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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken «• Léván házhoz küldve:

Egy évre....................5 frt — kr.
Hat hóra........................2 frt 50 kr-
Három hóra . . . . 1 frt 25 kr. 
E^üfizetázi pénzek póetautalványnyal küldhetők.
ú<yee azimok 12 krjával kaphatók 

a kiadóhivatalban. BARS. HIRDETÉSEK

Mégyhatáboa petil-aor egyezer! közlőiéért 1 kr 
kétszeriért < kr, tőbbaxoriért 6 kr flaetan4A.

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 krajcaár

A njrllttérben:
minden négyhasábos garmend sor díja lé kt.

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

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

FELELŐS SZ ’.KESZTÓ .- HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen.: hetenként egysier.
— »- vasárnap reggel,

A hirdetéseket, előfizetéseket s a rekiamacziőkat a kiadóhivatalba 

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

Kazy János.
Barsvármegye közönsége, a mely 

mindenkor tisztelettel hajtotta meg zász
laját a hazafias erények előtt s mindig 
teljes elismeréssel áldozott a közjó elő
mozdítása körül tanúsított érdemeknek, 
ünnepet ül e hó 16-án, hogy régi hagyo
mányaihoz hiven ezúttal is külsőleg is 
dokumentálja azon tiszteletét és ragasz
kodását, a mely főispánunk közszolgá
latának tiz éves évfordulója alkalmából 
az ünneplő közönség szivét eltölti.

Ezen a napon, a midőn vissza tekin
tünk az ő tiz évi főispáni működésére, 
melynek határkövénél minden dicsekvés 
nélkül mondhatja az igazsághoz hiven 
a nagy latin költővel, hogy exegi monu
mentum aere perennius, nem csupán a 
hivatalos vezért, a főispánt ünnepeljük, 
mert hiszen a mienk volt ő az előtt is, 
a mi ügyünket szolgálta, annak érde
kében működött annak előtte is, a mi
dőn mint barsmegyei képviselő bennün
ket a törvényhozó testületben képviselt, 
s igy közszolgálatának már második 
decenniuma is letelt, de a főispán mellett 
benne az első barsi embert, a vérünk
ből való vért, a vármegye egyik leg
hívebb fiát tiszteljük, ki nagynevű ősei 
példájára régi magyar nemesi szokás 
szerint a közügyek szolgálatát minden
kor a szószoros értelmében nobile offici- 
umnak tekintette.

Azt a polgártársunkat, kinek ősei 
ezen vármegye területén ontották vé
rüket imádott hazánk szabadságáért s 
ezen, a mi tulajdonunkon képező földön 
áldozták egész életüket a közjó előmoz
dításában, még akkor is, a midőn fel
séges királyunk bizalmából a vármegye 
hivatalos vezetésével bízatott meg, nem 
csupán a hivatali köteléknél fogva vall
hatjuk a mienknek, hanem a mienk Ö 
szívvel lélekkel ugy is, mint e vármegye 
egyik leglelkesebb zászlóvivője.

Emelkedett közszellem üdvözli őte 

napon. Minden szerénykedés nélkül 
fogadhatja a vármegye közönségének 
tiszteletét és háláját, mert jól tudjuk, hogy 
mindaz, a mit ö kötelességnek nevez, 
sokkal több az annál. A puszta köte
lességnél jóval több az, a mit a vármegye, 
részéről tapasztalt. Vármegyénk érdeké
ben kifejtett odaadó működése jóval több, 
mint a mit a hivatali kötelesség fogalma 
magában rejt.

Nem soroljuk fel az ő érdemét, mert 
azt ugy is ismeijük. Nyitott könyv az 
ő egész élete, melyből vármegyénk iránt 
csak szeretetet, lelkesedést minden szé
pért olvasunk. Elégnek tartjuk utalni 
arra, hogy közlekedésügyünk fejleszté
sében, mely pedig a vármegyei élet első 
feltétele, elévülhet.len érdemei vannak. 
Az ő nevéhez fűződik a vármegyét át
szelő garamvölgyi vasút terve és kivitele.

Ezért mi is a legőszintébb örömmel 
csatlakozunk Barsvármegye ünneplő kö
zönségéhez. A kötelesség fontos teljesí
tésének megnyugtató tudatával fogadja 
szívesen a mi üdvözletünket. S azon 
meggyőződésünknek adunk kifejezést, 
hogy velünk fog érezni ezentúl is ; te
hetségét és erejét ezután is a vármegye 
javára fogja értékesiteni.

8 hiszszük, hogy eddigi bokros ér
demeit kiváló egyénisége, erélye és ta
pintatos modora Barsvármegye közéle
tében az újabb kormányzati elvek alap
ján is csak gyarapitani fogja.

A mihez a magyarok istene adjon 
neki erőt, kitartást!

A vezérletére bizott vármegye kö
zönségének őszinte tisztelete és ragasz
kodása lelkesítse őt továbbra is műkö
désében !

Valami a sportról *)
Sport neve alatt oly játéknemeket 

értünk, melyeket leginkább felnőttek űznek 
s bennük bizonyos rendszeresség uralkodik.

•) Ez aktuális czikket ajánlja c sportkedvelő ol
vasóink figyelmébe.

Ide tartoznak természetesen a különféle 
társasjátékok és athletikai gyakorlatok is, 
melyek mindinegannyian a gyermekek játé
kaiból keletkeztek.

Azt szokták mondani: az élet mozgás, 
s e tétel megfordítva még helyesebb : moz
gás az élet. Ahol nincs mozgás, nincs élet. 
A gyermek élete folytonos mozgás, mely 
előkészítője a férfi későbbi cselekvésének, 
erői érvényesülésének. A mozgáshoz nem
csak a gyermekeknek van joguk, de a fel
nőtt is érzi annak szükségét. Ha más nem, 
az egészségi szempont is erre utal bennünket.

Kár, hogy egyfelől a polgárosodás, más
felől a jelen tanítási rendszer követelményei 
e részben nem csekély akadályul szolgálnak. 
Az egész világot behálózó vasut-vonalak, a 
mindenféle villamos- és lóvasutak-, omnibu
szok- és kocsi-vállalatok a városokban, mind 
csak arra valók, hogy egy csomó egészsé
ges mozgástól megfoszszanak bennünket. A 
vasutak mai olcsósága okozza, hogy a pa
rasztember a szomszéd faluból nem megy 
többé gyalog a városba, mint ősei száza
dokon át tették, hanem vonaton; a hiva
talnok, főképen nagy városban, ugyancsak 
utczai vasúton vagy társas-kocsin teszi meg 
az utat egyik városrészből a másikba s ez 
által idejét és a fáradtságot is megkiméli. 
Csakhogy végelemzésben ez az egészség ro
vására megy, mert megfoszt bennünket a 
mozgással járó örömöktől s fokozza a mai 
korban annyira divatos idegességet. így lesz 
a czivilizáczió fejlődése a mozgás-hiány for
rásává, mely a test edzettségével s igy az 
egészséggel éppen fordított arányban áll.

De ha már a felnőttek megfosztvák a 
mozgás kellő menynyiségétől, elvárható 
volna, hogy legalább a gyermekektől ne 
vonjuk meg azt. Ámde a mai iskola az ő 
utilitárius tanrendszerével épen ízt teszi, 
midőn az ifjút eláraiztja tanulmányokkal, 
kényszeríti túlsók időnek zárt helyen való 
töltésére s igy nem nyújt alkalmat a testi erők 
kifejtésére s edzésére. Igaz ugyan, hogy újabb 
időben nálunk is nagyobb gondot kozdenek 
fordítani a testi nevelésre, folyton hangsu- 

lyozzák annak szükségességét; de ami e 
részben eddig történt, szerintüuk még min
dig nem elegendő és nem igazi módja a bajok 
gyökeres orvoslásának.

