Bars), Majláth Istvánná 
(Kis-Kereskény), Medveczky Sándorné, Mu
rányi Ödönné, dr. Novotny Imréné, Ordódy 
Endréné, Pittel Gyuláné báróné (K.-Kálna), 
dr. Prizner Gyuláné, Svarba Józsefné, dr. 
Szabó Gyuláné, Szilassy Caesarné, Szüassy 
Sándorné, Spitz Józsefné (K.-Kálna), Taubin
ger Ágostne (Tőre), Thurner Nándorné, Toldy 
Zsigmo du.- (Zsem er), Toóth Zd-mondtié, 
dr. Vietons Saudorué, Wiukler Józsefné 
(Demeud.)

Leányok: Bartók Mimi, Belcsák Mici 
és Tónika, Bobok Mariska, Bolemán Margit 
és Janka, Blazsek Mariska (Budapest), Csor- 
veuka Vera (Újbánya), Farkas Ilona és Ka
milla, Holló Anikó, Lévay Mici (Fajkürt), 
Levatich Aranka, Lindtner Mici (Uj-Bars), 
Majláth Örzsike es Paula (K.-Kereakény), 
Murányi Aranka, Pittel Livia és Lujza báró 
nők (K.-Kálna), Rüdiger Gertrúd, Szakmáry 
Margit, Vargha Erzsiké (Ölyved.)

Meg kell említenünk, hogy örömmel lát
tuk ai Ipolyságiakat hatalmai tánciQs gár» 

mentéséről most már szó sem lehetett s a 
tűzoltók karöltve a derék honvédekkel csak 
azon iparkodtak, hogy a körülfekvő és a 
malom-utczai házakat a tűz ellenében meg
védelmezzék, mert bár eleinte szélcsend volt 
a tűz maga teremtett szelet, mely az égő 
csóvákat halomszámra vet e a levegőben és 
csapta különösen a malom-utczai házak mo
hos tetejére. Sok tető is több izb n kigyul
ladt itt, de az éber háziak s különösen a 
kirendelt katonaság mindig megakadályozta, 
hogy elharapódzók. A hengermalom egész 
borzasztó és mégis gyönyörű látványt nyúj
tott. Az egész város aprajt-nagyja ott szo
rongott, hogy lássa a borzasztóságában is 
érdekes szép képet. A hengermalom alig 
ötnegyedóra alatt teljesen elhamvadt, de azért 
még másnap, csütörtökön sőt pénteken is 
égett faiai közt a sok gépszerkezet és a 
több vagonra menő gabona. A kár körülbe
lül megközelíti a 180,000 frtot, a malom és 

i összes tartozéka biztosítva volt. Mint hall- 
| juk a tulajdonos uradalom a malmot nem 
, szándékozik ezen a helyen újra felépíteni; 
| de a városi hatóság sem engedhetné meg, 
, hogy a város kellő közepén oly épület emel- 
| kedjék. meiy az egész várost mindig tűzve

széllyel fenyegetné.
I — A zajtalan fegyver. Füsttelen 

puskapor van mar, most még Humbert fran- 
‘ czia ezredes föltalálta a zajtalan fegyve-t.

Humbert ezredes találmánya lehetetlenné teszi, 
hogy a gáz igen hit télén kitörjön a csőből ; 
a fegyvercsö szája ugyanis kis ajtóval van 
ellátva, mely lezáródik abban a pillanatban, 
amikor a golyó kiröpült. A gáz egy dobban 
összegyűl, elveszíti feszítő erejét és lassan 
zaj nélkül egy szitaszerü nyíláson eltávozik. 
A kisérletek, melyeket ezzel az uj fegyver
rel tettek, jól beváltak. Durranás alig volt 
hallható és lángot sem lehetett látni. Mind- 
azouáltal meg tökéletesíteni kell a fegyvert. 
Ha ez a fegyver általánossá válnék, ugyan
csak hátborzongató lenne a hadviselés. Az 
elrejtett ellenség lövöldözhetne és sem föl
szálló füst, sem durranás nem árulná el, hol 
van az ellenség.

— Balesetek. Mindkettő a leégett 
malomnál történt. Mordinyi László bádogos- 
seged, tűzoltó, ki rettenthetlen batorságauak 
a tűz alkalmával e letaus tanugelet adta, 
szerdán egy fairól leugorván szögbe ugrott, 
mely az egyik lábat átszurta. Csütörtökön 
meg Vigh József czigány keresett a romok 
között vasat s midőn ezt Laczi.ó Sándor ör 
megtiltotta neki, az őrt egy vasdarabba 
úgy fejbe ütötte, hogy eszméletlen állapot
ban kellett a kórházba szállítani.

— Nemzeti szövetség Báthban A 
derék bathiak ismét újabb jelet adjaa hazafias 
törekvésüknek. Az ország minden részében 
megalakult nemzeti szövetség keretébe ők 
is belépuek, mi végből az érdeklődőket a 
következő meghívó utján értesítik : Van sze
rencsém t. czimedet a f. év márczius 14-én 
d. u. 4 órakor, a Bát vidéki Casinó egylet 
helyiségeiben tartandó „Bati nemzeti szövet
ség" alakuló gyűlésére tisztelettel meghívni. 
Bár, 1899. márczius hó 3-án. A szervező bi
zottság nevében Sziklai József." A hátiak e 
hazafias törekvésére felhívjuk a nagyközön- 

' ség figyelmét és érdeklődését 1

dával bevonulni, de másrészt nem hagyhat
juk szó nélkül, az aranyos-rnarótiak tüntető 
elmaradását, pedig a barsmegyei árvák tán 
annyit megérdemeltek volna, hogy Aranyos*  
Maróthról is támogatva legyenek nehány 
fillérrel.

