
XIX. évfolyam.
ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken és Léván házhoz küldve :

Egy évre.......................5 frt — kr.
Hat hóra....................... 2 frt50kr-
Három hóra . . . . 1 frt 25 kr. 
Föfizetési pénzek póstautalványnyal küldhetők.

~2ffyes szántok krjával kaphatók 
a kiadóhivatalban.

17. szám LÉVA, 1899. április hó 23.

BARS. HIRDETÉSEK

Négyhasáboa petit-aor egyszeri közléséért T kt 
kétszeriért < kr, többszöriért 5 kr

Bélyegdij minden egyes beiktatásért St krajcaár

A nyílttérben: 
minden négyhasábos garmend sor dija IS kr.

Velünk összeköttetésben levő hirdető-irodák, elő* 
Izetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes dj 

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A 'kéziratok a szerkesztőséghez : (Zöldkert-utcza 33. sz.) küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZ- -iKESZTÖ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer.
- ► vasárnap reggel.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamáczlókat a kiadóhivatalba 

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

Hivatalos közlemény.
6122. szám. Barsvármegye alispánjától.

Meghívó.
A folyó évben lesz tíz éve, hogy vár

megyénk méltóságos főispánja, föispáni szé
két elfoglalta.

A vármegye törvényhatósági bizottságá
nak számos tagja, a főispán ur ö méltósága 
székfoglalójának évnapját egy rendkívüli dísz
közgyűléssel kívánta megünnepelni és ezen 
közgyűlés kitűzése iránt kérvényét felter
jesztés végett tömegesen nyújtotta be.

Ezen felterjesztett kérvényekre nézve 
főispán ur ö méltósága elhatározását a kö
vetkező szavakkal közölte velem : 
n10. szám. Nagyságos Alispán Ur, Kedves Barátom!

Folyó évi 15. sz. a. hozzám intézett, a kormány
zatomra bízott vármegye számos bizottsági tagja által 
is aláirt nagyon megtisztelő megkeresésed, melyben arra 
raéltóztatol felhívni, hogy főispánságom tizedik évfor
dulója alkalmából a folyó év május hó 16-ára hirde
tendő rendkívüli közgyűlésnek egybehivására néked 
megbízást adjak, —- nehéz dilemmába sodort.

Két érzék van benem kifejlődve: egyik a kőtélcs- 
ségtudás, másik a hála érzete.

Tíz éven át nemcsak mint főispán, de mint Bars
vármegye fia igyekeztem kötelességeimet — lölem kitel- 
hetöleg — hűen teljesíteni.

Ezzel, azt hiszem, állásommal járó tartozó köteles
séget teljesítettem, mely ünneplést nem vonhat maga 
ntán, és elismerésre is csak akkor méltó, ha az jól van 
irányítva és eredményeiben üdvös.

Törekvéseimnek ez volt czélpontja: és ha szabad 
hinnem, hogy nagybecsű megkeresésed és tiszteit ba
rátaimnak ahhoz fűzött aláírásai azt kivánják demons
trálni, hogy törekvéseim czélt értek, akkor az előttem 
álló nehéz dilemmából kibontakozást találok, amidőn 
a rendkívüli közgyűlés egybehivására Néked, Kedves 
Barátom, felhatalmazást adok azzal, hogy azt megelő
zőleg Isten-házában szentmisét halgasbuuk s nékem 
alkalom nyujtassék arra, hogy első sorban Istenem előtt 
rójjam le a hála adóját, másodsorban Néked és tisztár* 
saimnak, ugy szeretett vármegyém törvényhatósági bi
zottsága nagyrabecsült tagjainak mondjak soha nem 
múló hálás köszönetét azon lelkes és hazafias támoga
tásért, mely munkáin sikerének talpkövét képezi,

Vagyok hazafiui üdvözlettel híved: K a zy János/
Ezen fennkölt gondolkozást tanúsító vá

laszban nyert felhatalmazás folytán 1899. 
évi május hó 16-ik napjának dél
előtt 11 órájára Aranyos Maróthon a 

vármegye székháza nagy termében tartandó 
rendkívüli ünnepi töznyülést 
tűzök ki, melynek egyetlen tárgyát fogja 
képezni :

Méltóságos K a z y Janó s c«. és kir. 
kamarás, Barsvármegye főispánjának, föis
páni székfoglalása 10 éves évfordulójának 
megünneplése.

Midőn ezen ünnepélyes közgyűlésre ezen
nel meghívom Barsvármegye törvényhatósági 
bizottságának tagjait, egyúttal van szeren
csém értesíteni, hogy a közgyűlést megelő
zőleg az aranyos-maróthi róm. kath. tem
plomban délelőtt 10 órakor ünnepi isten
tisztelet fog tartatni.

Ar.-Marótb, 1899 évi április hó 15.
Simonyi Béla 

alispán.

A felvidéki magyarság.
A napi lapok hasábjain a múlt héten 

sokat olvastunk a Dunántúli magyarság 
megfogyatkozásáról s ezzel szemben az 
idegen ajkú lakosok aránytalan szaporo
dásáról. Bennünket a magyarság ügye 
igen közelró'l érint, mert Barsvármegye 
egyik felével beleesik azon területbe, 
melyen a tót nyelv a túlnyomó. Léva 
városától felfelé gyérül a magyar szó, 
azonban örvendetesen tapasztalható, 
hogy különösen a nyugati részen s főleg 
a verebélyi járásban a magyarság egyre 
jobban terjeszkedik. Noha tulajdonké
pen még nem terjeszkedésről, csupán 
eltótositott községek visszamagyarositá- 
sáról beszélhetünk, mindamellett a ma
gyarságnak itt a felvidéken történt gya
rapodását örvendetesen konstatálhatjuk.

Tudjuk, hogy a magyar nép min
denkor féltett kincs gyanánt őrizte nyel
vének jogait s ezen meleg szeretetnek, 
ezen szívós ragaszkodásnak tulajdonít
ható, hogy azon erős kísérletek daczára 
is, melyek nyelvétől akarták megfosz
tani, ma már nemcsak az állam hiva

talos nyelve magyar, de örvendetes hó
dítást tesz az egész haza területén.

Ma már belátják azok is, kik túl
zott nemzetiségi felfogásukkal Dagyon 
is erős ellenzéket képeznek a magyar 
nyelvnek, mint az állam hivatalos nyel
vének tudása minden téren szükséges. 
— S ez nem lehet máskép.

Az állam módot és alkalmat kíván
ván nyújtani arra, hogy a hivatalos 
nyelvet mindenki elsajátíthassa s igy 
részese lehessen azon előnyöknek, me
lyeket a magyar nyelvnek, mint az ál
lam nyelvének tudása nyújt, ezreket 
áldoz évenként a különböző fokú isko
lák felállítására, fenntartására.

De az államnak minden törekvése, 
minden áldozat készsége kárba vész, 
ha a közélet terén a magyar nyelv ter
jesztése nem hogy pártolókra nem talál, 
de minduntalan akadályokba ütközik 
a mint ezt a tolnamegyei sváboknál 
szomorúan kellett tapasztalnunk, kik 
inkább vallásukat készek voltak meg
tagadni, sem hogy a magyar nyelv do
mináló jogát elismerjék. — S itt rá 
kell mutatnunk a felvidéken általáno
san elterjedt és eléggé meg nem róható, 
s különösen a kereskedelmi világban divó 
rossz szokásra, hogy magyar emberek 
nemcsak kiknek hazafias érzületéhez szó 
sem férhet, az üzleti, de társas és magán
érintkezésben is többször használják a 
német és tót nyelvet, még olyan em
berekkel szemben is, kik teljesen bír
ják a magyart.

Ennek a rossz szokásnak a követ
kezménye az, hogy a magyar nyelv 
jogait nem tudjuk eléggé megvédeni: 
hogy a velünk érintkező emberek nem 
látják szükségét megtanulni a magyar 
nyelvet, s a kik tudják, nem akarják 
használni, de következménye az is, hogy 
mi magyarok is közönyösek leszünk 
azon nyelv iránt, mely nyelvnek ter
jesztése feladatunk lenne. Nem csoda 
aztán, ha a felvidék magyarságában nem 

nyilatkozik az a nemzeti önérzet, mely 
a magyar nyelvnek, a magyar hazafias 
szellemnek terjesztésére, ébrentartására 
ösztönözne.

Nem akarjuk, hogy bárki is félre
értse szavainkat, mikor mi a felvidé
ken a magyar nyelvnek törvényesen 
biztositott jogait követeljük s midőn rá 
mutatunk arra, hogy a magyar nyelv
nek jogai vannak s ki e jogokat el 
nem ismeri, vét a magyar állam ellen; 
de vét az is, kinek kezében vannak 
azok az eszközök, hogy azokkal éljen, 
mégis könnyelműen s inkább rossz szo
kásból azok közzé áll, kik megakadá
lyozzák a magyar nyelv terjedését.