Pedig az volua a helyes dolog, ha a 
gyermekekre nézve az iskola, a felnőttekre 
nézve az állam és társadalom gondoskodnék 
a mozgás kellő eszközeiről. Különösen az 
utóbbinak állana módjában ezt tenni egy- 
egy nyilvános játszó-tér, séta-terek, népker
tek, lövöldék, vívótermek stb. felállítása, s e 
sportnemek üzésére egyletek alakítása által.

Ez azért is lényeges dolog, mert az élet
pályák bármelyikén fontos az erős testalkat 
és jó egészség.*)  Annyi bizonyos, hogy van
nak életpályák (katonai, mérnöki, orvosi), 
melyeknél az edzett test elengedhetetlen kö
vetelmény és a hivatás gyakorlásának neve
zetes föltétele. De kivétel nélkül minden em
berre nézve fontos dolog, hogy ne csak erős 
lélekkel, de edzett testtel is helyén megállva 
szálljon szembe az élet bajaival. Ha ezt teszi, 
tapasztalni fogja, hogy a veszedelmek, még 
a betegségek is, mint a párduez elsompolyog
nak, ha bátran szemükbe néz.

Ekként fogva fel a dolgot, a felnőttek 
játékai; a különféle sportnemek üzése nem
csak a testi egészség ápolásával függ össze, 
hanem az egyén erkölcsi érzületének erősí
tésére s fokozására is szolgál, másrészről a 
nemzeti jellem fönmaradásának is alapfölté- 
telét képezi. Annak elhanyagolásával nemcsak 
az egyén tengődik, de a nemzettest is el- 
csenevészedik.

így jönnek nexusba szórakozásaink az 
ethikai és nemzeti vonással, melyeket 
azok megválasztásánál éppen azért nem sza
bad figyelmen kívül hagynunk. Mert a milyen 
bizonyos, hogy a szokásos sportok nagy része 
megfelel a szélnek s éppen azért üdvös és 
hasznos is: ép ugy nem tagadható, hogy 
vannak sport-nemek, melyek bizonyos körül
mények köaött nemcsak, hogy nem használ
nak, sőt károsak is és épp azért kerűlendök, 

n • * . * *
Csikkünk elején említettük, hogy a fel- 

*) Már Socrates hirdette a testgyakorlás szűk 
ségességét. Xenoph. Memorabilia. JU. 12. .

T A R C Z A.
Egy kis meglepetés.

Vidám eleven leány volt, a szépségéről 
messze földön hires Bakos Erzsébet, csak 
ugy duzzadt az életkedvtől. Nini is jósolt 
belőle senki jót, mikor Udvarnoky Lörincz, 
aki bizony már átlépte azt a kort, amit a 
férfinál javabelinek neveznek, oltárhoz ve
zette. — Nem illik a reves tökéhez rózsa
bimbó, mondogatták egy til tanak az emberek 
s százan meg százan akadtak, akik fejüket 
tették rá, hogy Udvarnoky uram homloka 
nem tokára fel lesz dekorálva azzal a bizo
nyos diszszel, melyet a vadászok nagy büsz
keséggel fitogtatnak szobáik falain, de a 
rászedett férjek annál óvatosabban rejteget
nek, kaczagni vágyó felebarátaik elöl.

Ha azonban valami láthatatlan kéz le
csapkodta volna azoknak a fejeit, kiknek 
jóslatai nem teljesedtek, bizony sokan jár
tak volna fejnélkül felső Magyarországon, 
mert a milyen igaz, hogy a vidám eleven 
Bal os Erzsiből még elevenebb, szinte paj
kos Udvarnokyné lett, olyan igaz, hogy be
csületéhez nem fért a gyanúnak még csak 
árnyéka s<m. Három év múlt el már a so
kat em'egetett nász óta, de Udvarnoky 
Lörincz fején csak nem akartak megjelenni 
az ominózus szarvak.

Ekkor történt, hogy egy modern Don- 
Juan érkezett a városba, kinek híre messze 
megelőzte jöttét s megremegtette a női szi
veket. A fama adonisi szépséggel ruházta 
fel s ellen állhatatlannak tartá, a kire egy*  
wur hálóját kivetette, foglya volt s minden 

igyekezete csak olybá lön, miut a vad ver
gődése, mely minden mozdulatával csak szo
rosabbra vonja hálója szálait.

S midőn megérkezett látták, hogy a 
fair — kivételképen — nem túlozott. Vil
lámló, sas tekiutetü szemei valóban varázs
erővel látszottak bírnia, szép férfias terme
tét méginkább kiemelte a fényes egyenruha, 
mert Gáth Pál Mais szolgálatában állott. 
Jegy gyűrűt nem hordott, de gonosz nyel
vek azt rebesgették, hogy szép ifjú neje 
van, ki azonban gyenge, beteges állapota 
lírait Nizza enyhe éghajlata alatt időzik.

Gá.h Pál megérkezte után rövid idő 
alatt annyira átváltozott a város képe, bogy 
alig lehetett rá ismerni. A sétatér, mely 
délutánonként nők, férfiak tarka tömegétől 
nyüzsgött, most szinte kihaltnak látszott, az 
ablakokból eltűntek a ki kikandikáló kiváncsi 
bakfis fejecskék. Ha vahinaly utczában 
Gáth Pál alakja megjelent aggódó anyák 
sietve vonták be a redöket s bocsátották 
le a nehéz függönyöket, szende szüzek pi
rulva sütütték le szemeiket, nehogy elragad
jon rájuk a varázs. 8 mégis n< megy leányka 
szive vert hevesebben, nem egy szép asz- 
szony kebele feszült jobban a boldogságtól 
ha Gáth Pál tekintete egy-egy perezre ár
osukon megakadt.

Csak a szép Udvardyné viseletében 
nem látszott semmi változás. Most is ott 
dolgozott vagy olvasott ablaka mellett, lüost 
is megtette mindennapi sétáját s ha ilyen
kor Gáth Pállal találkozott bátran emelte 
fel fejét: őt bizony megnem ijeszti a világ 
semmiféle férfia se.

Eleinte csak gyéren történt ilyen ta
lálkozás, de későbben miud erősebb és sű
rűbb lön, mig végre Gath Pál valóságos 
árnyékává lett a szép asszonynak, Lépten- 
nyomon követte, ha boltba ment, utána 
ment, ha látogatóba ment, ott várta órák 
hosszat a kapu alatt, hogy ha kijön kínét 
követhesse. Ha ablakán kinézett, ott kop
tatta a már amúgy is infámis kövezetét.

Ej Udvarnokyné még most sem hagyott 
fel sétáival, nem, mist már azért sím! Öt 
ugyan ne incomidirozza senki, hadd járjon 
utána, ha kedve telik.

De Gáth Pál most már nem csak járt 
utána, hanem küldözgeti is a szebbnél-szebb 
ibolya-, rózsa-, gyöngyvirág-csokrokat, a mi
ket aztán mind ott láthatott a szép asszony 
ablaka alatt heverni az ut porában.

De Gáth Pál nem csüggedett. Az ö 
nézete az volt, hogy ninos oly női szív, 
mely állhatatos ostrom ntán végre is ne 
kapituláljon. A különbség mindössze az, 
hogy némelyiknek elég a> apró lőfegyver, 
másiknál elő keli hozni a hat fontos üteget,

Mégis érkeztek a hat fontos ütegek 
Udvauokynehoz, drága köves gyűrűk, kar*  
pereczek, melitük-képében. Más nap aztán 
mikor Gath Pál ott sétáit az ablaka alatt' 
megtörtént az, hogy a szép menyecske rá 
mosolygott. Gáth Pál nem adta ezt a mo
solyt a világ minden ütegei és gyémántjai
ért sem. Rohant is vele egyenesen a kávé
házba, ho. nem késett eldiosekedni szeren
csijével ások előtt, kik már gúnyolták öt 
sikertelen támadásai miatt,

„Aha 1“ mondák * kárörvendő faléba*  

rátok, tehát mégsem menekszik meg Udvar
noky uram a szarvaktól.