Mindannak daczára, hogy a számadások 
ez órában még összeütve nincsenek,*)  hozzá
vetőleg konstatálhatjuk, hogy a tiszta jöve
delem az óriási kiadások ellenében is meg
haladja a 350 frtot, tehát épen háromszor 
annyit produkált, mint más évben ugyanezen 
czéiból tartott mulatságok.

Másnap, vasárnap este meg kedélyes 
„tyukveröre" jött össze egy nagy társaság 
és folytatták a mulatságot tovább vig zeneszó 
és táncz mellett éjfél után két óráig.

A kitűnő és tapintatos rendezéshez gra
tulálunk a lévai nöegyletnek és újból han
goztatjuk, hogy a mit hölgykezek vesznek 
fel, minden sikerül, kezdve Éva anyánknak 
a paradicsomban eljá’szott alma-történetétől 
a leirt kóstoló-estig.

Legyenek áldva azok az édes, szép puha, 
és mégis energikus kis hölgyi kezek, me'yek 
az árvák érdekében oly sokat fáradoztak 1 

K. -v.

Hangok az éjben.
Huzzd rá czigány! . . . Ébredj leányka, 
Ki ottben alszol csendesen !
Neked szól a czigány nótája,
Hozzád esd árva énekem !
Hallod a néma éjszakába,
Mint árad szivemből a hang ? . . .
— „ Kihallatszik hej a pusztára
A nagy harang: giling I . . . galang !u . . .

Ez volt a nótád ! Oh mi szépen
Hangzott ajkidról egykoron,

*) (de már igen.)

— Alkoholmérgezós. Trczna János 
kocsison f. hó 8-án a sok ivás következté
ben őrültség tört ki, mely alkalommal fele
sége fejét leakarta fűrészelni. Mint veszé
lyeset a rendőrség a maróthi közkórházba 
szállította.

— Katonai tanintézetekbe való fel
vétel. A cs. és kir. közös hadsereg nevelő 
és képzöintézeteiben az 1899—1900 ik isko
lai év kezdetén mintegy 400 egész és féldij- 
mentes kincstári, illetőleg alapítványi és fize
tési hely fog betöltetni. Az erre vonatkozó
lag a m. kir. honvédelmi miniszter által ki- 
bocsájtott és a föltételeket magában foglaló 
teljes szövegű pályázati hirdetmény a .Buda
pesti Közlöny" folyó évi 41. és a következő 
számaiban jelent meg. — Ugyanezen lapszá
mokban tétetett közzé a fiumei cs. és kir. 
hadtengerészeti akadémiába való felvétel tár
gyában kiadott pályázati hirdetmény, mely 
hirdetmény szerint ezen tanintézetetnél előre
láthatólag mintegy 30 egészen ingyenes és 
féltandijmentes kincstári, illetőleg fizetéses 
és alapítványi hely fog a következő iskolai 
év kezdetén betöltetni.

— Gazdasági iparvasut létesítése 
a Szikincze völgyén és a Cserhát alján. 
A barsmegyei gazdasági egyesület kezdemé
nyezésére folyó hó 9-én Léván a városházán 
az egyesület kiküldött bizottsága K h e r n d 1 
János egyesületi elnök elnökletével és a garam
völgyi ezukorgyár képviselete az igazgatóval 
élén behatóbb tárgyalás vevén ezen fontos 
gazdasági ügyet, azon meggyőződésre jutott, 
hogy a ezukorgyár mindkét vonalon kiépít
teti keskeny vágánynyal egyelőre a Szikincze 
völgyén, ha a gazdák az illető vonal mentén 
uj legalább 1500 magyar hold ezukorrépa 
területet biztosítanak 10 évi szerződéses vi
szony mellett; a csekély fuvarköltség ter
helné a termelőket, melyeket szívesen áldoz
hatnak, mert a szekérfuvardijaknak körülbelül 
*/3-át sem tenné ki, másrészről a szállítás 
biztonsága elsőrendűen lépne előtérbe. Mint 
értesülve vagyunk a S .ikincze völgyén az 
érdekeltség 1500 holdnál többet hoz össze, 
tehát ott e részben biztos a kivitel.

— Szökött rab. A kir. járásbíróság 
fogházából Nemetn András oláhezigány múlt 
hétfőn estefelé megszökött. A járókelők 
csakhamar űzőbe vették s bár udvarokon 
és a kerteken át keresett egérutat, — az 
ág. evangélikus egyház uevarán lefogták. 
Németh András egyike azoknak, kik a két 
zelizi bérest leütötték.

- - Hirtelen halál. Eppinger Max 
morvaországi illetőségű kéményseprő-segéd 
szombaton reggelre minden előzetes baj nél
kül hirtelen rnegha't. A megejtett hatósági 
vizsgálat a túlságos alkohol élvezete folytán 
beállott agyszélhüdést konstatált.