A magyar nyelv terjedésében csak 
azt az okvetlen szükséges harezot kell 
látni, mely a nemzetiségeket a magyar 
köré csoportosítja azon czélzattal, hogy 
közös jogainkat meg védjük, közös köte
lességeinket teljesítsük. Senkinek az 
anyanyelve megtámadva nincsen, de 
azt hiszszük mind a magyar, mind pe
dig bármely nemzetiség részéről be fog
ják látni, hogy nemzeti jólétünknek a 
magyar állam megerősödésének teszünk 
szolgálatot, ha megértvén egymást kö
zös akarattal s egyesült erővel fogunk 
munkálkodni közös hazánk javának elő
mozdításán.

Barsvármegye e tekintetben is elég 
jó példával jár elől, a magyarságnak 
a városi társadalmakban igen jó táma
sza van; az onnan kisugárzó’ magyar 
szellem erősen döngeti a felvidéki tót- 
ság kapuit, — azonban ennek csak 
ugy lesz eredménye, ha valamennyi 

I vármegye már a közoktatás első lép
csőjén, az elemi oktatásban magyar 
szellemben iparkodik a jövendő nem
zedéket nevelni, hogy előbb legyen 
szívben magyar, s azután azt megsze
retve igen könnyen leend nyelvben és 
magyarrá.

T Á K C Z A.

Nagy-Salló.*)
— A nagy-Ballúi ütközet félszázados fordulóján. — 

Irta: KOROD A PÁL.

Itt támadt fel az ősi dicsőség,
Nagy-Salló meséjén !
Elborította vetései zöldét
Zsoldoshad feketén ;
Itt gomolyog már sűrű sorokba . . .
De seregünk szent lángba lobogva 
Csap le reája,
Dús aratásra !
Harsog riadó,
Az ágyú dörög,
Süvít a golyó,
A föld dübörög ;
Futók, elesettek
Helyére sietnek
Mindenfelül uj csapatok . „ ,
De őket is űzik a magyarok I
Testhalmokon át,
Szórva halált
Törtetnek előre I
Előre! Előre l

Elérik a várost I
lm mindenik háza erősség;
Sövényei sánezok,
Mögöttük az ellen erős még.
Ostromra, hamar I
Vájj, zúzz, bonts magyar I
Vedd be egyenként
Megannyi erődöt;

•| Ai ttiuMptyu iMvtlM a

Verd ki egyenként
A benne levőket l
Fogytán van a töltény, de ott a S2Ur0ny, 
Előle az ellen riadva oson;
Kergeti, szórja szét
Őket a hős honvéd I
Sapkája piros,
Ruhája piros,
Rája ömölt vértől;
Az arca piros,
Győzedelem gyönyörétől!
Mienk ez a város! Mienk az erősség I 
Magyarok Istene, tied a dicsőség 1

Felrontnak a dombra, fel az oromra, 
Honnan az ellen ágyúi torka 
Bömbölve, zihálva
Bombáit hányja;
Nyomulnak elébbre —
Agyuk közelébe;
Ez itt a halálba!
De lecsap a társa
A tüzelőre
Öt tovaűzve I
Mienk a sok ágya I Mienk az erősség! 
Magyarok Istene, tied a dicsőség!

Fi, hirtelen ottan,
Mint egykor a birnami erdő —- 
Hölvény erdeje moccan !
Friss csapatok bukkannak elő.
Nem retten a honvéd, rohan oda df;
Szegezve hatalmas, éles szuronyát! 
Rajta ! Hajh rajta, 
Utolsó harcra I
Végső rohanásra, 
Kegyelem csapásra 1

Már vissZabuvik, menekül
A zsoldos a hősök elül . . ,
Mienk ez az erdő 1 Mienk az erősség I 
Magyarok Istene, tied a dicsőség I

Szétnéznek a hősök,
A bátrak, erősek:
Hol van az ellen 1 Hova lett
A nagy, a büszke sereg ?
Itt szomorú foglyok, néma halottak — 
Ott a menekvők, béljva szaladnak — 
Lehullt lobogóik
Hevernek amott —
Bitang paripáik
Száguldanak ott I 
lm tehetetlen,
Pótban az elleni
Most már nincs hatalom,
Mely feltartson I
Szabad az dtunk I
Merre induljunk ?
Keletre ? Nyugatra ?
Ha erre, ha arra,
Dicső lobogónkat,
Véres lobogónkat,
Mi oda szúrjuk,
Hova akarjuk I
Gát nincsen előttünk I
Győztünk 1
Régi bu, régi panasz t
Mohács búja, csitulj I
Régi vád, régi harag:
Rákóczi haragja, csitulj 1
Újra mienk Magyarország 1
Mienk a szabadság I

Hiába hittük szentül ... El nem értük, 
Amért a hősök szive veszte vért,
Zord ellenünknek karja nem birt vélünk, 
Legyőzött térddel, mely koldult segélyt. 
A kéz, melyből a kardot kiütöttük, 
Forgatva pallost volt elég ügyes . . . 
Mit elvehettek, azt elvették tőlünk, 
De a mienk maradt a becsület I

Bár tdlborongja sűrű éjszakákat 
Aradnak gyásza, a fájó, örök, 
És még sötétebb a lázongó bánat, 
Mely ott feketéi Világos fölött: 
Minden sötéten áttör, átvilágol 
A ránk özönlő fény, mely itt fakadt: 
Dicsőséged, Nagy-Salló I Szivünk lángol, 
Kiejtve neved, mint varázsszavat.

Itt nyert dicsőség l Éleszd tetterőnket, 
Bizzunk magunkban, sarkaljon remény; 
A mi sorsunk az uj tusába' dől el 
A nemzeteknek lázas versenyén;
Több most az ellen, többfelöl is támad 
Uj fegyvereknek uj fortélyival;
Nem nyerseröé, de az alkotásban 
Hatalmasabbé lesz a diadal.

Áraszd szivünkbe, Nagy-Salló mezője, 
Mi hőseidnek szivét járta át : 
Étchdtorsdguk, mely itt tört előre, 
Lángjuk, melylyel szerették a hazát; 
Dicső diadal kéjes ujongása 
Lobogtasd lelkünk! Acélozd karunk 
Uj küzdelemre és uj alkotásra I 
Lesz ám nekünk még ily diadalunk I



A nagy-sallói csata 50 éves évfordulója.
Nagy-Salló, 1899. ápr. 19.

Ma ünnepelte Barsvármegye hazafias 
közönsége az 1849. év április hó 19-én 
Nagy-Sallónál vívott diadalmas csata 50 éves 
évfordulóját. A hazaszeretet nemes tüzéből 
áradó kegyelet lelkesen és nagy ünnepség
gel adózott a nagy idők gigászi harczában 
elhullott vitéz honvédek emlékének és öröm
mámorral idézte emlékezetébe az ;>0 év 
előtt történteket, midőn a legszentebb jo
gaiért küzdő magyar sereg Nagy-Sallónál 
rajta ütött Wohlgemuth osztrák tábornok 
hadain s a zsarnokság zsoldosait izzé-porrá 
zúzva, harczképtelenné tette. Nagy esemény 
volt az nemzetünk történelmében, nagy a 
hatalmas hadi tények krónikájában ! E nagy 
nap emlékét híven őrzi majd késő százado
kig a honfiúi kegyelet, ezt a nagy napot 
ünnepelte Barsvármegye közönsége és a 
magyarok Istenének áldó, megszentelő ke
zeit ott éreztük felettünk a kékes levegő 
égben, mely most is tüzes volt és perzselő, 
mint 50 évvel ezelőtt, midőn a tavaszi nap 
sugarain kivül forróvá tette azt a nemes 
ügy iránti lelkesedés lángja a ropogó pus
kák és bömbölő ágyuk tüze, a haidoxlók 
utolsó meleg fohászai és a diadalmasok 
egetverö mámora! Szép ünnep volt, lélek 
emelő szép ünnepély.

Kora hajnaltól levegő reszkettető, ha
talmas taraczkdurrogások hirdették a nagy 
nap jelentőségét. A mosolygó kék égről 
nyájasan nézett le a feldíszített, fellobogó
zott utczák és házakra a nap, az 50 év 
előtti legszebb diadal szemtanúja. A vidék 
minden irányából beláthatlan sorokban gya
log, kocsin, vonaton csapatostól tódult az 
ünneplő közönség s mikor megérkeztek a 
kis mezővárosba, méhekként rajzoltak, hul
lámzottak a nemzeti szinü zászlók ezernyi 
sürü erdejében. Öröm, vigság, lelkesedés, 
mámor volt minden szívben, minden ajkon 
Nemzeti dalok és nóták hangjai zendültek 
meg a levegőben itt is, ott is, s midőn a 
harangok hívó szavára elült a zaj, a temér
dek nép a róm. kath. templom körül és 
belsejebe tódult hálaadó isteni tiszteletre, 
melyen fényes segédlettel Bogisich 
Mihály ez. püspök pontifikáit. A mise vé
geztével a menet az ev. ref. templomba 
vonult, hol Juhász Pál kerületi esperes, 
nagy-sallói lelkész tartott lendületes egyházi 
beszédet.