És a dolog nem maradt csak auynvi- 
ban, de Gáth Pál elfogadott vendége lön 
az Udvarnoky háznak s ami legnevetsége
sebb volt az egészben Udvarnoky még maga 
kérte veszedelmes ellenét, hogy szórakoz
tassa azt a szegény asszonykát, mért biz 
az sokat van egyedül, öt ügyes-bajos dol
gai távoltartván a háztól. No ez már még 
is csak nagy merészség igy ujjat húzni, igy 
paczkázni a sorssal.

Mars szolgája és a hat fontos ütegek, 
vagy is ékszeres dobozok nagyon gyakori 
vendégek voltak már a háznál, a nélkül 
azonban, bogy Gáth Pál néhány melegebb 
kézszoritás és nyájasabb mosolynál egyébbel 
dicsekedhetett volna. 1

Boazantani kezdé a hosszas sikertelen 
ostrom a egy szép napon, mikor a menyecske 
nyájasabb volt, mint vdaha határozott vá
laszt és egy boldogító légyottot követelt.

A szép asszony íruli-pirult, lesütötte 
szemeit, zavartan babrált ruhája fodraival 
végre akadozó hangon monda : 'Lássa ezt 
már rég vártam magától, menjen a szomszéd 
szobába ott megtalá ja a választ, igy lehe
tetlen azt a szemébe megmond*.  8 rózsás 
két tenyerét arczára tapasztva kifutott aa 
ajtón.

Gáth Pál a biztos diadal büszke tuda‘ 
tádatába nyitott a szomszéd szobába, de 
mintha Medúza főt pillantana meg > tantoro
don vissza. O.t állt a terem közepén földi- 
saitve azokkal a csillogó, ragyogó ékszerek*  , 
kel, miket ö Udvarnokynénak vett, a —♦ 
a saját felesége.

•■azn.wakhoa félív melléklet vau őseitől vas



nőttek játékai és igy a különféle sportnemek 
• gyermekek játékaiból fejlődtek ki. És ez 
nem is történhetett máskép. A gyermek játé
kaiban, — már a veleszületett erőknél fogva, 
_  nagy szerepe van a feltaláló képességnek. 
Erre mulat as is, hogy folyton uj és uj játék
nemek után kutat és fel is talál ilyeneket. 
Legjobb játékszerei a be nem végzett tár
gyak (homok, egy darab fa stb.), melyeket 
sokféleképen tud átidomitani és saját czél- 
jaira fölhasználni. A gyermek e tevékenysé
gét figyelték meg valószínűleg azok, akik a 
felnőttek számára a sport egy es nemeit ala
pították meg. S valóban elmondhatjuk, hogy 
azon sportok a legajánlatosabbak, melyek a 
gyermekjátékokból legközvetlenebbül fej
lődtek.

A gyermekek játékai többnyire társas
játékok, melyeknek megvan azon kiváló ha
tásuk, hogy a gyermekekben korán föléb
resztik és fejlesztik a társulási szellemet. To
vábbá e játékok, a ve'ök egybekötött tár
sulásnál fogva, az ifjút a legnagyobb kedv
érzettel töltik el, különösen azért, mert 
küzdelemmel j írnak. Ezekben a játékokban 
minden résztvevő a győzelem érzetét keresi, 
melyet csakis tisztességes utón nyerhet meg, 
t. i. ha erejével társait fölülmúlja. E játé
koknál azonfölül egyes pártok szoktak küz
deni a sikerért egymással, hol az egyén 
háttérbe szorul, lemond a közjóért, önzetlen
séget tanul. Íme, ismét előtérbe lép az er
kölcsi vonás, de ez egyúttal legjobb előké
szület a hazaszeretetre is.

A játéknak a szellemre s különösen az 
egyéni és nemz.eti jellemre való e csodás 
hatását legjobban föíismerte az angol nemzet, 
melynek közép- és felső-iskoláiban a játékok 
szintoly rendes tárgyak, mint a többi stúdi
umok (hetenként 20—25 órában.) A gyermek
játékok igy mintegy természetes átméretet 
nyernek a felnőttekéihez s ez az oka egyút
tal, hogy a sport az angoloknál annyira ki 
van fejlődve.

A legrégibb társasjátékok ősrégiek és 
közös kincsei az emberiségnek, A ma diva
tozó sport-nemek kevés kivétellel, vagy mó
dosítással ismeretesek voltak akár a Faraók 
korában. A bábu-kultuszról elmondhatni, hogy 
talán oly régi, mint maga az ember s a 
sakkjátékot már Pénelopé kérői ismerték. 
Az összes játékok közt talán mégis legrégibb 
a labda. Homérosz szerint Odisszeus gyö
nyörködve nézte Nauszika és társnői labda
játékát. Régente a labdajátékot táncz és 
ének kisérte, igy ragadt rá a név a táncéra 
Is (ballare, a magyar bál-tánczmulatság.)

Hát még akkor, hogy elámult, mikor 
a várt könyek, szeuvedélyes kitörések, 
szemrehányások helyett az asszonyka csak 
nyakába borult és csókolta, ölelte kitörő 
öröm jó kedvében. Mikor pedig szemközti 
ajtón férje karján belépett Udvarnokyné 
azt ölelte össze s há mozta el hízelgő, édes 
■savakkal.

öáth Pállal forgott a világ, nem tudta 
mi történik vele, ébren van-e, vagy gonosz 
álom űzi vele játékát?

Végre is Udvarnokyné könyörült meg 
rajta s kisegítette zavarából. — Csodálko
zik ugye, hogy nejét itt találja? Látja az 
úgy történt, mikor nekem azt a sok ozép 
ékszert mutatta, miket neje számára vásá
rolt s miket közös megegyezésünk szerint 
számára postára is adtam s mii or olyan 
lángoló szavakkal ecsetelto előttem iránta 
való szerelmét, vágyát, őt miuél előbb vi
szont láthatni. — „Kígyó sziszegte fogai 
közt Gálh Pál.*

Azt gondoltam magamban, inért ne sze
rezzem meg két embernek ezt a nagy örö
möt. írtam a kedves kis feleségének, lepje 
“•gr jöjjön fel, nálam majd össz találkoznak, 

Ugye milyen kedves, milyen aranyos, 
köszönd meg neki Pál te is, én már annyi
szor megköszöntem,

S Gálh Puluak mit volt mit tenni, mint 
kezet csókolni annak a kedves, aranyos 
asszonynak, — a kit most legjobban szere 
tett volua összemorzsolni — t megköszönni 
neki ezt a váratlan, va dban kedves megle
petést.

Mondják Gáth Pál soha sem udvarolt 
azéta a más feleségének.

Solty

A kórház folyosóján.
A gázlámpa lángja sárga halálsápadt fény

nyel szórta tele a kórház tágas folyosóját. 
A folyosó modernül praktikusan épült, szé
lesre, szellösre, padozata mozaikkal simára 
kirakva,

A labda a testedző társasjátékok k irálya 
és ez az oka, hogy a felnőttek is örömmel 
gyakorolják, és igy természetes összekötő 
kapcsot képez a többi ajánlatos sportnemek
hez, melyek nem annyira játékok, mint inkább 
athlétikai gyakorlatok a már némi előtanul
mányt kívánnak.

Az athlétika kezdeményezői a görögök 
voltak, kik a nemzeti játékokon győztes athlé- 
tákat megjutalmazták és a legnagyobb kitün
tetésekkel halmozták el. A görököktői az 
athlétikát közvetlenül a rómaiak vették át, 
bár náluk az sohasem volt valami népszerű. 
A modern népek közül az angol nép az, 
mely, mint emlitök, arra a legfőbb súlyt fék 
teti, mely az ifjúság aczélozott izmaiban a 
nemzeti vagyon nagy tőkéjét és a nemzeti 
műveltség biztosítékát látja.