— Vége a boldogságnak. Ama tisz
teletreméltó adófizető polgároknak és haza
fiaknak, a kiknek óriási többsége kétségtelen 
s a kik az eddigi exlexes állapotban boldo
gan élték napjaikat: rossz hirrel szolgálha
tunk. Arról van ugyanis szó, hogy az uj 
kormány az indemnitást a képviselöházban 
n ár megkapta s igy a szabadságról szó ó 
márcziusi napok nem annyira ibolyákat, mint 
inkább adóintéseket hoznak. Az adóhivata
lokban már készítik is ezeket az adóintő

A csillaghullás éjjelében . , .
' Felejtni azt soh’ sem fogom I 

Akkor tudtam meg, van szived, de
1 Miként a felhők közt a nap, 

Mély fájdalomban eltemetve 
Nem oszthat forró sugarat I

! Akkor tudtam meg, kebelednek
. Pánczélja néma fájdalom,
| Mit a letartott kikeletnek
[ — Csalódásoknak — átka nyom; 

Akkor tudtam, nincs mit remélnem, 
Megcsalt szívből üdv nem fakad 
De én szerettem és reméltem, 
Kiviván ezzel bosszúdat.

A csalódásért bosszú kellett
S meg is bosszultad magadat, 
Mert vad sorsom utadba kerget 
És én levék az áldozat!
De már nyugodt vagy ugy~e kincsem ?
Nem bántja semmi szivedet ?
Nem zörget koldüs a kilincsen . . .
Nem kérem a szerelmedet I

. . . Hogyan te sirsz ? Mély zokogásnak 
Hangzik belülről halk nesze . . .
Vagy a hangodtól viszhany támadt
Te zokogó czigányzene ?! , . .

, Ne sírj ! a múltat úgyis hiába
| Visszaidézni nem lehet,

Fájó könyed meg szép leányka 
Nehezbbé teszi éltemet I

Avagy zokogj hát I Elsirathatd
A múltakat s a bús jövőt, 
Hiszen a rügyet te ójtottad, 
A melynek ilyen ága nőtt! 
Talán ha ráhullnak szemednek
Megbánó, fájó könyei,
Lesz még egy percze életemnek, 
A mely boldog — örömteli!

Torbáyl,



leveleket, a miknek a nyomában végrehaj
tók fognak járni, arról téve bizonyságot, hogy 
az adó nemfizetés ideje lejárt s hogy vége 
a törvényen kívüli boldogságnak.

Szódón f. hó lO én hunyt el Juhász 
Gedeon, a ki zamatos élczeiröl és disznóto
rairól volt híres, de bátorságra is megállta 
helyét, egy Ízben arató gazdáját tót aratók 
megtámadták, ö egymaga leszerelte a tót 
aratókat, e verekedésből származó bűnjel 
gyanánt lefoglalt 26 kasza még ma is hir
deti a ma már csendes ember bátorságát.

— Halálozás. A következő gyászje
lentést vettük: Guttman ferencz és neje 
Hell Irma, özv. Krumpel Jánosné szül. Gutt- 
mann Mária, nevelő leánya Juliska és férje 
Janovits József, Guttmann Károly és neje 
Dombay Ilona, gyermekeik Miczike, Ilona, 
Margit, István, valamint az összes rokonság 
nevében fájdalomtelt szívvel jelentik forrón 
szeretett édes anyjuk s nagyanyjuknak özv. 
Guttmann Istvánná szül. Talácsek Julianná
nak élete 75-ik évében a halotti szentségek 
ájtatos felvétele után f. évi márczius hó 8-án 
éjjel Ví 12 órakor történt gyászos elhunytat. 
A boldogult hült tetemei f. évi márczius hó
10-én  d. u. 3 órakor fognak a n.-sallói r. 
kath. temetőben örök nyugalomra helyeztetni. 
Az engesztelő szentmise a n.-salloi r. kath. 
templomban folyó hó 11-én reggeli’/o 8 óra
kor fog a mindenhatónak bemutattatni. Ál
dás poraira !

— Márczius 15 ike Újbányán. Az 
újbányái „Pusztelnik Frigyes szobor-egylet" 
az idén, mint minden évben ismét szép ün
nepéllyel jubilálja a szabadság hajnalának 
évfordulóját. A választmány a következő 
programmot adta ki : 1. Reggeli 6 órakor 
hat taraczklővés hirdeti a nap jelentőségét.
2. Délelőtti 9 órakor istenitisztelet a főtem
plomban. 3. Délutáni 3 órakor gyülekezés a 
városháza előtti téren, mely időpont három 
taraczklővés által fog jeleztetni. 4. Délután 
pontban 1 24 órakor kivonulás Pusztelnik. 
Frigyes szabadsághoz sírjához. 5. A sírnál : 
a) „Szózat”, énekli a helybeli dalárda, b) 
Alkalmi beszéd, tartja dr. Rischanek 
Béla ur. c) „Hymnusz“, énekli a helybeli 
dalárda. 6. Bevonulás a városba. 7. Esti 8 
órakor a Casino-egylet helyiségeiben Kristóf 
József zenekara mellett társas-estély. 
A választmány tisztelettel kéri a nagyérdemű 
közönséget, hogy a kivonulásnál mennél na- 
g^obb számban megjelenni, valamint az ün
nepély emelése tekintetéből a házaknak fe'- 
lobogóztatása és az esti 7 órakor kezdődő 
kivilágítás iránt intézkedni szíveskedjek.

— A pálinkamérés korlátozása. Az 
állami italmérési jövedékről törvényjavasla
tot terjesztett a képviselöház elé Lukács 
László pénzügyminiszter. E törvényjavaslat 
czélja, az indokolás szerint az italmérési en
gedélyek és illetékek kérdésének törvény
hozási utón való újabb szabályozása. Az en
gedélyezés föltételeit a javaslat a mai gya
korlattal szemben lényegesen szigorítja. Uj 
kategóriát állít föl a javaslat a korlátolt ki
mérés neve alatt. A szeszből készült közön
séges pálinkának a kereskedésekben való po
harazását és utczára való kimérését eltiltja 
a javaslat. A közönséges szeszből készült 
pálinka csak a szoros értelemben vett korcs
mákban és páliukamérésekben lesz kimérhető, 
s mivel a poharazást és az utczára való ki
mérést gyakorló üzletekben ez ital heiyett 
rendszerint csak jobb fajta és drágább ter
mészetes pálinkák lesznek kaphatók, ez in
tézkedéstől azt várja, hogy a közönséges szesz
ből készült pálinka forgalmának korlátozása 
mellett az iszákosság csökkenni fog.