E közben a több ezernyi nép az em
lékoszlop körüli tért igyekezett megszállni, 
hol a rendet a nagy-sallói és a közel köz
ségbeli tűzoltók ^ártották fenn. Az emlék 
oszloppal szemben hatalmas tribün emelke
dett, melynek padjait elegáns hölgyközön
ség, Bars és Esztergom vármegye szép 
asszonyai és szép leányai tartották meg
szállva. A tribün es az emlékoszlop közötti 
tér kordonnal elzárva a programm szerinti 
ünnepi szónoklatok helyéül szolgált.

Pont 12 óra volt midőn a lévai tanító
képző intézet énekkara rázendítette a him
nuszt. Lágyan, szépen zsongott a levegőben 
a magyar nemzeti dal, körül csókdosva röp
tében az oszlopot, mely alatt azok pihennea, 
kik e hazában nekünk hazát szereztek. — 
Azután a szószékre lépett megyénk szülötte

A magyar nemzet története.
A história szövétneke belevilágit az aktu*  

ális politika műhelyébe is. És habár az elet 
nem minták után dolgozik, a politikai alakú*  
latokban mégis ismétlődnek folyton bizonyos 
jelenségek, a melyek azonos okoknak vagy 
irányzatoknak a következményei s a melyek
nek hatása mindig egyformán érvényesül. Eb
ben az értelemben a történelem valóban ma- 
gister vitae.

Hát sóba aktuálisabban nem lobogott fel 
a história szövétneke, mint e pillanatban, a 
mikor nagy, a nemzet históriájába mélyen 
belevágó események küzködnek valamely 
döntés felé. S ha még ki nem veszett a ma
gyar nemzetből a lelkesülés saját históriája 
iránt, ha még mindig elveszithetlen kincsek
nek tekinti a magyar történelem érczlapjait, 
áhítattal kell kezébe fognia azt a hatalmas, 
tiz-kötetes munkát, a mely nemrég került 
ki az Athenaeum r. t. kiadásából.*)  Végre 
kezünkben van tehát egy kimentő, megbíz
ható magyar történeti mü. Egybebordva 
hangyaszorgalommal s feldolgozva lelkiisme
retes tárgyilagossággal az as ezer meg ezer 
adat, okmány és levél, a melyben ezer e muit 
esztendőnek élete lüktet még mindig. Meg
tisztítva a balitélet s a tendenczia ierakódott 
porától, feléledve a kutató és kritizáló szel*  
lem teremtő lehelletétöl, elfoglalta valamennyi 
az öt méltán megillető helyet. A történelem 
igazságos itélőszéke előtt kellett kiállnia vala
mennyinek a tüzpróbát s a mi belékerült ebbe 
a műbe, — salaktól megtisztított szinarany az.

Az a tiz kötet, mely örök időkre szóló 
dokumentuma lesz a magyar nemzet életének, 
hivatásának és működésének, korszakonkint 

•) Az Atuenaeum nagy, tízkötetes kiadása kap*  
ható minden hazai hazai könyvkereskedssben, Egy-egy

ÉH ayvlH fonal,

Koróda Pál, jónevü költő s elszavalta 
e nap emlékére irt „Nagy Sáliénál" czimü 
gyönyörű ódáját, melyet a közönség nagy 
lelki élvezettel hallgatott. (Az ódát mai 
számunk tárcza rovatában közöljük.) — 
Erre Simonyi Béla alispán rövid beszéddel 
kisérve a vármegye közönsége nevében 
megkoszorúzta a honvéd emléket, majd elő
lépett Leidenfrost László ország
gyűlési képviselőnk daliás alakja és a kö
vetkező valóban szép, axiómákban és költői 
képekben gazdag ünnepi beszédet mondotta ;

Tisztelt ünneplő közönség!
Hála, kegyelet és hazafiui lelkesedés 

hatja által szivemet, midőn e vitézek por- 
ladozó csontjai felett beszédemet elmondom. 

Itt aluszszák örök álmukat azok, a kik 
1849. április 19 én, tehát félszázad előtt a 
nagy-sallói fényes ütközetben, mint hősök 
esteit el az alkotmányért, a szabadságért és 
az önálló magyar nemzetért küzdve és 
győzve.

Tudjuk, ők a győzelem reményével 
szivükben hullottak el.

Es tudjuk azt is, hogy roményük nem 
volt hiú.

Jöttek ugyan nehéz és sötét évek, már- 
már csüggedés szállta meg a honfi keble
ket, de elvégre a király bölcsesége elfor- 1 
dúlt gonosz tanácsadóitól, az alkotmány 
helyre lett állítva, a magyar névet becsület 
és dicsőség környezi; és azok, kik szivök 
vérét ontották a szabadságért, a boldogabb 
hazából látják, hogy a nemzet újra felvirult 
és sorsa ismét sajat kezébe van letéve.

Es látjuk azt is, hogy emléküket a 
nemzet tisztelettel és szeretettel ápolja és 
nem felejti el, hogy csak az a nemzet ér
demli meg az életet, csak annak jövője van 
biztosítva, a melyik hálával és kegyelettel 
emlékezik meg őseiről, és lelkesedéssel ápolja , 
azok emlékét, kik a hazáért mindent ál- 
doztak.

Érzi szivem, érzi velem együtt minden 1 
magyar ember, hogy a szabadságnak, és a 
hazának szeretetét, mslynek lángját törté- ' 
netüuk annyi fényes emleke tápiá ja, semmi 
idegen erő és hatalom belőlünk ki nem 
irtja, ez megmarad egyaránt, úgy a sze
gény népben, mint a gazdag föurakban.

Tudom es ismerem a magyar népét, 
el lehet tőle venni mindent, csak egyet nem, 
a szabadságot. v|

Ebhez az érzéshez, ebhez a lelkesedés
hez, mindig bizton lehet fordulni, nagy és 
nehéz napokban. Ehhez fordult 1848-ban 
Kossuth Lajos is, kinek egyetlen egy lel
kes szavára, a százezrek önként sorakoztak 
a honvéd lobogó alá; és a forrón szerető 
anyák, és hitvestálsak örömkönyei, kísérték 
a magyar lobogót a győzelemre.

És ha jönne egy oly korszak — mi
től a magyarok Istene őrizzen meg — mi
dőn újra megkísértenék a nemzetet békoba 
kötni és leghive b fiait a sötét börtön nyir
kos falai közé „rabságra" dobni, ugyan az 
az érzés, mely vezette azokat, kiknek em
lékét ma megüljük és a nemzeti hála örök- ' 
zöld koszorújával borítjuk, ugyanaz az érzés 
és akarat szét fogja törni a békókat és 
újból megvédi a nemzetet, szabadságát és 
jövőjét, ;

öleli fel az egyetemes történetet; monogra*  
fiája mindegyike az egyes markáns korsza*  
koknak. Minden egyes*  korszaknak megvan
nak a maga specziális hisztorikusai, a kik 
tudásuk teljességét fektették le munkájukba, ' 
s hogy az összhang megöriztessék s az egy- ' 
séges szellem és irány még ennyi különböző 
szerző munkája közt is kidomborodjék, a 
fölött nagy gonddal és éber szellemmel őr
ködött Szilágyi Sándor, a nagy mü szerkesz
tője, kinek Isten megadta a kegyet, hogy e 
hatalmas mü befejezését megérje, és kit egy 
pár nappal az utolsó kötet megjelenése után 
elszólitott az élők sorából,

S hogy igazságosak legyünk s a munka 
megterem.ői iránt a köteles elismerést nyilvá
nosan lerójuk, e helyütt kell megemlékeznünk 
az Athenaeum r.-t.-ról, a mely messze felül
emelkedve az egyoldalú üzleti szellemen, 
any’gi erejét rendelkezésére bocsátotta a 
nagy mü létesítéséhez s el nem hallgathatjuk 
annak a férfiúnak a nevét, a kit az eszme 
kivitelének lehetősége az első pillanattól 
kezdve megkapott, a ki szárnyat adott az 
anyagnak és szellemnek s páratlan lelkese
déssel, mély hazaszeretettel őrködött a fölött, 
hogy a mü méltó legyen minden tekintetben 
annak jelentőségéhez. Emich Gusztáv szeré
nyen meghúzódik egy rövid előszó mögött, 
mely azonban irodalomtörténeti jelentőséget 
nyer abban a tömör előadásban, a mely a 
mü létrejöttének históriáját tárja elénk s 
melynek minden sorából kiérzik a lángoló 
lelkesedés a tárgy iránt , , ,

A X. kötet az, a mely koronája a kor*  
szakos műnek. A modern Magyarország histó*  
riáját olvassuk benne, két hivatott tudós és 
politikus tollából. Azokat az eseményeket, a 
melyeknek közvetlen tanúi vagyunk, az el*  
fogul#tlan bíráló izemével nézni) m objektív

Soha ez az érzés, ez a tetterő ki ne 
haljon a magyar nemzetből ! Soha ne her
vadjon el emlékezete és példája azon hősök
nek kiknek emlékoszlopánál állunk !