Nálunk magyaroknál, mint affele harcz.ias 
népnél, ősrégi szokás volt a győzelmi tor, 
mely daliás testi és fegyvergyakorlatokból 
állott. Később legvitézebb királyaink, egy 
Mátyás, Nagy Lajos idejében szokásban vo- 
tak az u. n. torna- vagy vitézi játékok. A 
régi magyar torna talán nyilvános verseny 
volt összekötve vívással, gerely vetéssel, nyi- 
lazással, futással és birkózással : tehát való
ságos athlétika. II. Lajos ügyes volt az ijja- 
zásban, ugyanő tizenhárom éves korában 
résztvetta fegyverjátékokban. Bethlen Gábor 
maga használta nyilait és kézijjait öcscséuek 
hagyományozta. Serdülő ifjúságunk még a 
XVI. és XVII. században is vitéz- vagy 
fegyverjátékokat játszott < s nyilakkal lö
völdözött.

(Folyt, köv.)

Barsvármegye közigazgatási bizottsá
gának ülése.

Barsvármegye közigazgatási bizottsága 
folyó 9- n tartotta havi ülését a főispán el
nöklése mellett. A közigazgatási ágak állapo
táról az alispán bejelentette az ujonezozás 
eredményét, e szerint az oszlányi járásban 
262 állítás köteles közül 59, az ar.-marótbi 
járásban 609, közül 206, a v*rebél/i járásban 
492, közül 194 soroztatott be. — Besoroz- 
tatott ezeken felüíOszlányban 1, Ar.-Maróthon 
2 és Verebélyen 1 a hadköteles koron túl
lévő egyén.

Az állategészség terén a múlt hó folya
mán némi visszaesés mutatkozott. Bejelente
tett 12 tüzeset összesen 15241 frt kárra. 
Ezeken kivül a múlt hó 27-én Nagy-Ugróczon 
volt tűzvész alkalmával 100 épü'et, 54 lakóház 
pusztult, el. A csendörség esetné .y jelentése 
szerint be lett jelentve 5 erdőégés esete és 
pedig Kis-Tapolcsánybsn, Felfalu, Vichnye 
peszerény 1—1 etet, 0 Körmöcskéről 2 eset
ben, a kár 757 frira lett becsülve. - Be lett 

A kórterem bejarata előtt egy karosszék
ben ült Eustachia nővér és a gáz kísérteties 
világításánál dolgozgatott. Valami ruhaneműt 
vart, mert a szerzet arra kötelezi tagjait, 
hogy még az éjjeli, inspekezió idejét se t ölte ék 
haszontalanul ; imádkozzanak, vagy do'goz 
zanak. Mert a dologtalanság szülőany ja a go
nosz indulatoknak és a rossz gondolatoknak, 
Az apáczáknak pedig jóknak kell lenniük. 
Jóknak, nagyon jóknak.

Legyen az apácza a földönjáró, a testet 
öltött öufeláldozás. Ha a betegek minden ki
váltságát, szeszélyét kielégítette már, ha talpa 
a sok ide-oda járkálástól ég, s teljesen ki
merülve végre czellácskájába mehet, ne pi
henje ki faradalmait, térdeljen le, úgy imád
kozzék és verje bünbái.ólag mellét, mert ki 
tudja, hányat vétkezett a nap folyamán, babár 
öntudatlanul. így parat cső ja a jó Isten, igy 
Írják ezt elő a rend al p.-z .bátyai.

E- Ensztáclna növ-er mintaképe volt az 
apáczáknak. Imádta is minden betege.

Az éjjeli inspekezió sora most éppen rajta 
volt. Az éjjeli föl vigyázat egyike a lég ú- 
lyosabb föl idatoknak, ami a szegény apáczák 
gyönge vállaira nehezedik. Este kilencztöl 
hajnali négyig kell ébren lenniük s minden 
órábau be kell nézni k u kórtér* mbe. Négytől 
reggeli nyolcáig alkatnak, de tovább nem. 
Akkor aM án újból kezdődik a nappalis Zo'gálat.

Ez az éjszaka kettősen fáradságos volt 
Eustáchia nővérre nézve, mert egy sttlyos bete
get kellett ápolnia, akit előtte való napon 
operáltak. A karját amputálták szegénynek, 
s mivel cbloroform-narkózúsal hajtották végre 
rajta az operácziót, igen rosszul volt. Minden 
tiz-tizenöt peiczben fö'i-malte párnájából ha
lálsápadt fejé', s csak nagy erőlködéssel volt 
képes kiköpni a ch'oroformtól sárga zöld szinti 
nyálká*. Az apácza szeretettel tette kezét 
a betegnek láztól forró homlokára, s vigasz
taló szavakat suttogott a szenvedő fülébe, ki 
csak nagy erővel tudta magába fojtani az 
iszonyú fájdalom kiáltásait, nem akarta alvó 
társait fölébreszteni.

még jelentve a múlt hóról eg/ szándékos, 2 
gondatlanságból elkövetett emberölés esete, 
egy gyermekülés esete, 2 súlyos, 1 könnyű 
testi sértés esete, egy méhmagzat elhajtás és 
24 lopás ese'e, mely utóbbiak közül 4 rablás
sal párosult. A tettesek 22 esetben lettek ki
nyomozva es a büntető biróságnál feljelentve.

A kir. pénzügyigazgató jelentése szerint 
befolyt egyenes adóban 14485 frt 31 1/g kr., 
hadmentességi díjban 56 frt 72 kr., ezen ered
mény a múlt év hasonszakáuak eredményével 
összehasonlitvaaz egyenes adóknál kedvezőbb 
6660 frt 60 kr., a hadmentességi díjnál kisebb 
95 frt 05 krral.

A kir. főmérnök jelenti, hogy a diószeg— 
nyiira—kálnai állami közúton épülő nagy- 
kálnai Garamhid mederpillérének alapkí -eme
lési munkálatainál előfordult rendkívüli nehéz
ségek teljesen leküzdettek, az alap még a 
múlt hó végén a kellő mélységig kiemelte
tett és az alapbeton az elmúlt hét folyamán 
leraka'ott, jelenleg már a felfalazási munká
latok folynak és igy a meder pillérépitése e 
hó folyamán teljesen befejeztetik és a vas
szerkezet szerelése is megkezdhető lesz, a hid 
tehát mint már múlt hóban is bejelentette, 
junius havában teljesen elkészül.

A megyei főorvos jelenti, hogy a köz
egészségi állapot, a mennyiben a múlt hónap
ban nagy kiterjedésben uralgott ii.fluenza- 
szerü megbetegedések a hónap második felé
ben végkép megszűntek, — kedvező volt.

Trachoma. A vármegye területén április 
hó folyamán hatósági ellenőrzés és orvosi 
gyógykezelés alatt állott 864 trachomáé, 255 
trachomagyanus egyén.

Orvos-rendőri hullt -szemle tartatott ápri
lis hó 3-án Léván, Mácsik Sándor 40 éves 
hulláján, a ki önmagát fe'akasztotta, április 
8 án Garam-Lökön Zalizsák József hulláján, 
a kit az előző napon az erdőben felaka>z va 
találták, április 22-én Garam-Lökön Knapp 
Móricz 14 éves hulláján, a ki öngyilkos szán
dék ól magát meglőtte azután a kútba ugrott, 
április 26-án Garam-Lökön Konkoly Lajos 
28 éves srolgalegéuy hulláján, ki önmagát 
az istállóban felakasztotta.

A kir. tanfelügyelő bejelentette, hogy az 
uj-barsi, bartosi, alsó-zsadányi, bars-bessenyöi, 
csejkői, csatai és garam-kelecsényi tanítók 
fizetésének 400 frt.nyi kiegészítésére összesen 
1117 frt államsegély utalványoztatok.