— Hitelszövetkezetek. A Nyitrame
gyei Gazdasági Egyesület által alakított köz
ségi hitelszövetkezetek száma jelenleg 54. 
Ezeknek van 8,300 tagjok, kik összesen 
337.000 frtnyi 25 frtos üzletrészt jegyeztek. 
Az 54 szövetkezetnél befizettetet’ üzletré
szekre 115,000 frt, betét van 114,000 frt. 
Kölcsön adatott 330,000 frt. A tagok szava
tossága a jegyzett üzletrészen kivül még két
szeres. A szövetkezetek nagy része csak a 
múlt évben kezdte meg működését. Ezen 
szövetkezeteknek hitellel való ellátása és 
ellenőrzése végett, alakított az egyesület egy 
vármegyei központi hitelszövetkezetet is. 
Ennek van 135 tagja, kik összesen 30,000 
frtnyi 50 frtos üzletrészt jegyeztek. Most a 
hitelszövetkezetekkel kapcsolatban fogyasz
tási szövetkezeteket fog alakítani az egye
sület.

— Lentermelési előadás Nyitra- 
megyében.A NyitramegyeiGazdasági Egye
sület közreműködésével igen érdekes és kö
vetkezményeiben hasznos előadást tartott 
múlt hó 28-án Privigyén Füredy Lajos kir. 
szaktanár a czélszerü és jövedelmező len
termelésről. Az előadás gyakorlatiasságát és 
sikerét legjobban bizonyítja azon körülmény, 
hogy a jelenlévő szép számú hallgatóság el
határozta, miszerint egy lenbeváltó intézet 
felállítását fogja kérelmezni a gazdasági egye
sület utján a földmivelésügyi minisztérium
nál. Privigye vidékének sürü lakosságára 
valóságos áldás lesz a lentermelés felkarolása, 
miután itt a többi mezőgazdasági növények 
már csekélyebb haszonnal termeltetnek. Igen 
helyes intézkedése a minisztériumnak az in
gyen vetőmag kiosztás, mert ez által nagyon 
előmozdítja a jóféle len termesztését. Az elő
adáson jelenlévő földmivelök közül Privigyén 
is többen kaptak rigai lenmagot vetőmagul.

— Az állategészségügyi állapotok 
Barsvármegyében kielégítők a f. hó 1-én 
kiadott kimutatás szerint: Sertésorbáncz : 
Tajna-Sárj l u. Sertésvész; f,-Győröd 16 u.t 

Lédecz8udvar,Nagy-Málas 1 udvar, Szkiczó 
1 udvar, összesen 4 községben konstatál
tatok.

- - Gazdasági előadást tart ma, dél
után */ 2 4 órakor Bodrogközy Zoltán, 
a lévai tanitóképezde gazdasági szaktanára 
a városháza tanácstermében; miről az ér
deklődők ez utón is meghivatnak.

— Tímár Mihály háza. Érdekes czik- 
ket közöl az „Esztergomi Közlöny" múlt heti 
száma, melyben Jókai egyik regényének, az 
„Aranyembernek" hősével foglalkozik. Ki
mutatja, hogy Levetincy Tímár Mihály nem 
csupán a költői phantasia szüleménye, ő tény
leg élt s kastélya még mai napig is áll a 
Balaton partján, Balaton-Füred fölött Arács 
község szélén. A kastély bútorzatának leg
nagyobb része még mindig teljes épségben 
van, mely darabok a legválogatottabb Ízlés
ről tanúságot tesznek. Többi között van ott 
egy egyszerű fekete szekrény, melynek hátsó 
lapja kitolható. Jókai regényében eme szek
rény Szent-György kép gyanánt szerepel, 
mely egy rugó nyomására elfordul s egy 
fülkét tár éléi k. Az első nagy terem erkélyre 
nyílik, honnan felséges kép tárul a Bala
tonra. Innen nézte valamikor Tímár Mihály 
az „Aranyember", miként nyeli el a rianás 
Krisztyán Tódort, az ö cselvetö ellenségét. 
Jókai ez utóbbi episod leírásához, a rianást, 
mint szemtanú festi megragadóan, gyönyö
rűen. Hetekig várt, lesett balatonfüredi nya
ralójában, hogy e szép természeti jelenséget 
megfigyelhesse, — miut pattan meg a Ba
laton jege, — s hogy aztán mesteri tollá
val papíron örökíthesse meg. Állítólag Tímár 
Mihály házától egy földalatti ut is vezetett 
Tihanyig. Egyébként több más mese is lebeg 
a nép ajkán, több — Jókai regényével össze
függő — érdekes részletet közöl hasábjain 
a fentebb nevezett lap — részletesen leírja 
az ósdi kastély történetét és külalakját, mely
ben ma a balaton-füredi szeretetház találja 
hajlékát.