Csak az a nemzet áll öröKké, melynek 
szabadsága felett bátor ée lelkes hazafiui szi
vek örködnek.

Éljen a haza !
Éljen a szabadság I

A sikerült ünnepi beszédnek úgyszól
ván nfnden mondatát viharos éljenzés s az 
igaz lelkesedés hangja kisérte.

Ezt követöleg garamveszelyei K a z y 
Jánosné Barsvármegye lelkes hölgyei nevé
ben ,« hála és kegyelet érzelmétől áthatva11 
egy remek babér-koszorút helyezett a hősök 
emlékére.

A másik ünnepi szónok dr. P e r s a y 
Ferencz vármegyei tiszti főügyész volt. Ha
tásos beszéde, mint a szónoklatnak egyik 
remeke, már a bevezetésben magával ra
gadta a hallgatóságot, a szó varázsa egye
sülve az érzelmek büverejével, valóságos 
lázba ejtette a közönség lelkét. A remek 
beszédet, szűnni nem akaró éljenzés és 
tapsvihar követte s mig Nsgy-Salló hölgyei 
Balogh István biró kegyeletes beszéd
jének kíséretében koszorút helyeztek az 
emlékoszlopra. A program befejezéséül a lé 
vai tanítóképző intézet dalos köre a »Szó
zatot énekelte.

Az ünnepélyen ott láttuk a szereplő
kön kivül Kazy János cs. és kir. kamarás 
főispánt, Bogisich Mihály ez. püspököt, Ro- 
szival István kanonok országgy. képviselőt, 
a vármegye négy országgyűlési képviselőjét, 
a vármegyei tisztikart, Léva és Körmöcz- 
bánya városok küldöttségét. 30 megyebeli 
község képviselő testületét, Jakabos Ágos
ton (Kézdivásárhelyröl) Siokovics József 
(Ar. Maróthról) Losy Károly (Érsekújvárról) 
volt 48-as honvédtiszteket, kik a nagy-sal- 
lói diadalmas ütközetben tényleges részt 
vettek, Báthy László lévai prépost-plébánost, 
Mailáth István volt főispánt, Exner A. nyug, 
közigazgatási bírót, Dombay Vilmos nyug, 
alispánt stb.

Ezután 400 teritékü bankett követke
zett. A második fogás előtt felállt Kazy 
János cs. és kir. kamarás főispán és lelkes 
pohárköszöntőt mondott a királyra, Simonyi 
Béla pedig sikerült toasztban a hazát éltette. 
Pohárköszöntőt mondottak még, Juhász Pál 
esperes a főispánra a vármegye tisztikarára 
és közönségére, Leidenfrost László országgy. 
képviselő Nagy-Salló hazafias közönségére, 
dr. Pcrsay Ferencz Bogisich Mihály püspökre, 
Mailáth István főjegyző a barsmegyei ma
gyar nőkre, Dombay Vilmos Simonyi Béla 
alispáura, Vargha esperes-plebános Leiden
frost Lászlóra, dr. Dudich Endre Persay 
Ferencz dr.-ra, Karafiath Márius dr. a 
hős Damjanich özvegyére, indítványozva 
egyben, hogy Damjanichnéhoz üdvözlő tá
virat intéztessék. Továbbá toasztot mondott
S.monyi Béla a rendező bizottságra, dr. 
Rischanek Béla a jelenvolt 48-as honvé
dekre. stb.

Ezután felolvastatott a következő ne
mes érzelmektől áthatott üdvözlő távirat: 
„A Bars szerkeszőségének Léva, Há
lás kegyelettel és hazafias büszkeséggel 
üdvözlöm Barsvármegye ünneplő közönsé- 

historikus tollával megírni, merész és nagy 
vállalkozás. Márki Sándor és Beksics Gusztáv 
megmutatták, bogy ha a vállalkozás nagy és 
felelősségteljes is, de nem múlja felül az em
beri képességet. Márki a szabadságharcz tör*  
ténetét Írja meg valóban impozáns történeti 
tudással és pártatlansággal, Beksics Gusztáv 
pedig az abszolutizmus korszakának adván 
előbb hü képét, belemarkol az aktuális jelen
korba s az alkotmányos élet harmincz esz
tendejét — 1897-ig — tárja elénk. Minden 
sora elárulja, hogy a pártpubliczista teljesen 
háttérbe szorul s a toll csak a tárgyilagos 
historikusnak engede'meskedik.

Az a rész, a melyet Beksics irt, I. Ferencz 
József és kora czimét viseli. A jelen kornak 
írva, az eseményekre mindenütt világositó 
sugarakat vet s nagy gondja van arra, hogy 
az eseményeket összeköttetésbe hozzaMagyar*  
ország politikai fejődésének állandóan ural
kodó elveivel. És ezek a sugarak nemcsak 
megmagyarázzák, de olykor fölötte tanulsá
gossá, sőt a gyakorlati politikára nézve is 
értékessé teszik az oseményeket. Az ö világos 
és szabad gondolkozásának hatása alatt szinte 
megelevenednek a közelmúlt küzdelmei és 
vívódása, s olykor úgy érzi az ember, mintha 
átkiákanának hozzánk, hogy tévedéseinket 
korrigálják. Beksics a modern intézményeket 
alkotó legújabb korszaknak a leghívebb tol
mácsa, legbuzgóbb harezosa az értelem, a 
tudás, a meggyőződés erős fegyvereivel. Ta
lán senki Beksicsen kivül nem volt képes oly 
kristály-tisztaságában felfogni az 1848, eszmei 
tartalmát; és az J848-ik évben a magyar 
állami és társadalmi rendben megindított 
evoluezió ozéljai felöl a tisztult felfogásnak 
arra a magaslatára Beksicsen kivül valóban 
nagyon kevesen emelkedtek. És Beksicsnek 
megadatott ehhez a szó, a toll hatalma, maly» 

gét, mint olyan, kinek édes atyja, mint 
honvéd főhadnagy, nagy bátyja, mint houvéd 
őrmester 50 év előtt a diadalmas nagy-sal
lói csatában részt vettek. Hazofiui tiszte
lettel Bárczy Károly."

Damjanich özvegyének a következő 
tartalmú távirat lett küldve :

„Méltóságos Damjanich Jánosné úrnőnek 
Budapesten.

Barsvármegyének a dicsöségteljes nagy- 
sallói ütközet fólszázados évfordulóját ün
neplő közönsége, áldozva dicső férje emlé
kének, hálás tisztelettel üdvöz i méltóságo
dat, s az ég áldását kéri méltóságod drága 
életére.

Barsvármegye közönsége.*
Válaszul másnap Simonyi Béla alispán 

a következő meleghangú levelet kapta: 
„Tisztelt Honfitársaim !

Meghatott érz issei vettem Barsvárme
gye közönségétől, hazafias meleg üdvözletét, 
imádott emlékű férjem iránti kegyeletből, 
köszönöm meleg érzéssel a gyöngéd figyelmet.

Fogadják honleányi szívélyes üdvözle
temet tisztelt Honfitársaim, a magyarok 
Istene legyen feiettök.

Budapest, 1899. április 20.
Kiváló tisztelettel

Damjanich János özvegye."
Délután népünnepély volt, este kivilá

gítás, fáklyásmenet és végezetül Schőn Géza 
ismert leleményességével kiállított művészi 
tűzijáték. A gönezöl szekere már megfordult 
az ég azúrján, de azért a kis mezőváros
kában, még mindig élénkség uralkodott. — 7’.

Barsvármegye közigazgatási bizottsá
gának ülésé.

Barsvármegye közigazgatási bizottsága 
folyó hó 18-án tartotta havi ülését. A köz
igazgatási ágak állapotáról beterjesztett alis- 
páni jelentés szerint az álietegészség annyira 
javult, hogy a múlt hó folyamán csakis Szkiczó 
község maradt zár alatt takonykor miatt.

A múlt hó folyamán útadóban 436 frt 
40 kr. folyt be, s a hátralék 33956 frt 16 kr, 
a betegápolási pótadó hátralék 6242 frt 36 kr, 
katonabeszállásolási pótadó hátralék 1116 
frt 84 kr.