A magyar nyolv és beszéd sikeres okta
tása kö ül érdemeket szerzett tanítók közül 
Mozsári János ar.-maróthi allami és H'aványi 
János garam-keszi tani:ók 50—50 frt. juta
lomban részesülnek. Ezen jutalmak legköze
lebb ünnepélyes alkalommal fognak az ille
tőknek átadatni.

A kir. tanfelügyelő az iskola látogatá
sokról tett jelentésében jelenti, hogy a kis- 
keresnyei iskolában gyenge előmenetelt ta
pasztalt, elszomorító pedig a húz ricsényi r. 
k. iskolában, melyekben különösen a magyar 
nyelv tanítása van igen elhanyagolva.

Dicséretes általános taneredményről győ
ződött meg az ar.-maróthi áll. elemi leány
iskola második osztályában. — r. t.

A kórterem hátsó részében alig-alig pislá
koló gázláng terjesztett halvány világosságot, 
a terem egyéb részében kísérteties félhomály 
Uralkodott, mely lágyan ölelte át az alvó be
tegeket és ágyaikat.

A csöndet csupán az operált beteg elhaló 
nyögései zavarták, majd abbahagyva a kínnal 
teljes hányást, kimerülve dőlt párnáira. Eus
táchia nővér gyöngéd kimélette törölte le a 
szenvedőnek, izzadságcsöppektől gyöngyöző 
bem okát s nesztelenül ment vissza a folyo
sóra, virrasztó helyére.

így ment ez sokáig. A beteg gyomrát 
égette az odajutott maró chloroform, s minden 
tiz pt-rezben csöngetett a nővérnek, végre 
jóval éjfél után elaludt.

Eustáchia nővér a fáradságtól egészellan- 
kadtan bocsátkozott ülőhelyére, s egy darabig 
mereven, mozdu'atlat.ui bámult a levegőbe. 
Reggel hat órától fogva volt már talpor, 
rendkívül fárasztó munkákat véglett, többek 
között két nagy teimet súrolt fői, s a műtő 
teremben délután két óráig segédkezett az 
operáczióknál.

Oly nagy bágyadságot érzett tagjaiban, 
mint még soha, karját emelte föl kissé és azt 
gondolta, hogy e testtagja ólommá vált, oly 
nagy erőmegfesMitésbe került megmozdítania, 
Szempilláit pedig Csak a legnagyobb ener* 
giával volt képes visszatartani attól, hogy le 
he eSseuek szemére. N itt akart elaludni.

Rövid ideig pihent csak, aztán elövotte 
munkáját, nehány öltést tett rajta, s a leg
teljesebb örömmel konstatálhatta, hogy már 
nem olyan álmos többé, miut az előbb volt. 
A munka az álmosság kisértő Ördögét csúfo
san visszaverte.

Rendkívül szégyelte volna magát, ha nem 
tudott volna ellonállani az alvás kisértésének. 
Mikor öt jöttek fölváltani, mindig ébren ta
lálták.

Eustáchia nővér a maga szántából lett 
betegápoló apácza, s érett fővel lépett a szer
zetbe ámbár szülei gazdagok voltak, mig a 
többieket a szegénység sko itotta erre a pá*

Különfélék.
_  Gyászhir. Mélyen megrendülve fo

gadta városunk közönsége a megdöbbentően 
váiatlan hirt, bogy Batizy Gusztáv köz
tiszteletben álló lévai kir. pénzügyigazgató, 
m. kir. pénzügyi tauácsos e hó 9-én elhunyt. 
A boldogult valódi mintaképe volt a lelki
ismeretes hivatalnokoknak, ki a kötelesség
tudást oly szépen összetudta egyeztetni a 
nemes emberbarát! szeretettel, előzékenység
gel. Alantasainak nemcsak komoly, . szigorú 
főnöke, de igazi jóakarója és baratja volt; 
a közönség pedig megnyerő, udvarias modo
ráért, pártatlanságáért és igazságosságáért 
általában nagyrabecsülte. A lévai kir. pénz
ügyigazgatóságnak kezdettől iogva, vagyis a 
pénzügyigazgatóságok decentralizálása óta 
löuöke volt s ebbeli minőségében a vármegye 
közigazgatási bizottságának is nagytekintélyű 
tagja volt. Még javakorabeli, munkabíró em
ber volt, s a ki látta, el setn tudta hinni, 
hogy szervi szívbajban szenved, a mely oly 
gyorsan megszakította életének fonalát. Me
lyen sújtott családja a boldogult holttestét 
szülővárosába, Szolnokra szállíttatta, hol e 
hó 12-én a reform, vallás szertartása szerint 
helyezték örök nyugalomra. Halálában neje 
a szerető férjet, 5 gyermeke pedig az igazi 
jó atyát gyászolja. A kir. pénzügy igazgató
ság a következő gyászjelentésben tudatta 
velüuk szeretett főnölte halálát: A lévai m. 
kir. pénzügyigazgatóság tisztikara megilletö- 
déssel tudatja szeretett főnökének Batizy 
Gusztáv in. kir. pénzügyi tanácsos, pénzügy
igazgatónak élete 52. és közszolgálatának 
32-ik évében, folyó hó 9-én váratlanul be
következett elhunytál. A megboldogult te
temei Szolnokon fognak örök nyugalomra 
helyeztetni. Líván, 1899. május 10-én. Mély 
gyászba borult családja a következő gyász- 
je entést bocsátotta ki; Özv. B a t i z i 
Gusztáváé szül. Rédi Ilona mint feleség, Ba- 
tizi Ilonka, Irma, Laczi, Gusztiké, Erzsiké 
mint gyermekek, Batizi Erzsébet mint testvér, 
úgy a maga, mint a nagy szama toKousag 
nevében, fájdalommal megtört szívvel tudat
ják a felejthetetlen férj, a legjobb apa, a 
szerető testvér, illetve rokonnak Batizi Gusz
táv pénzügyi tanácsos, Bars és Hont várme
gyék, Seimecz- és Belabánya sz. kir. városok 
kir. pénziigyigazgatójának életének 52-ik, 
boldog házasságának 4-ik évűben Léván, 
1899. évi május hó 9-én, este 10 órakor rö
vid szenvedés után történt gyászos elhunytét. 
A megboldogult hült tetemei f. hó 12-én d. 
u. 4 órakor fognak Szolnokon az ev. ref. 
egyház szertartásai szerint a magyar-utezai 
gyászházból a helybeli ev. ref. sirkertben 
örök nyugalomra tétetni. A'dás és béke leng
jen porai felett 1

— Színészet. Tegnap kezdette meg 
Léván, az Oroszlán szálló nagytermében M e- 
zey Béla színtársulata elöadá-ait. A társu
lat Esztergomból jött s jó hir előzte meg 
jövetelét. Mi is készséggel konstatáljuk, hogy 
a társulat a vidék legjobb erőiből áll s a 
bemutató előadásul adott Kék asszony 
czimü operette, — mely után ugyan felette 

lyára. Igen, pálya ez is. Az, mert végzett 
munkájuk fejében kapnak kenyeret, lakást 
és ruhát. Szüleik küldik őket még apró ko
rukban a zárdába, a hol nevelést nyernek, 
mikor pedig fölnönek, rájuk adják az irgalom 
hadseregének formátlan uniformisát, mely tel
jesen eltakarja női bájaikat, s a szeretet ne
vében küldik őket szerte széles e világba, 
hogy enyhítsék a nyomorultak szenvedéseit.

Eustáchiát nem szülei szánták e pályára. 
Ö maga meggondoltan választotta e rögös utat, 
hol vérző talppal kell járni, de legalább nem 
vérzik az aminek a vérzése a legjobban faj ; 
a szív.

Eustáchiának a történőiébe ez a testrész 
is beleszólalt. S ha a szív sí Ólai meg, legtöbb
ször szomorú akkordok csendülnek meg. Egy 
napon utálattal rzakitotta szét egy fiatal 
embernek az arczképét, undorodva lökte a 
tüz.be, aztán ollót vett elő s tőből levágta 
gyönyörű szőke haját . , .