— Tilalom a fonográfra Több hely
ről azon bizalmas értesülést szerez.e a m. 
kir. belügyminiszter, hogy az ország némely 
helyein az országos engedélylyel biró fono
gráfmutatók gépeikbe oly lemezeket is be
illesztenek, melyek a kedélyek izgatására 
alkalmas és az uralkodóház iránti köteles 
kegyeletet sértő, hazafiatlan szólamokat és 
beszédeket rögzítettek meg. A műveletlenebb 
és hiszékenyebb közönség gondolkozása meg- 
mé'elyezésének és kedélye felizgatásának ki
kerülésé czéljából a belügyminiszter a fenti 
körülményből folyólag a törvényhatóságok 
utján fölhivta az elsőfokú rendőrhatóságokat, 
hogy mielőtt a fonográfusoknak a helyható
sági engedélyt mutatványaikra nézve meg
adnák, előzőleg a műsorszámok bemutatását 
követeljék s a kedélyeket izgató, vagy ke
gyeletet sértő lemezeket kobozzák el és 
semmisittessék meg.

— BartOS Lajos ezúton tudatja a t. 
közönséggel, hogy zenekarát újonnan ismét 
Nagy-Kálnára helyezte vissza s kéri a t. kö
zönséget, hogy ezután minden a bandát ér
deklő ügyben hozzá Nagy-Kálnára fordulni 
szíveskedjék.

— Olvasztott fa. Bizonard frsnezia ve
gyész kitalálta, hogyan kell a fát megolvasz
tani. Ez a találmány tudományos szempont
ból 13 érdekes, de az ipar terén nagy válto
zásokat hozhat létre, mivel az olvasztott fát 
könnyen lehet különbözőkép mintázni. Már 
olvasztott fából való beiümintákat is készí
tenek nyomdák számára a gyorsan kopó ólom
betűk helyett. A mint állítják, az olvasztott 
fának a nedvesség nem árt, sőt a tűz is alig 
és minden olvasztott fa lényegileg egyforma, 
bármely fanemböl való legyen is. Vasúti 
síneket, kocsikerekeket is öntöttek olvasztott 
fából, melyek előnyössége meglepő. A kocsi 
járása zajtalanabb, súrlódása állandó és ko
pása kisebb, mint az aczélsineké vagy kere
keké. Egyideig azonban még a jövöé marad 
a találmány haszna, mert a most ismert ol
vasztási mód sokkal drágább, sem hogy a 
vasat ki tudná szorítani.

— Ne hazudj ! Érdekes kis történet 
kering Monte-Carlóban, mely nem rég játszó
dott le az ottani kaszinó egyik játék ter
mében. Ugyanis, egy általánosan ismert szép 
hölgy, addig rakosgatta a téteket, amig ki
fogyott az apró pénze. A nyerés démona 
azonban nem hagyta békén, és megszólítja 
egyik ismerősét, hogy adjon neai kölcsön ne
hány ezer frankot, hát ha a kölcsön pénz 
szerencsét talál hozni I Az ismerős hajlandó 
is kölcsönözni, de csak azon föltétel alatt, 
ha a hölgy éveinek számát teszi meg a roulet- 
ten. A szép hölgy elfogadja a föltételt és 
szégyenkezve tesz 2000 frankot a 26-os 
szamra. A golyó perdül, majd lassú forgással 
bele esik egy rekeszbe. A cot upier kiáltja az 
eredményt: A ó6-os számú nyert. A hölgy 
inogni kezd, a festék alatt is sápadt lesz és 
egyszerre ájultan esik össze. Mikor föl ocsú
dik aggódva kérdi tőle barátja : Az istenért 
mi baja ? Borzasztó büutetés .... hiszen 36 
éves vagyok. Tanulság: ne hazudj !

Közönség köréből.
i. 

Köszönet-nyilvánitás.
Mindazon nemesszivü emberbarátok, kik 

a lévai nőegylet által a „Stefánia*  árvaház 
javára f. hó 4-én tartott estély sikerét részint 
önzetlen evékenységükkel, részint kegyes 
adományaikkal és felülfizetésekkel előmozdi- 
taui aiiveiek voltak! fogadják a legmelegebb 

hálás köszönetét e lévai nőegyletnek, mely
nek képviseletében azt ez utón kifejezésre 
juttatni szerencsénk van.

Léva, 1899. márczius havában,
székhelyi Mailatii Istvanne. Faragó Samu,

egyl. elDÖk. egyl. titkár.
II.

Nyilvános számadás.
Az 1899. márczius hó 4-én a „Stefánia- 

árvaház" javára megtartott Kóstoló-estélyről: 
Bevétel:

Jegyekért befolyt.... 208 frt — kr.
Felülfizetések*)  .... 62 „ 37 „ 
Ételek és italokért . . . 458 „ 33 „ 
Ételek és italok megváltásáért 32 „ — „

760 frt 70 kr. 
Kiadás:

Peszgökért 117 frt 45 kr.
Sör és borért 15 frt 65 kr. 
Számlák sze
rint különféle 
kiadásokért 267 frt 60 kr. 400 frt 70 kr.

Fölösleg 360 frt — kr 
azaz háromszázhatvan forint.

Léván, 1899. évi
Levatich Gusztávné,

alelnök.

Faragó Samu,
titkár.

márczius hó 9 én.
Toóth Zsigmondne, 

gondnok.

Lasíló Imre, 
pénztáros.