A kir. tanfelügyelő jelenti, hogy a közokt. 
miniszter a lutillai és huzóczt r. k. iskolák
nál szenvedő II. tanítói állomások javadal
mának kiegészítésére 3 frt 50 kr, illetőleg 
287 frt államsegélyt engedélyezett és hogy 
ezen összegekkel a fizetés kiegészítésekre 
eddig engedélyezett összeg 10677 írtra ernel- 
kadett. A garam keszi és zsarnóczai r. k., az 
óváii és ujbarsi ev. ref. iskola, tanítók ötöd
éves pótlékaira a múlt 25 frt, jövőre nézve 
pedig 50—50 frt államsegélyt utalványozott.

A vármegyei főorvos jelentése szerint 
a közegészségi állapot kedvezötleu volt.

Trachoma: márczius havában a vár
megye területén 914 trachomáé, 270 gyanús 
volt orvosi kezelés alatt.

A kir. pénzügyigazgató jelentése szerint 
egyenes adóban 9711 frt 05 Vj kr, badruen- 
tességi dijbau 91 frt 22 kr folyt be, ezen 
eredmény a múlt év hason szakának ered- 

nek segélyével ép oly fényesen ki is tudja 
fejezni azt, a mit lelkében felfogott,

Beksics könyve egy előszó után három 
részre szakad. Az első az önkényuralom kora, 
mely a levert Magyarország politikai pacziti- 
kálását s a Bach féle birodalmi rendszer egész 
belső és külső történetét adja. Ez a rész as 
anyag újsága s földolgozásának eredetisége 
által tűnik ki. A második a provizórium és 
kiegyezés előzményeinek kora (1860—1866.) 
A harmadik az utolsó harmincz év, vagyis 
az újjászületett alkotmányosság kora az 1896. 
évi nemzeti jubileumig.

Az utolsó harmincz alkotmányos évnek 
inkább belső történetét irta meg Beksics. Igen 
érdekes részét képezik Lónyay Menyhért 
miniszterelnökségének s a fúziónak története, 
nemkü önben a véderővita, a Janszky-ügy és 
az egyházpolitikai küzdelem. Az egész könyv 
a millenniumi események leírásával végződik, 
nevezetesen pedig ő Felsége 1896, junius 
8-diki beszédével, mely az újjászületett Ma
gyarország politikai sikereinek csúcspont
ját jelzi,

Az utolso harmincz év épen most kapóra 
jött aktuális politikai tauulmány, melyből al 
Ausztriához való viszonyaink alapjai tüzete*  
sen és kimeritően vannak tárgyalva és a jö
vendő nemzeti politika ezéljai és irányai 
kijelölve.

Ez a kötet is egész halmazát képezi 
erre a tárgyalt korszakra vonatkozólag a 
képes ábrázolatoknak és igazi csarnoka a 
szereplők arczképeinek. Az egész munkát 
több mint négyszáz igen érdekes mümellék- 
let és hárö nezer szövegkép, jeles művészek 
által olőállitva, díszíti.



ménjénél az egyenes adóknál 6 frt 96 kr 
nagyobb, a hadmentesBégi dijaknál 24 frt 44 
krral kisebb. — r. t.

Különfélék.
— Jubileum. Kazy János, Barsvár- 

raegye köztiszteletben álló főispánja a jövő 
hóban tölti be bizalmi állásának 10-ik esz
tendejét. — Ez alkalomból — mint a lapunk 
élén közzétett meghívásából is értesülünk 
Barsvármegye törvényhatósági bizottságának 
számos tagja jubiláns ünnepélyt óhajt ülni 
a főispán tiszteletére. — Mi nem vagyunk 
ugyan barátjai a decenniumos ünnepségek
nek, s a személy-hymnusok zengésében sincs 
kellő gyakorlatunk és ma is nagyobb örö
münkre szolgálna, ha az ünnepély a vármegye 
közönsége és bölcs vezérének valamely, ta
lán a közel jövőben eszközölhető monu
mentális alkotásához fűződnék, 
mégis teljes elismeréssel adózunk 
megyénk főispánjának ünneplése alkalmából. 
Közgazdaságunk és kereskedelmünk fellen
dülésében Kazy Jánosnak 10 évi kormány
zata, vezetése alatt Barsvármegye közéleté
ben kétségtelen fejlődés észlel
hető; méltó tehát, hogy ezen irányban ki
fejtett tevékenysége Barsvármegye közön
ségének hálás tiszteletében nyerjen kefejezést.

_ JAnna főispán, folyó évi május 
16-án megtartandó jubiláris ünnepélyének ün
nepi programmja: 1. Május 16-án reggel 9’/2 
órakor Aranyos-Maróthon fogadtatás. 2. 98/< 
órakor gyülekezés a vármegyeház nagyter
mében. 3. 10 órakor „Te deum“ az aranyos- 
maróthi római katbolikus templomban. 4. 11 
órakor disz-közgyülés: Simonyi Béla al spán 
a vármegye szónoka, dr. Ruffy Pál, ország
gyűlési képviselő a közönség szónoka. 5. 
Küldöttségek tisztelgése : a) vármegye tiszti
kara: b) a vármegyében létező vallások 
papjai; c) a lévai honvédtisztikar; d) ügy
védi-kar ; e) tantestület; f) községi és kör
jegyzők. 6. Délután 2 órakor a „Barsvár- 
megyei Casinó“ helyiségeiben banquett. Fel
kéretnek mindazok, akik a nyilatkozatot 
aláírták, hogy banqett-jegyeiket folyó évi 
május elsejéig 3 frt 50 krajczárnak Szitányi 
Miksa központi iktatóhoz beküldése mellett 
beváltani szíveskedjenek. A banquett-jegyek 
névre fognak szólani, azok a banquett napján 
Szitányi Miksánál lesznek átvehetők. A je
gyeket a banqett folyama alatt a vállalkozó 
beszedi. A kik eddig a nyilatkozatot alá 
nem Írták, amennyiben a banquetten részt 
venni akarnak, szíveskedjenek jegyeiket Szi- 
lányi Miksa központi iktatónál folyó évi má
jus elsejéig beváltani. Esetleges elszámolás 
iránt tessék Veith József t. főszolgabíróhoz 
— Aranyos-Maróthon — fordulni. Aranyos- 
Maróth 1899. évi április hó 14-én. A ren
dező-bizottság.

— Polgármester választás Léván. 
Máriássy István polgármester betegeskedése 
miatt állásáról lemondván, — a polgármesteri 
állásra — pályázat hirdettetett. A választó 
közgyűlés Simonyi Béla alispán elnöklete 
alatt f. hó 20-án lett megtartva. A küzdelem 
az újra sorompóba lépő Máriássy István és 
B ó d o g h Lajos helyettes polgármester közt 
folyt le. Az utóbbi 14 szavazattal győzött, 
Máriássyra esett 20 szavazat ellenében. 

A nagy-sallai caata évfordulóján.*) 
1888, april 18.

A szabadság lobogóját 
Bontsátok ki újra itten; 
A Szabadság kürtje zúgjon 
Nagy-Salló, ma berkeidben.
Az az érzés vessen lobbot, ‘
A melyik most ötven éve 
Kardforgató magyar jobbot 
Vezette a hareztüzébe. '<

És ha felzug a távolból 
Az ének, a győzedelmi: 
Nézz le, Isten, trónusodból, 
S lásd e népet ünnepelni. 
Nincs a magyar eltiporva, 
Minden fia egyegy hős még ; 
A nevével egybe forrva 
A szabadság és dicsőség.

Népek atyja, ott az égben, 
Nincs e földön, több oly néped, 
Mint a magyar, a kit régen 
Balsors, viszály annyit tépett.

, Áldd meg öt hát; — valamennyi 
Áldásod van, hintsd fejére, 
Hadd ragyogjon mindörökké 
Ezeréves dicsősége.

Tárogató hogyha szólal, 
Nem lesz kardunk szegre téve: 
Harczba szállunk a zászlóval, 
Mint e hősök ötven éve. 
Nayy-Sallónak vérrel ázott 
Síkja tehet bizonyságot: 
Egy elvet vall a magyarság: 
A halál vagy a szabadság.

Kersék János.
*) Zenéjét síerzette Petit Károly, tanltóképztí- 

ihtézeti tanár. A Nagy-Sallőban 1890. április 19-én 
rendezet: jubileumi üuuepélyon én<k.!te a képeidéi I 
ifjúsági énekkar,

Hiszszük, hogy az uj polgármester, kiben a 
közbizalom ily szépen öszpontosult, köz
megelégedésre fogja a boldogulás utján tovább 
vezetni Léva város minden szép és nemesért 
lelkesedni kész közönségét. Úgy legyen!