Ez volt Eustáchiánnak rövid, de annál 
szomorúbb története.

Az idő már kezdett a hajnal felé köze- 
1. dói az éjszaka szomorú sötétségét bátorító 
világosság váltotta föl, a szürkület, a nappal 
fia már kezdett mutatkozni. Eustáchia meg* 
görbült háttal hajolt kézimunkája fölé, melyet 
a fáradtságtól reszkető kezeivel görcsösen 
markolt meg. Szemei a megerőltetéstől erősen 
meg voltak dagadva, véresek voltak, de azért 
ö gépiesen öhögeteit tovább . . .

A szürkületből lassankint világosság lett 
s a halvány gázláng szomorúan pislogott a 
teljes világosságban, midőn Genovéva nővér 
keze érintette gyöngéden a munkájában tel* 
jesen elmerült Eustachia nővér vállát.

— Négy óra van.
—X.

F#lyt«tá« ■ mellékleten.



Melléklet a ..BARS" 1899. évi 20-ik számához.
nehéz következtetesi vonni, dicséri a tagok 
tehetségét s a színházi zenekar ügyességét. 
— Egyébként a társulat működését jövö 
számunkban fogjuk tüzetesebben méltatni. 
A társulat hír szerint csak tiz előadást fog 
tartani a következő műsorral : Vasárnap : 
Fekete rigó. Hétfőn : Végrehajtó. 
Kedden; Kis Alamuszi. Szerdán : 
Katonák. Énekes színmű Thury Zoltán
tól. Csütörtök : Leszámolás. Péntek: 
Kék asszony félhelyárakkal. Szomba
ton : Gyurkovits leányok. Va
sárnap : Gyimesi vadvirág. Hét
főn : Piros bugyeliáris.

— A lévai torony építő társulat 
folyó hó 7-éu tartotta évi rendes közgyű
lését L a k n e r László elnöklete alatt, me
lyen a tagok igen szép számmal jelentek 
meg. Az évi számadások tudomásul vétele 
mellett az elköltözött Schön Henrik helyé
be alelnökké Toóth Zsigmond lévai járási 
tb. föszolgabirót választotiák meg, mig a 
választmányt Kónya József és Németh 
Sándor tagokkal egészítették ki.

— Árvíz. Tapasztalt gazdák azon körül
ményből, hogy a tél nem tombolta ki magát, 
rossz elöérzettel várták május havát. Sejte'- 
mük csakugyan valóra vált, a mennyiben a 
májusi napfényben ez ideig még igen kevés 
része volt Magyarországnak. Hetek óta nehéz 
felhők szürke palástja borította az eget, 
melyből zuhogva omlott az eső. A folyók 
és patakok rohamosan áradtak s még a par
tosabb helyeken is arasznyi viz állott a ta
lajon. A mi Garamunk is annyira megtelt, 
hogy az amúgy is lankás partokon ke észtül 
csapott, s mentében a környéket minden felöl 
elárasztotta. A partmenti községekbe egész 
az utczákra és udvarokba tódult be a víz
tömeg, ugy hogy több községekben a part
menti házakból alakosok kénytelenek voltak 
kiköltözkődni. A közlekedés a környéken tel
jesen megakadt. A tolmácsi kompot még a 
múlt héten elsodorta az ár; a kálnai hidat 
is teljesen szétrontotta A ki csütörtökön nem 
restéit kálnáig kisétálni, borzalmasan szép 
látványnak lehetett tanúja. Már a kis-szecsei 
korcsmaház udvaráig nyomult az árv z, azon
túl a merre a szem ellátott, viz borított 
mindent. Vetések, ültetvények nyomtalanul 
eltűntek a szennyes habok alatt, s a gazda 
a fékevesz ett elemmel szemben tehetetlenül, 
borús szemmel nézte annyi sok szép remé
nyének tönkrejutását. Be már csütörtökön 
és pénteken kisütött a napsugár, azonban 
az ö fénye és melege most már nem sokat 
ér a kiázott vetésnek.

— Elzárt közlekedés. Az a'igmult hosz- 
szas esőzések a Garam vizét annyira meg
növesztették, hogy a nyolcz hó óta amúgy 
is gyarló építési kísérletezés folytán alig 
haszná ható nagy-kálnai kidat az árv.z elpusz
tította, a tornácai kompot pedig az ár el
tagadta; ennek az lett a következménye, 
hogy Léva várcs a Garamon túl lakó köz
ségekből meg nem köze i hetö s a közleke
dés arra felé teljesen megszűnt. Miután pe
dig Léva város közlekedésének xz ;n elzá- 
ratása különösen Kálna felől előreláthatólag 
hosszas időre fog ki erjedni, amiből a heti 
piaczok jövedelmének csökkenése által a j 
város közönségének, de az egyes polgá ok
nak s különösen a kereskedők és iparosok
nak nagy kára származik, — ezért Léva 
város polgármestere május 12-én sürgöny
beli kerelmet intézett Barsvármegye alis
pánjához, hogy tekintetbe véve a fenti kö
rülményeket s a beállott közszükséget: az 
alsó váradi és to'mácsi va-uti hídon a gya- ■ 
lóg és jármüvei való közlekedést a nagy- . 
közönség részére a M. Á. V -nál eszközö je 
ki. Azonban ezen kérelem sikerre nem ve- ' 
zetctt, mert május 13 án az alispán sürgő- I 
nyileg tudatta a polgármesterrel, hogy 
„vasúti hidakon magán közlekedés ki nem 
eszközölhető. “

•— Hímen. Dr. Se hl György csanád- 
kovác-házai járási orvos f. hó lG-án esküszik 
örök hűséget Vosztruha Margit kisasz- 
szonynak, özv. Vosztruha Györgyéé úrnő 
bájos leányának a lévai róm, kath. templom
ban. — Ugyancsak e napon vezeti oltárhoz 
8 tiad ky Feret.cz Károly poltári keres
kedő B e c s k e y Erzsikét, Bjcskey József 
közjegyzői Írnok kedves leányát.

— Kinevezés. D r a h o s István vere
bélyi kir. járásbirósági dijnokot az igazság
ügyminiszter a vaáli kir. járásbírósághoz 
írnokká nevezte ki,

— Eljegyzés A be>z‘érczebányai kir, 
törvényszék elnökének, Dezséri B o 1 e m a n 
Lajosnak és nejének szül. Kisgezsényi Gegus 
Adél úrnőnek leány át Margitot a napokban 
jegyezte el Tiszaujhelyi Újhelyi Sándor, 
zó'yomi főszolgabíró.

— Gyászhlr. Richter György, nyug, 
lionvédszázados, ki pár év előtt még a lé
vai tisztikarnak volt közbeCsülésben álló 
tagja, a múlt hó 28-án Budapesten elhunyt. 
Holttestét katonai diszsáel a budapesti II, 
kér. katonai temetőben helyezték örök nyu
galomra.

— Népszámlálás. A törvény a nép
számlálást tudvalevőleg minden tizedik, illetve 
a 0 számmal végződő években, január hó 
elsején, az egész országban egy»-ásrre rendeli 
e1. Az 1900. január hó elsején megtartandó 
népszámlálás élőkétZitésére már megkezdőd
tek a munkálatok a kir. statisztikai hivatal* 
bán és az ahhoz megkivántató nyomtatványok 
nemsokára szétküldetnek az összes közsé* I 
geknek.

— Öngyilkosság. Wolteim Géza, Wi'- 1 
beim Jakab lévai kereskedő ti«tt Jáiaicrgom*

bán ma egy hete a Dunába ugró i. Holttestét 
másnap találták meg a halászok a nagy du
nai állomás hajóban fennakadva. Sötét elha
tározását pár sorban tudatta hozzátartozóival, 
azonban tettének indokáról nem tett említést. 
Állítólag reménytelen szerelem kergette a bol
dogtalan ifjút a halálba.