*) Beszterczebányai Philantrop 10 frt., 
ifj. Mailáth István (Ar.-Maróth) 6 frt., lovag 
Schoeller Gusztáv, T. S. 5—5 frt., Simonyi 
Béla (Ar.-Maróth), Zongor János (Valkbáz) 
4—4 frt., dr. Kaszaniczky Kálmán 3 frt 87 kr., 
özv. Balbach Andrásné 3 frt,, Leidenfrost 
Tódor, Ordódy Endre, Faragó Samu, dr. 
Balbach Béla (Újbánya), Spitz József (N.- 
Kálna), ifj. Pétery Lajos (N.-Salló), dr. From- 
mer Ignácz 2—2 frt., dr. Haas Zsigmond, 
Fenyvesi Károly, Frommer Mór, X. 1—1 
frt., Bolemán László, N. N., N. N., Cserebó 
Tódor (Verebély), Goldbrunner Sándor, N. 
N., N. N., 50 - 50 kr. = 62 frt 3/ kr.

III.
A lévai uradalom főbérnökségének igaz

gatója Lovag Schoeller Gusztáv ur kegyes 
volt a hengermalom égése alkalmából a 
tűzoltóegyletnek működéséért elismerését 
kifejezni, s az egylet azéljaira 200 frtot, a 
tűzoltók részére 50 frtot, összesen 250 frtot 
adományozni, Ezen nemes tény ért fogadja 
egyletünk háláját és legmélyebb köszöne- 
tünk nyilvánítását.

IV.
A helybeli honvédség parancsnoka 

Nagyságos Mihalcsics Gyógy őrnagy ur szi
ves volt tűzvészhez az összes legénységet 
kirendelni s rendelkezésemre bocsátani ; 
ezen nemes emberbaráti szeretető és jó lel- 
küségeért fogadja úgy ő, mint a tisztikar 
és a legénység buzgó működéséért egyle
tünk nevében legmélyebb hálánk, elismeré
sünk és köszönetünk nyilvánítását.

V.
A malom utczában levő házak oltásá

hoz felkért és önként felajánlott s házakra 
küldött polgárok buzgó és tevékeny műkö
désükért fogadják szinte hálás köszönetem 
nyilvánítását.

Léván, 1899. márczius 11.
Pazar Károly 

főparancsnok.

Irodalom és művészet.
„KépesLevelező-Lap" czimmel jelent 

meg egy havi folyóirat Székesfehérvárott, 
melynek első számát most vettük, s azt hisz- 
sziik, hogy gyűjtő olvasóink örömmel vesz
nek erről hirt. — A lap előfizetési ára 1899. 
évre 1 frt. — Mutatványszámot a „Képes 
Levelező-Lap" kiadóhivatala Székesfehérvá
rott mindenkinek ingyen küld, a ki azt egy 
látképes levelező-lapon kéri.

Kyros. Kyros élete egyik legszebb lapja 
a keleti történelemuek. Az erő, ész és ifjúság 
diadala. Kezdete a — gyermekkor — mesés 
és csodás, mint minden ókori hősé. A mel
lett sok rokonságot mutat a későbbi nagy 
emberek pályájával. Szegény sorsban szüle
tett, atyja rabl.ó volt, anyja kecskéket őrzött. 
Minden nagy birodalom alapitó ilyen : Khál- 
deában Sargina, Lydiában Gyges, sok épen 
kitett gyermek : Romulus, Mózes. Kyros élete 
egy egész élet példája, felemel és meghat. 
Egyszerű környezetben szü'etik, igénytelenül, 
de erősen és bátran, mint a sas. Erőre kap, 
szárnya nö, magas utakon jár, hol más nem 
követheti. Szárnya a nap királyi fényében 
ragyog. S elerőtlenedve, elaggva meghal 
csendben, rej'ett fészkében. Szürke tolla 
ha'otti ruhája. íme Kyros élete, — 3000 év 
után ime újra Kyros élete, a Napóleon sor
sában. Országokat hódított, egész világrészt 
vett me^. S midőn száz éves korában látui 
kívánta jó barátait, már mind halottak voltak. 
Fia ölette meg őket. Elhulltak mellőle, elpusz
tultak, mint a reménység, s ő árván, egyedül, 
szárnyszegetten haldoklik kopár fészkében, 
Babilonban, vagy szent Ilonán. De jön a 
legenda s égbe ragadja.

E fényes lelkesítő nagy élet történetét 
mondja el — többek közt — a Nagy Képes 
Világtörténet 16-ik füzete. A munkát dúsgaz
dag, remek kivitelű képek diszitik. Egy kötet 
ára 8 forint. (12. kötet lesz.) Részletfizetésre 
is kapható. Füzetenként is megjelen, minden 
tsQwbatQa egy füzet, Egy füzet ára 80 kr, 

kapható a kiadókra', Révai Testvérek írod. 
Int. R. T. és minden hazai könyvkereske
désben.

A Magyar Krónika czimü képes szép
irodalmi heti lap legújabb száma rendkivül 
érdekes tartalommal jelent meg. Tartalma: 
Margit, regény ; irta Vértesi Arnold. A hon
védség fejlődésének története; irta Szurmay 
Sándor m. kir. honvédörnagy (7 képpel.) 
Enyém a bosszú, regény képpel: fordította 
Mártonffy Imre. Elveszett ifjúság, költemény 
Zempléni Árpádtól. A Varju-Kodex, nyelvé
szeti dolgozat. A lakásberendezés története, ér
dekes értekezés a lakásviszonyokról. Legény
élet, költemény Láng Józseftől. Arany por, 
költemény; irta: Joly Coeur. Továbbá az 
állandó rovatok : Irodalom és művészet, Had
sereg, Közgazdaság, A hét története, Képrejt
vény stb. Ajánljuk e kitűnő és nagyon olcsó 
fiatal vállalatot olvasóink figyelmébe. Előfi
zetési ára egész évre 4 frt. Megrendelhető Buda
pesten, VII., Mária-utcza 56. sz., a kiadó
hivatalban.