— Apr. 19-ike Léván. Megható szép 
ünnepet rendezett a lévai főgymn. ifjúsága 
folyó hó 19-én, midőn a nagy-sallói csatában 
sebet kapott honvédek sírját megkoszorúzta. 
Az ünnep értékét kétszeresen emeli az a kö
rülmény, hogy a hazafias irányban nevelt 
lelkes ifjúság épen akkor tette ezt, midőn az 
ország Nagy- Sálién ünnepelte 50 éves for
dulóját a híres győzelemnek s majdnem meg
feledkeztek azokról, kik ittaluszszák nálunk 
örök álmukat épen azon sebek következté
ben, melyeket Nagy-Sallón kaptak az apr. 
19-iki ütközetben. Valóban impozáns látványt 
nyújtott az itthon maradt ifjúság kivonulása, 
kik tanáraik vezetése mellett a főgymn. zász
lója alatt hosszú sorban mentek ki a teme
tőbe, hogy széles nemzeti szalaggal díszített 
pálmakoszotújokat letegyék a névtelen hősök 
sírjára s elmondják imájokat a csendes pi
henő fölött. A főgymn. ifjúságához csatla
kozott a róm. katb. népiskola növendékse
rege is, kik szintén tanitóik vezetése mellett 
zászlójukkal vettek részt az ünnepen. A kö
zönség első meglepetésében nem is tudta 
megérteni a kivonulás okát s csak később 
szerzett tudomást a zajtalanul rendezett, de 
annál szebben sikerült ünnepről, mely a 
Szózat és Hymnus elénekléséböl, egy be
szédből és egy szavalatból állott. A műsor 
kiemelkedő pontja Hirschberg József, VIII. 
oszt. tan. klasszikus rövidségü, de annál tar
talmasabb és talpraesettebb beszéde volt, 
melyben találóan és szivhezszólóan ecsetelte 
a nap jelentőségével a pihenő honvédek 
érdemét. E minden izében sikerült beszéd 
hatását még fokozta Mauks Imre, VIII. oszt, 
tanulónak lelkes szavalata, ki Tóth Kálmán
nak „E őre* ez. költeményét adta elő a teljes 
átérzésböl fakadó ifjúi tűzzel és erővel. A 
névtelen hősök emlékoszlopán tehát ott le
beg azon ifjúság koszorúja, mely megértve 
a je's'.ót, hogy „előre" fényes tanúbizony
ságát adta annak, hogy a nagyoknak emléke 
nem halt ki szivéből; hogy mindenkor tud 
lelkesedni azokért, kik vérüket és életüket 
áldozták a hazáért, Zöldeljen tehát a pálma 
s viruljon az ifjúság koszorúja sírjukon, 
mert csatájok a népjogért a magyar szabad 
ságoak csatája volt,

- Egy tapintatlanság, mely a Nagy- 
Sa lóban tartott 50 éves jubileumi ünnepé
lyen történt. Nem tudjuk, a rendezés szelle
minek, vagy a sallai tűzoltó főparancs
nok érzéketlenségének tulajdonitsuk-e, elég 
az hozzá, Barsvármegye egyetlen, 48 as erek
lyéje a lévai 48-as nemzetőrök zászlaja, mely 
alatt a lévai tanács vezetése alatt Léva város 
küldöttsége vonult ki az ünnepélyre, nem 
nyert az ünneplők között mél.ó helyet, hanem 
mig a szecsei polgárokat a legnagyobb előzé
kenységgel az emlékoszlop közelébe bocsáj- 
tották, addig a nemzetöri zászló a 
koidonon kívül volt kénytelen vesz
tegelni. Ha egy ember oktalan tapintat
lansága volt ez, úgy a zászló régi dicsősége 
elégtételt követel a tűzoltó parancsnokkal 
szemben ; ha pedig a rendezés szelleme a 
tilalomfát nem csak az ellenzék előtt állította 
tel, hanem annak jelképét viselő ereklye is 
kellemetlen volt reájuk nézve, úgy szé
gyenkezzenek azok, kik ily 
nagy nemzeti ünnepen poli
tikát csináltak a legszen
tebb érzelemből, — a kegyelet
ből,

— A diákok színlelőadása A lévai 
kegyesrendi főgimnázium tanuló ifjúsága az 
Oroszlán vendéglő nagytermében f. hó 10-én 
múlt szombaton kebelbeli Segélyzö-egylete 
javára színi előadással egybekötött táncz- 
mulatságot tartott, mely mig Bikerével most 
újra csak gyarapította a diák mulatságok 

I e ismerést, kedvességet, addig másrészt fo
kozta a rokonszenvet a közönség körében, 
mely pedig ezelőtt is mindig élénk figyelem
mel kisérte a jövő nemzedék életének min
den mozzanatát. Kisfaludy Károly kitűnő 3 
felvonásos vígjátékét ,A párt ütő k“-et 
hozták színre, mely vígjáték volt alapja a 
később fellendült népszínmű-irodalomnak. A 
fiuk mindnyájan igen helyesen oldották meg 
nehéz feladatukat, jól betanult szerepükkel 
egész otthonosan mozogtak a színpadon és 
általános a vélemény, hogy precziz szép já
tékuk nagyobb élvezetet sZsrzett a közön
ségnek, mint sok elbizakodott de készület
len vidéki színtársulat előadása. A főszerepet 
B e r g e r Sándor adta. Ö volt az öreg biró. 
Jobba tanult színész sem játszotta volna e 
szerepet. A rezes orrú kántor Weiszberg 
Füiöp, mig a folyton kapatos kisbiró 
Scbwarcz Samu, ügyes játékukkal sok
szor jóizü kacaajra indították a közönséget, 
Igen jó alak volt Stosius Károly, mint 
a helység kovácsa és Fray Jenő az ö ko
mikus Vizvári-arczával és alakjával. Igen 
szabatosan és tetszetősen játszottak a többiek 
is! Heismann Miksa (Hajnalti), B e 1- 
c s á k Sándor (Elek), P o 11 á k Vilmos (Mili), 
Török Emil (Rózi), és a tűzről pattant 
eleven szép menyecske (M e if C a d e r Jenő), 
aztán a nótárius (P o I 1 á k Gézi), Mauks 
Imre, Fodor Imre, B ó n a Jánns kellemes 
orgánumával, Bartók Ernő, H r u s k a 
Gyula és stb. Az előadás végeztével a kö
zönség zajos ováCzidban részesítették a mu
latság rendezőjét, lelkét, G á c s e r Endre 

i tanárt, ki már hetekkel ezelőtt fáradhatat
lanul működöt* ai eit sikere érdekében. 

Aztán tánezra perdült a fiatalság és tánczolt 
vidáman fesztelenül addig, mig a nap első 
sugarai az emeleti ablakon kiváncsiau be
kandikáltak.

— Névmagyarosítás. A belügymi
niszter megengedte, hogy Fraunovics Ernő 
uagy-ugróozi illetőségű ugyanottani káutor- 
tanitó vezeték nevét „Arvai“-ra változtat
hatta.

— A sport-egylet közgyűlése. A 
tavaly alakult lévai sport-egylet, miuthogy 
szervezeti szabályai a belügyminiszter által 
helybenhagyattak f. hó 12-én tartotta meg 
tisztújító közgyűlését. A titkos szavazás ered
ményéül tisztviselők lettek a következők : 
Mihálcsics György őrnagy, elnök, Dr. Szabó 
Gyula alelnök, Thurner József titkár, Fa
ragó Samu pénztárnok, Boleman László 
háznagy, Csekey Vilmos ügyész, Dr. Lak- 
net Zoltán orvos, Választmányi tagok lettek : 
Belcsák László, Giczy Gyula, Holló Sándor, 
Huberth Vilmos, id. Lakner László, Leiden- 
frost Tódor, LevatichGusztáv, Ordódy Endre, 
Pogány Virgil, Polareczky János, lovag 
Schoeller Gusztáv, Szilaasy Sándor, Tibold 
József. Számvizsgáló bizottság tagjai : Med- 
veczky Sándor, Józsefcsek Géza és dr. Weisz 
Zsigmond. Addig mig az egylet magának 
megfelelő helyiséget talál, a Nyitrai-kertben 
vesz fel helyiséget.

— Gyászhir. Súlyos csapás érte P i- 
vonka István ó-barsi tanitót és nejét; 
egyetlen gyermekük Jolánka f. hó 21-én éle
tének 16-ik évében, hosszas szenvedés után 
elhunyt. — A jó Isten szeretete enyhítse fáj
dalmukat 1

— A szivar színe. A dohányzók álta
lában a gyönge szivarokat kedvelik, s a vi
lágos színűeket válogatják. A világos takaró 
dohányok ezért drágák is. Pedig a szakértők 
a szivar szinére nem adnak semmit. A boríték
levél ugyanis csak egytizedhatod része egy 
szivarnak s ezért ép úgy lehetséges, hogy a 
világos szivar erős, és gyönge a barna szivar. 
Az utolsó években a dohánytermelők nagy 
része szivarboritékra leginkább alka'mas, 
úgynevezett szűnt i*ra-faj dohányt szállított 
s a termelt dohánynak csak kis százaléka 
világos színű. A piaczon immár annyira fel
szökött a viiágosszinü dohány ára, hogy csak
nem négyszerannyit adnak értők, mint a sö
tét színűért. A gyárosok, különösen Német
országban, Dagyon meg vannak akadva, mi
ként elégítsék ki, megrendelőiket. Ep ezért 
sárga és zöldesszinü leveleket használnak, a 
melyek színe közelebb áll a világos színhez, 
noha a barnadohány levelek kellemesebb Ízűek. 
Minthogy a világos szinü dohánylevelek be
szerzése nagy fáradsággal jár, az okos do
hányzók lemondhatnának arról az igazáa 
semmivel sem indokolható véleményről, hogy 
a barna szin az erősség jelzője.