— Mezökissallói botránykrónika. 
Ugy látszik állandó rovatot kell nyitnunk a 
mezö-kis-sallói bűnesetek nyilvántartására. 
Még el sem felejtettük az áprilisi rémtettet, 
midőn Koncz Lajos megforgatta a konyha
kést becses sógora hasában, már is egy újabb 
jeles történetet kell regisztrálnunk. G á I i k 
Péter, jóravaló, öreg n.-sallai zsellérember, 
múlt vasárnap, este 9 órakor, gyanútlanul 
ballagott hazafelé Kis-Sallóból az országúton, 
midőn egyszer csak azt veszi észre, hogy 
hátulról több erős ütés éri koponyáját s ö 
elszédülve belefordul az ti tszéli árokba ; a 
gazemberek ekkor megmotozták, elvették 
tőle bugyellárisát 2 írttal s még néhányszor 
hatalmasan fejbe kollintva ott hagyták őt 
eszmé'etlenü1, vérben-fagyva. Szegény öreg 
feleszraé ve uagynehezen elvánszorgott N.- 
Sallóba s a tűzoltó örszoba őrei vezették az 
orvoshoz és lakására. A vizsgálat 13 bottal 
zúzott G - 9 czentimeteres sebet konstatált a 
fején és egy 8 czentimeter bicsak metszést 
az álla alatt.. — A tetteseket a csendörség 
ismeri s remélhetőleg meg is szabadítja tőlük 
néhány hónapra a közönséget, melynek immár 
nemcsak vagyonát, de életét is veszélyezteti 
egy mindenki által ismert, de az elöljáróság 
hihetetlen „nembánotnsága" folytán szabadon 
garázdálkodó banda. Felbivjuk az illetékes 
hatóság figyelmétamező-kis-sallói állapotokra.

— Késeié' legény. Folyó hó 7-én va
sárnap éjjel a szomszéd Kis-Kérben Harsai 
János 19 éves kiskéri legény Závodszki 
János és Szabó János varsányi legényeket 
megkéselte. Závodszki a helyszínén halva 
maradt s Szabó is halálosan megsérült. A 
véres tett oka állítólag szerelmi féltékenység 
volt. A gyilkos, véres tettének elkövetése 
után megszökött, de még az nap elfogták.

— Nagy lóvásár Érsekujvárott A 
Nyitramegyei Ga?dasá;i Egyesület által áp- 
ril hó 30-án és május hó 1-én rendezett 
XV H. nemzetközi nagy lóvásár, a tenyész
tők és kereskedők élénk részvétele mellett 
tartatott meg. Felhajtatott mintegy 600 drb. 
ló s eladatott, mintegy 30J drb. Az árak 
páronkint 1200—250 forint közt váltakoztak 
Különösen a betanított es értékesebb lovak 
iránt volt kereslet, a nagyszámban összegyűlt 
vevők részéről igen élénk, Kereskedők vol
tak jelen: Becsből, Prágából, Münchenből, 
Borosz'óból, Borlinböl és Lipcséből. Tenyész
tők és eladók Nyitra, Pozsony, Komárom, 
Bars, Győr, Esztergom és Trencsénmegyék- 
bői voltak nagyszámban jelen. A jövő évi 
XVII-ik nagy lóvásár ugyancsak május hó 
első hétfőjén, s az előtte való vasárnap dé
lutánján fog megtartatni.

— A segédmunkások adója. A pénz
ügyminiszter legutóbb elrendelte, hogy a 
segédmunkások I. oszt, kereseti adója köz
vetlenül a segédek terhére vetendő ki és 
azoktól szedendő be. Egyszersm nd a darab 
számra dolgozó segéd-munkásokat ha kere
setük a rendes napszámot el nem éri az adó 
alól felmentette. Üdvös intézkedése ez a 
pénzügyminiszternek, mert a III. oszt. kér. 
adóval az iparosok ugy is túl vannak terhelve.

— Felvidéki szövetkezeti gazda- 
gyülés. Káro yi Sándor gróf és gazdavezér 
tarsai a Nyitramegyei Gazdasági Egyesület 
meghívására a f. május hó 24-én szerdán 
Nyitrára jönnek, hogy a felvidéken a fogyasz
tási szövetkezet iknek propagandát csinálja
nak s hogy az alakulás alatt lévő Új tűz
és jégbiztosito szövet kezet szervezetét meg
ismertessék. A gazdamozgalom vezéreinek 
tiszteletére ez alkalommal a felvidéki gaz
datársadalom szine java Nyitrára jönni ké
szül. A Nyitramegyei Gazdasági Egyesület 
ez utón hívja meg a gazdaközönséget a 
felvidéknek ezen nagyszabású és jelentőség
tejes gazdagyülésére.

— Rövid hírek. Bessenyei György
nek, a hírneves testörköltönek, a magyar 
nemzet egyik ébresztőjének szobrát f. hó 9 én 
leplezte Nyíregyháza város közönsége. Nagy 
SikaSztáS. Komáromban Tóth Benő városi 
pénztáros 36,000 frt elsikkasztása után meg
szökött, sorsa azonban utolérte mert Győr
ben elfogták s átadták az igazságszolgálta
tásnak. — Nagy bányaBzerencBÓtlenség 
történt Selmeczbányán a múlt pénteken a 
midőn a szélaknai Károly akna egy része le
szakadt és 2 bányászt agyonzuzott. — Aa 
elBÓ Erzsóbet-Szobor E ziébet királyné
nak a zalamegyei Nyárád község emelte az 
első é cszobrot. melyet Pünkösd hél.'ijén fog
nak leleplezni.

— A főváros látványossága. Mind
azok, akik Budapestse utaznak, ne mulasz* 
szák el a monarchia páratlan legnagyobb áru
házát, a fényesen berendezett Párisi 
Nagy Áruházat Kerepos'-ut 38, a 
Népszínházzal szemben megtakinteni. E 
csodaszép áruházban, hol száz meg száz 
villamos lámpa szórja fényt, va'ó ágos tündér
ki rtié varázsolva át a kimoidhatatlan sok 
csillogó villogó tárgygyal felha'mozo't áru
házát óriási a választék a külön külön ősz 
tályokba beosztott háztartási czikkek, teljes 
konyhaberendezések, vasbutorok, rnüipar és 
díszműáruk, nász- és alkalmi ajándéko'f, nöi- 
és férfi ruhanemüekből, egyáltalán minden
féle czikkekböl, melyek itt jobban és ol 
csobban szerezhetők be, mint bárho1, Az 
árak laaboUak, miáltal túl követelés .kú van 

zárva. A Párisi Nagy Áruház kívánatra in
gyen és bérmentve küldi nagy képes disz- 
árjegyzékét, mely az összes czikkek nagy 
részét magában foglalja. A megrendelések 
naponta pontosan és lelkiismeretesen telje
sítetnek és meg nem felelő árukért a pénz 
visszaadatik.

Igen fontos betegeknek. Felhívjuk
t. olvasóink ügyeimét egy rendkívül áldásos 
és hatásában páratlan uj gyógymódra: a 
haemopatiára, melynek megalapítója 
és egyedüli képviselője dr. Kovács J. 
baemopata. Rendelő-intézetében Budapest, 
V. Váczi-körut 18. napról-napra a legfénye
sebb eredményeket éri el súlyos ideg
bajoknál, — különösen n e u r a s t- 
heniánál — szív és gyomor
bajoknál, asthma- és kösz v é ny- 
nél. Bőr- és vérbetegségeknél 
minden vegyi szer alkalmazása nélkül az 
általa feltalált párolgási és belégzési rend
szere által a legrövidebb idő alatt teljes 
gyógyulást ér el, anélkül, hogy a beteget 
hivatásában megzavarná. Minden betegnek 
ajánljuk, forduljon, mielőtt fürdőhelyet fel- 

' keresne, dr. Kovács J. orvos úrhoz, mert 
ezáltal sok időt és pénzt takaríthat meg.