Nyersselyembásztruha
8 65 krtól 42 frt 75 krig teljes öl
tönyhöz való kelme — Tussort és Schan- 
tung-Pongees, valamint fekete, fehér 
és színes HENNEBEKG selyem 45 
krtól 14 frt 65 krig méterenként — a 
legdivatosabb szövés, szin és mintázatban. 
Privat-fogyasztóknak póstabér és vám
mentesen valamint házhoz szállítva, — 
mintákat pedig postafordultával kül
denek, HENNEBEB.G G selyem
gyárai (cs. és k. udvari szállító) Zürich
ben. — Magyar levelezés. Svájczba két
szeres levélbélyeg ragasztandó. —

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza' m.-mázsánként 9frt— kr.9 frt. 50 Két
szeres 7 frt 10 kr. 7 frt 20 kr. — Rozs 
7 firt 40 kr. 7 frt 60 kr. Árpa 6 frt — 
6 frt 50 kr. Kukoricza 5 frt 40 kr 5 frt 50 
kr. Bab 5 frt'— kr. 5 frt 25 kr. Zab 5 frt 80»r 
6 frt — kr.— Lencse 7 frt — kr. 7 frt 50 k r 
Köles 4 frt — kr. 4 frt 50 kr.

Nyilttér.*)
i.

Hirdetmény.
Van szerencsém a n. é. közönség becses 

tudomására hozni, hogy bécsi bevásárlási utáni
ról megérkezve, üzletemet női és gyermek
kalapokkal dúsan elláttam a legmérsékeltebb 
árakban. — A n. é. közönség becses pártfo
gását kérve maradtam tisztelettel

Bende Emma.
II.

Bútorok és szobadiszit- 
•mÁwwaU jutányos áron eladók. Apríl HLOIiySH 1-én elszállíthatok. — Érte
kezhetni lehet Dobay Ferencznél Léva, 
(Eogel ház.)

III.

Beocsini Cement áruda, 
l-ső rendű Fortland. Cement 
1-sö rendű Román Cement, 

eredeti gyári áron kapható :
Engel József, 

fűszer-kereskedésében, Léván.
IV.

Sömör-betegséget: 9zaraz>
pikkelyes sömört (flechten) s az e bajjal 
együtt járó, kiállhatatlan „bőrviszketeget*  
jótállás mellett gyógyít, sőt azokat is, kik 
gyógyulást sehol sem találtak. A „dr. Hebra 
SÖmÖrÍrtÓ“-ja. Külső használatra való, nem 
ártalmas. Ára 6 frt. o. é. vám- és póstadij- 
mentesen (levéljegyekben is) utánvéttel 50 
krral több. Kapható : St. Marien-DrogU- 
eria Danzig. (Deutschland.)

V.

Nyilatkozat.
Több rendbeli olyan eset jutott tudo

másomra, hogy velem semmi néven neve
zendő összeköttetésben nem álló kereskedők 
gazdasági- és egyéb magféléket, különösen 
répamagvakat, mint Mauthncr-féie magvakat 
hoznak forgalomban.

E miatt kötelességemnek tartom, egy
részt a gazdaközönség tájékozásául, 
másrészt a magszükségletüket nálam 
bevásárló kereskedők érdekeinek meg
védéséül kijelenteni, hogy a vidéki ismét- 
eladóknál csak azon gazdasági és kerti 
magvak tekinthetők valóban Cégemtől 
származóknak, melyek vagy

az én ólomzárammal, 
vagy egy álló 

medvét jelképező 
törvényszékileg bejegyzett védjegyemmel, 
vagy mindkettővel ellátott zacskókban vagy 
zsákokban vaunak.

Mauthner Ödön 
csász. és kir. udvari szállió 

magnsgykereskedés
Budapest, VI., Andrássy-ut 23. sz,

•) E rovat alatt költöttekért nem vállal felelősse
get — • 3»«rk.



11. szám. HIRDETÉSEK. 1899. márczius hó 12.

i We inbe rger Zsigmond. Léva
magnagykereskedésében kapható : i

Sí

Kezeskedett arankainentes lóheremag .
Kezeskedett arankamentes luczernamag . .
Valódi sárga kerek oberndoríi répamag . .
Bükköny........................ .... .........................
Tavaszi búza .................................................

Valamint mindennemű gazdasági vetőmag a legjutányosabb napi áron.

■ • 60
65
40

6
10

írtért.

írt 50 krért. 
frt 50 krért.

++++++++++++++++

Magyar Bbijíib 
palaczkborainak föárudája 

Budapest. V. Mérleg-utcza 4. sz.
Van szerencsénk a n. é. közönség szives figyelmét 

kitűnő palaczkborainkra felhívni; fehér és vörös asz
tali bor<»k, ugyszinte az ország előkelő és jelentékeny 
termelőinek fajbora* nagy választékban kaphatók.

A Üörgicsei kegyes tanitőrend eredeti töltésű pa- 
laczkozott borainak, úgymint Lonszky Adolf tokaji asszu 
és szomorodni borainak fölerakata.

Boraink valódisága és tisztaságáért 
szavatolunk.

Halóé
Magyar Borpincze

Budapest. V. Mérleg utcza 4. sz.
Árjegyzék ingyen és bementve.

Léván eredeti árakon kaphatók: EngeJ József, Adler 
Júlia, Váry Lajos szállodás, Láng B. központi kávéház.