— A mezőgazdasági szesztermelők 
védekezése. Az ipari szeszgyárosok a na
pokban három miniszternél is jártak, hogy a 
mezőgazdasági szesztermelök jogosult törek
véseit meghiúsítsák s hogy eldicsekedjenek, 
miszerint ők mezőgazdasági szempontból is 
sokkal hasznosabbak, mint a gazdasági szesz
termelők. A miniszterek előtt kifejezett kí
vánságuk oda irányul, hogy az ő javukra 
eddig fenntartott szeszkontingens ne redukál- 
tassék, vagyis, hogy a mezőgazdasági szesz
termelők jövőre se kapjanak elegendő kon
tingenst s ennek folytán tönkre menjenek. 
Mégis csak csodálatos, hogy egy föidmive- 
lésböl élő országban, ilyen bátran merjen 
valaki fellépni a gazdák érdekei elle i. Azzal 
nem törődnek a milliónyi tőkék felett ren
delkező spiritusz királyok, hogy a felvidéki 
gazda, földjeit szeszfőzde nélkül termőképes 
állapotban fenntartani nem tudja. A Nyitra- 
megyei Gazdasági Egyesület kötelességéhez 
híven, védelmükre siet a megtámadott mező
gazdasági szesztermelöknek s megkereste a 
Mezőgazdasági Szesztermelök Országos Egye
sületét, hogy az ipari szeszgyárosoknak a 
gazdákhoz intézett hadüzenetével szemben 
a gazdák érdekeit hatályosan megvédelmezze.

— Rövid hírek. — Szigetcsere. 
Az amerikaiak a most szerzett Fiiippi szi
geteket elcserélik az angolok tulajdonát ké
pező Antillákért. — Bartha Miklös-ün- 
nep Kassán. A kassai polgári kör a kitűnő 
politikus és publiczista tiszteletére ünnepet 
rendez, megfestette Bartha Miklós arczképét 
s a leleplezésre az ünnepeltet is megbízta. 
— Budapest- és Nagy-Várad között 
a telefon vezeték kiépítését még ez év fo
lyamán megkezdik. — Spanyolországban 
a most folyó képviselőválasztások véres 
verekedésekre adtak u politikai pártok közt 
alkalmat, a zavargásoknak naponta több 
emberélet esik áldozatul. — Óriási sztrájk. 
Brüsszelből jön a hir, hogy az összes báuyák 
munkásai sztrájkolnak. Összesen 20,000 em
ber állott ki a munkából.

Közönség köréből.
Köszönet-nyilvánitás.

I.
A lévai kegyes-tanitórendi főgimnázium 

ifjúsága a főgimnázium szegény tanulókat 
segítő egyesület javára f. hó lo-én tánc.inu- 
latsággal egybekötött szini-elöadást rende
sett, a mely alkalommal jegyekből befolyt 
228 frt 50 kr., felülfizetésekből 65 frt 60 
kr., összesen 294 frt 10 kr. A kiadás volt 
150 frt 93 kr. és igy a tjsata jövedelem a 

jótékon,czélra 144 frt 0" kr. Felü fizettek : 
Vári Lajos 15 irtot, Dombay Vilmosáé 
(Bars-Endréd), Leidenfrost Tódorné, Holló 
Sándor 5—5 frtot, Posgay Lajos (Komárom- 
Füss) 4 frt, Leidenfrost Lászlóné, Bátby 
László, dr. Frommer Ignácz, llubei t Vilmos 
3—3 frtot, Konkoly Thega Sándorné (Szántó), 
Bellán Adolf, Deák Miklós, Kern Vilmos, 
Pető Bertalan (Ar.-Maróth), Weisz Mór 
2—2 frtot, dr. Pollák József (Zsolna) 1 frt 
50 krt, Binder Lajos (Nemes-Bori), Gusztafi 
Endre, ifj. Klain Ödön, Pollák Adolf, To- 
kody Imre 1 — 1 frtot, Leidenfrost Sándor 
60 krt, Goldbrunner Sándor 50 krt.

A kívánt eredmény elérésében a főté- 
nyezö Gácsér Endre tanár ur volt, támo
gatták öt szives közreműködésükkel özv. 
Szilassy Caesárné őnagysága, Bobok Mariska 
és Levatich Mimiké kisasszonyok, Deák 
Mik ós és Jaross Ferencz urak. Nekik és 
a kegyes fe üifizetöknek, valamint mindazok
nak, a kik megjelenésükkel vagy jegyük 
megváltásával a sikert biztosították, hálás 
köszönetét mond

Léván, 1899. április 21.
a s. e. elnöksége.

II.
Fiam, illetve testvérünk dr. G u t m a n n 

Adolf elhunyta alkalmából oly sok oldalról 
kaptunk részvétnyilatkozatot, hogy képtele
nek vagyunk azokra — a mint óhajtanok — 
egyenkint válaszolni.

Fogadják tehát mindazok — egyesüle
tek és magánosok, rokonok és jóbarátok, — 
a kik a megpróbáltatás szomorú napjaiban 
részvétükkel felkeresni szívesek voltak — 
és fájdalmunkat enyiteni igyekeztek, — ez 
utón, mélyen érzett hálás köszönetünket.

Gutmann Lipót 
és családja.

Henneberg selyam 45 krtol 14 frt : 
65 krig méterenként — csukákkor valódi, j 
ha közvetlen gyáraimból rendeltetnek, — 
fekete, fehér és szines, — a legdivatosabb 
szövés, szin és mintázatban. Privát-fo
gyasztóknak postabőr és vámmen
tesen valamint házhoz szállítva, — 
mintákat pedig postafordultával | 
küldenek. Henneberg G selyem
gyárai (cs. és k. udvari szállító) Zürich
ben. — Magyar levelezés. Svájczba két- 
szeres levélbélyeg ragasztandó.

Lévai piacziárak.
Rovatvezetői Kónya József rendőrkapitány.

Búza- m.-mázsánként 7 frt 80 <r,8 frt. 20 Két
szeres 6 frt 90 kr. 7 frt — Kr. — Rots 
6 frt 70 kr. 6 frt 90 kr. Árpa 5 fi t 60 
6 frt 50 kr. Kukoricza 5 frt 40 kr 5 frt 60 
kr. Bab 5 frt 20 kr. 5 fr' 40 kr. Zab 5 frt 60 .r 
5 frt 80 kr.— Leucse 6 frt 50 kr. 6 fr: 70 ) r 
Köles 4 frt 20 kr. 4 frt 60 kr.

Nyilttér.
i.

5630.; 1899. sz. Barsvármegye alispánjától.
Hirdetmény.

A Barsvármegye közönségé által a ho.ivéd 
förcáliskolánál és a Ludovika Akadémiánál 
együttvéve létesített alapítványi hely a sop
roni honvéd főreáliskola I. évfolyamában az 
1899., 1900. tanév kezdetén fog betöltetui.

Ezen alapitvá-iyi helyre csak oly ifjak 
pályázhatnak, kik Barsvármegye terü'etéu 
bírnak köziégi illetőséggel; folyó évi szep
tember hó 1-én 14. életkorukat elérik, és 16. 
éietkoruaat meg nem haladjak s a m. kir. 
honvédelmi miniszter ur által folyó év feb
ruár havában 15402. szám alatt kiboosájtott 
„Pályázati Hirdetmény “-ben előirt összes 
föltételeknek megfelelni képesek, mely „Pá
lyázati Hirdetmény “ a hivatalos órákban ná
lam betekinthető s a kivánt felvilágosítások 
is beszereznetők.

Az alapítvány helyet elnyerni óhajtók 
kellően felszerelt pályáz s.i kérvényeiket tar
toznak bezárólag folyó ÓVÍ HlajUS hó 15-ífl 
nálam benyújtani.

Az ezen határidőn túl beérkező pályá
zatok figyelembe vétetni nem fognak.

Az alapítványi helyre a bemutatási jo
got a folyó évi iná czius hó 23-áu tartott 
évnegyedes közgyűlésben 29. szám alatt ho
zott határozatban nyert felhatalmazás alapján 
Barsvármegye aluli’ ott alispánja magam fogom 
ez úttal kivételesen gyakorolni, s a pályá
zatokat a m. kir. honvédelmi mtni.-z er úrhoz 
fel térj ess eui.

A auyos-Maróth, 1899. április 9-én. 
Sixa.03a.yi., 

87—3—1 alispán.

11.
Léván Koháryutozában Halász 

József 560. sz. tágas háza kerttel 
jutányos áron eladó.

III.

Beoosini Cement áruda, 
l-ső rendű Jr’ox’tla.xxcl Cement 
1-ső rendű Román Cement, 

eredeti gyári áron kapható:
Engel József,

fűszer keroskedóaéb«'j| Liváu,



17. szám. HIRDETÉSEK. 1899. április hó 23.

Óriási választékban kapható:
látképes, zenés, virágos, tréfás és tájképes

levelező lapok

♦
♦ ,
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦ NYITRAI és TÁRSA könyvkereskedésében Léván, ♦
▼ T

•-♦'•-♦♦-•--•-♦♦Iá

Bajor sör.
Valódi müncheni bajor sör

(Pschorrbrau)
palaczkokban kapható:

Blum R. füszerkereskedésében Léván.

Birtok-eladás.
Kis Kálnán. Barsvármegyében, Kürthy Emil ur tulajdonát ké

pező, mintegy 300 holdnyi birtoktest szabadkézből eladó.
A birtok a Garam partján fekszik, általában elsőrendű termő

földből áll; alig 20—25 holdnyi rész a legelő, mely a tavaszi, na
gyobb áradások alkalmával kiöntések által termékenyül.

Az eladás egy tagban, részenként, vagy parczellázás utján 
történik.

A vevő a vételár lefizetése mellett, ez évi termény letakaritása 
után, a birtoknak haszonélvezetébe, illetve tehermentes örök tulaj
donába lép.

Az egész birtoktest vételára iránt, valamint (a már felvett térképek 
alapján) a részekben, — vagy parczellázás utján — leendő eladásra

8
80oZ\ nézve felvilágositásokat ad, vagy jelentkezéseket elfogad april hó 28-ig. 
m Léván, 1899. április hó 15.V Holló Sándor,O a Lévai takarékpénztár igazg. elnöke.

Léván, 1899. április hó 15.
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Lábbal tiporva
lesznek a padlófénymázak, miért is tartósságot igényelnek, 

ki nehány krajczár megtakarítása végett csekélyebb értékű 
gyártmányokat szerez be, az

pénzét az ablakon szórja ki.
Nálam csakis az általánosan jónak elismert 

padlófénymázak kaphatók: 
o m. Im m m mm mm IX ! m A m. t lakk és kencze- bcnramm Kristóf gyáraiból

Győr, Bécs, Simmering, Majna melletti Offenbach.
vww, -X^f-fele kezesség mellett tiszta borostyánlakk-

WUlXXwXlXXXX XXXXdLUX bél kéAült padlófénymázai tartósság, 
fényük és keménységük tekintetében valamennyi versenygyártmányt felül
múlnak. A sok értéknélküli utánzások miatt kérem arra ügyelni, bogy 
minden dobozon Schraium Kristóf neve látható legyeu.

Továbbá: mosható zománcz-festékek elegáns színárnyalat
ban mindennemű házi szerek, melyet bárki szaktudomány hiányában maga 
dolgozhat fel, alkalmas mosdó-szekrények, ajtók, ablakok, valamint falak 
bezotnánczozására konyhákban és fürdőszobákban. — Copal butorlakk, 
Copallak belső használatra Bamarlakk. Bőrlakk, Száritó-firnisz, 
Politúr lakk, Vaslakk és Brunolin, mely utóbbi homályos bútorokhoz 
használtatok, úgyszintén a többi lakkfelék valamennyi iparágak Bzámára.

Különlegesség: kocsigyárosok és kocsifényezök részére Kutschen- 
lakk, Práparationslakk, Gestellakk, Schleif és Lazurlakk eredeti 
1 kgrmos dobozokban.
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Kapható: Kern Testvéreknél Léván.

-ZVLa.pitta.tott 1837*- évben.

HAZAI GYARTMANY1

Vermorel és Victoria-féle legjobb!
ál r’el-ü.lm.u.llia.tla.zi,

ál a S 1 e r ^ö’tség-telezx.
▼J Bzölövesszö (venyige) leveleinek betegségei ellen, valamint a fák

► 4 és komlókacsokuak rovarok, leveleszek, pondrók és mezharmat stb.-tö! 
Aj való megtisztítására.

Ára 12 forint.
Kapható: Kern Testvéreknél, Léván
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Élethű arczképek 
monoo.hr ome, olajfestésü, aquarelle és opál festésüek 

arczkép bélyegek 
bármily fénykép után bámulatos olosó áron készíttetnek. 

Megrendeléseket felvesz, valamint a képek nagysága és árak felöl készséggel 
ad felvilágosítást i

nxr^sriTiR-A-i é8 tarsa
könyvkereskedése L É VÁ BT. I

-T—-----T------ --------------------------------------------------------- ----- ------ ---------------------- ' I , -------- --------
93-2-1

$ Újdonság! Újdonság!

a Triumph-czipő $
a legjobb és legkényelmesebb a világon legczélszerübb urak, hölgyek 
gyermekek és a katonaság részére.

Megszűnt a kényelmetlen fűzés és gombolás.
Egy érintés által fel- és levethető. kS 

U Kapható: Kovács SáncLor czipökereskereskedésébenLéván. $ 
Ajánlja továbbá dúsan felszerelt, mindennemű úri. női és gyér- 

mekczipők raktárát a n. é. közönség szives figyelmébe.
Mérték utáni megrendelések legjobban és gyorsan készíttetnek.

$ !! I Triumph-czipők 11! $
fi Újdonság! Újdonság Ifi
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Legnagyobb nyeremény

legszerencsésebb esetben

,000 korona.
Ax össxes 50,000 nyeremény

JEGYZÉKE.
A legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben^ 

í-»O6OjOOO korona 
A nyeremények részletes beosztása a kővetkező: 

Korona 600000 
400000 
200000 
1OOOOO 
90000 
SOOOO 
70000 
60000 
40000 
30000 
25000 
20000 
15000 
1OOOO 
5000 
3000 
2000 
1OOO 
500 
300 
200 
170 
130 
1OO 
80 
40

kir. osztalysorsjatekl

60,000'
nyeremény

1
1
1
2
1
1
1
3
1
5
1
7
3

31
67

3
433
763 

1338
90 

81700 
3900 
4900
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3900 
3900
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50,000 ‘SS 13.160,0Q(j
Li

Nyomatott Nyitrai é» Tárta könyvnyomdájában, Léván.

A negyedik nagy magy. 
nemsokára ismét kezdődik és 

100,000 
sorsjegyre ______

jat, vagyis az oldalt levő nyereményjegyzék szerint az 
összes sorsjegyek fele feltétlenül nyerni fog. !

A nyerési esélyek tehát, mint már általánosan 
ismeretes, óriásiak. I

Összesen tizenhárom millió 160,000 koronát 
sorsolnak ki biztosan* A legnagyobb nyeremény leg
szerencsésebb esetben |

egy millió korona.
Szives mielőbbi megrendeléseknél eredeti sors

jegyeket á tervszerű eredeti árban es pedig: |
egy egész l-ső oszt, eredeti sorsjegy 6.~ fi*t [

*

n 
küldünk szét utánvéttel, vagy a pénz előlege* bekül*1 
dese ellenében.

A húzások után megküldjük tisztelt vevőinknek 
í r’ ‘ ‘ ‘ ____ ________________

díjtalanul állanak rendelkezésre. A húzások a magyJ 
kir. kormány ellenőrzése mellett nyilvánosan történnek 
és azoknál mindenki megjelenhetik. J

Kérjük a rendelményeket mielőbb, legkésőbbi 
azonban í

» fel
» negyed ,, 
„ nyolezad „

1............................
dése ellenében.

a hivatalos huzási jegyzéket) hivatalos tervezetek pedig 

kir. kormány ellenőrzése mellett nyilvánosan történnek

Kérjük a rendelményeket mielőbb, legkésőbbi

f. évi május hó 3-ig :
hozzánk beküldeni. |

Tőrök A. és Társa I 
a m kir. szab, osztálysorsjáték főelárusltól I 

Budapest, V., Váczi-körut 4/a. £
Rendelőlevél levágandó. í

a »
3.- »
I 50 , 

—75 „

Török A. és Tarsa uraknak Budapest.
Kérek részemre I. oszt. magy. kir. szabj

osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos tervezet
tel együtt küldeni. |

h összegei frt {XuSá^íJíküidöm}Á°t,tu{,öriíl,i5'l
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Sok és nagy nyereményt fizettünk tisztelt veíö- 
I ínknok; rövid ütő alatt en es fel millió koronát.

monoo.hr