F

1379/899. _
Árlejtési hirdetmény.

A városi rendőrök és szolgák számára 
az 1899. évi költségvetésben összesen 237 
frt 80 kr. lett előirányozva, ezen összegből 
az alábbi ruházati czikkek

darab zubbony - - -
n
n
n
n
n

8
8
8
8
6
6
8
8 n

szerzendök be :
64 írt —

»
n
»
n
»

24
56
64
12
4
9
4

kr.
n

n

20
60

n
n
n

n

mellény 
magyar nadrág 
német nadrág 
rendőr kalap 
kardbojt 
nyári sapka 
nyakravaló -

összesen : 237 frt 80 kr.
Felhívom a helybeli szabó iparos mes

tereket és más vállalkozókat, hogy zárt 
avagy nyílt ajánlataikat a városi igtatóbau 
1899. évi márczius 15-ik napjáig beadni 
szíveskedjenek. A feltételek a polgármesteri 
hivatalban megtudhatók.

Az ajánlatok fölött a városi tanács fog 
határozni.

Léva, 1899. évi márczius 7-én.
Bódogh Lajos,

h. polgármester.

Kávé.

tés

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- 
élvezetével van összekötve.
Felhívom tehát mindazokat, kik ezen,

vagy az annak betöltése folytán üresedésbe 
jövő egyébb állások valamelyikét elnyerni 
óhajtják, hogy az 1886. évi XXII. t.-cz. 73. 
§-ában előirt általános minősítést, továbbá 
képzettségüket s esetleges eddigi szolgálatai
kat igazoló okmányokkal felszerelt pályázati 
kérvényüket folyó évi márczius hó 31-ig 
bezárólag hozzám küldjék be.

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

 alispán.

i

I

1 klgr. frt. kr.
Jamaikai. legfinomabb 2.24
Cuba legfinomabb . • 2.24
Ceylon legfinomabb • . 2.16
Ceylon finom 2.08
Portorico finom, és Cuba e , 2.—
Rio Kávé . 1.60 1.80
Gyöngy legfinomabb . 2.16 2.24
Mocca legfinomabb 2.24
Arany Jáva legfinomabb e , 2.24
Menado legfinomabb • . 2.16
Brazíliai legfinomabb 1.60
Braziliai II. rendű 1.30
Cuba pörkölt . 2.— 2.40
Hungária kávé • 1.20

Kern
83

Kapható :
Testvéreknél, 
Léván.

i
0
0
0
0
0
0
0
0
§

0
0
0

Arany férfi remontoir óra  ............................................ 30.—
Arany női remontoir óra.................................................14.—
Ezüst remontoir óra kettős fedéllel.......................... - . . 7.—
Ezüst remontoir óra egy fedéllel ........ 6. — 
Niki remontoir óra egy fedellel.................................   , 4. -
Ligaórák larag.diófatokban egy felhúzással 14 napig járó müvei 10._
Arany gyűrű (14 kárát) ........... 2.50
Arany karperecz (14 kara’) 8._
Arany függő (14 kárát)............................. .... 1 50
Arany kereszt (14 kárát).................................. .... 2. —

75
i 0
I 0

feljebb
»
»
»
»
»
n
»
»
»

I

0
0
0
0
0
0
0
0
0

■«,Oö-ö-Q*00-€3"€3-000"€>000-<»

Vegykisérleti állomás 0 
és vegyészeti iroda Bát. q

0 
0

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

zisek keresztül vitelét. Mezőgazdasági szeszgyárak, eozet, faeozet, gyufa 
stb. gyárak, cserép, agyag, iparvállalatok költségvetése s tervezetének el- 
készítését.

i 
i

Szabadalmazott

valói! „SINGEK“ és valódi „H0WE“ 
családi és iparos varrógépek 

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

Singór családi varrógép kézi hajtásra . . .
Singer családi varrógép állvány és szekrénynyel
Singer Médium iparosoknak gép áliványnyal ,
Nagy Singer 4-es iparosnak áliványnyal 
Howe családi varrógépek áll vány nyal 
Nagy Howe varrógépek iparosoknak . 
Kingschiff iparos varrógép . . • . •

Készpénz fizetés mellett 5%-al

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

Géptük, részek és csónak olcsón.
Li..■»•'«—. ír—tr—vz—'V—

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 bérhásak. 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 Levan, valamint 
Ipolyságon és B.-Gyarmaton lévő irodájában is, de a műszaki munkák keresztül 
vitelét éé ellenőrzését személyesen eszközöljük.

A hozzánk közvetlen intézett megkeresésekre szívesen adunk akár szóbeli 
akár levélbeli felvilágosításokat.

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

Gabos Oszkár és Zyzda Béla,
műépítészek.

o

:!.T
valódi ut-ínz.

22._
35 —
40.—
44.—
33.—
44.—
70.— 

olcsóbb.

19.—
28.—
36.—
39.—
27.—
38.—
58.— I i

Ili/.
és

Az intézet igazgató vezetője s tulajdonosa

dr. Sztankay Aba
műszaki vegyész.

A keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet s a selmeczbányai m. kir. bányász 
erdész akadémia vegytani tanszékeinek volt vegyfanársegéde stb.

JÓS2ER.SZÁM FEL 1OTKAI 

Gazdasági gépek, géprészletek, töm 
lök, vízmentes ponyvák, mérlegek es 
gépszijak, szerszám, vas- és aczél 
főraktár. Poriland cement és Hyd 

raulikus mész stb.

Kamtó KERN

tyonMQtl Nyitni és köpyvnyomiájában, Léván.