APRÓSÁGOK.
Rovatvezető: ZUHANY.
ÍSlszólta. magfát.

Z. mezőváros dobosa egy szép teli reggelen 
a következő hírrel lepte meg a t. közönséget: „Köz
hirré tétetik, hogy mai naptól fogva tilos az városban 
a disznópörzsölés, hanem ha valaki disznót akar pőr- 

, zsöln1, menjen ki a falu végire. Drum, drnm !*

I Az Anker élet és járadék biztositó társa- 
| ság XXXX. rendes közgyűlése april 14-én tar

tatott meg Öexcell. gróf Nákó Kálmán elnök
lete alatt. Az eredmény a legfényesebb a tár
saság fennállása óta. A vagyon 65 millió 
339,776 frt 56 krra emelkedett. Ebből 
Magyarországra esik ; Magyar értékpapírok
ban 8.148,740 frt 45 kr., Jelzálogkölcsönök
ben (10 214,190 írtra becsült ingatlanokra) 
3.167,600 frt. — Ingatlanból (társasági ház 
Budapesten) 531,884 frt. 40 kr. — A részvény
szelvény 100 írttal, valamint a mai hirdetés
ben kimutatott nyereményosztalékok kész
pénzben a társaság budapesti és bécsi pénz
tárainál felvehetők. — Á nyeremény-oszta
lékokat az aláirt szelvény bemutatása ellen 
a társaság helybeli képviselője is kiüzeti.
Negyedik magy. kir. szabadalmazott 

osztálysorsjáték.
Az előttünk fekvő tervezet szerint má

jus hó 18-án és.19-én lesz az I. osztály húzása 
ésfigyelmeztetjük különösen olvasóinkat, hogy 
a nyerési esélyeket csak akkor lehet ezen 
sorsjátéknál teljesen kiakuázui, ha már az 
első osztálynál megkezdjük a játékot. Amint 
külömbözö helyről értesülünk a sorsjegyek 
iránti kereslet épen oly élénk és nagy, mint 
az első'játéknál volt és azért tanácsos, hogy 
minél elébb egy sorsjegy birtokába jussunk. 
Az I. osztályú sorsjegyek árai V1 sorsjegy 
6 frt, — i/g sorsjegy 3 ír', — ’/4 sorsjegy 
1 frt, .50, 1 s sorsjegy 75 krajezár.

Hx a külömbözö főelárusitó felett szem
lét tartunk, akkor az előttünk ismerős Tö- 
A, és Tsa czlget, Budapest, Váczi-körut 4 a. 
mint szolid bankházat, mely nagy szerencsé
vel játszik, bízvást ajánlhatjuk. Aki tehát 
Török A. és Társánál Váczi-körut 4 a. alatt 
vásárolja sor-jegyét, az a legjobb kezekben 
van.

t

Fontos háziasszonyoknak. Sok gon
dot okoz a háziasszonyoknak a kávé beszer
zése ; mi ajánljuk, forduljanak Fratelli 
D e i s i n g e r hírneves ü tmei kávébehoza
tali kereskedőkhöz, kik a magyar kávésok
nak is szállítói.

Közönség köréből, 
i.

Felhívás!
Miután a Léva város árvaszékénél üre

sedésben levő előadói-ülnöki állás 
ideiglenesen rövid idő alatt betöltendő lesz, 
— ezért fölhívom mindazon helybeli jogvég
zett egyéneket, akik azt elvállalni kívánják, 
mikép nálam f. 1899 évi május hó 18-ik nap
jáig jelentkezni s képesítési okmányaikat be- 
mutatni szíveskedjenek.

Az évi tiszteletdij valószínűleg 300 frt. 
lesz.

Kelt Léván, 189.'. évi május 12-én, 
Eód.cg-h. Xaajce, 

polgármester.
II. 

Köszönet-nyilvánitát.
Bodrogközy Zoltán áltatni tanító-képzői 

tanár ur, — a részére biróilag megállapított 
2 forint tanúdijját a helybeli „Sefánia" árva
ház javára felajánlani szives volt, — mely 
adományáért fogadja ez Utón az árvák nevé
ben köszönetén:,

Jozsefcsek Géza, 
uőegyl. pénatíriiok, 

Irodalom és művészet.
A „Magyar Könyvtár" Jubiláris 

füzete, a századik most jelent meg. A Wodi- 
aner-c-.ég e kitünően szerkesztett, életrevaló 
vállalata 1897. októberében indult meg azzal 
a programma1, bogy havonként két füzetet 
fog adni, Most pedig alig misfél év letelté
vel, a pro grammban megígért 36 füzet holyett 
már száz van együtt, fényes bizonyságául 
annak, hogy a vállalat a magyar közönség 
leg-aélasebb rétegeiben gyökeret fairt verni

s igy a tcrvbovcttuól sokkal gyorsabb tem
póban haladhat. A kiadó-ezég most könnyen 
kezelhető, igen áttekinthető jegyzéket is 
állíttatott össze az eddig megjelent füzetek
ről. Végignézve a katalóguson, mindjobban 
megerősödünk abban a mindenképen kedvező 
nézetünkben, amelyet a vállalatról már több 
Ízben hangoztattunk. Sőt nem átalljuk kimon
dani, hogy a „Magyar Könyvtár" egy s más 
dologban (pl. iskolai kiadásaiban, illusztrál 
munkáiban) egyenesen túltesz a híres német 
„Universal-Bibliothek“-en, mely pedig milli
ónyi olvasókra számitbat. Visszatérve a jubi
láris füzetre, megemlítjük, hogy azt a szer
kesztőség Jókai Mór egy legújabb keletű 
elbeszélésével és néhány bájos apróbb, szin
tén legújabban irt és még kötetben meg 
nem jelent rajzával töltötte meg. Az elbe
szélés czime : „Szép Angyalka", a rajzoké : 
„Kie-Képek“. E füzettel együtt jelent meg 
második aorozzta. a, „Franczia-ElbeszélőkTáráa • 
nak, Daudet, Claretie, Prévost, Coppée, és 
mások elbeszéléseit nyújtja, részben Ambrus 
Zoltán, részben Boltlikné Tölgyessy Margit 
kitűnő fordításában. Az „Olasz-ElbeszélőkTára* 
is most folytatódik egy Tóth Bélától való 
füzettel, aki Capuanát és Casteluuovót for
dította le a gyűjteménybe. Végre az uj szá
zad is megindult már a „Magyar Könyvtár
ból : az is a legméltóbb módon, Arany János 
„Jóka ördöge" és „Első-Lopás" ez. remeke
ivel, melyekhez Komáromy Lajos irt jeles 
bevezetést. Mind e füzetek 15 krjával meg
rendelhetők a kiadónál (Wodic.ner F. és Fiai, 
Budapest, Andrássy ut 21.), a ki szivessen 
megküldi ingyen is a fönt jelzett teljes 
jegyzéket.

Hyersselyembásztruha 
8 irt 65 krtól 42 frt 75 krig teljes öl
tönyhöz való kelme — Tussort és Schan- 
tung-Fongees, valamint fekete, fehér 
és színes HENNEBERG selyem 45 
krtól 14 frt 65 krig méterenként — a 
legdivatosabb szövés, szin és mintázatban. 
Frivat-fogyasztóknak póstabér és vám
mentesen valamint házhoz szállítva, — 
mintákat pedig postafordultával kül
denek, HENNEBERG 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 8rrt 20 kr,8 frt. 50-Két
szeres 6 írt 70 kr. 6. frt 80 ár. — Róza 
6 frt 50 kr. 6 frt 70 kr. Árpa 5 fit 40
5 frt 90 kr. Kukoricza 5 frt 20 ár 5 írt 40 
kr. Bab 6 frt 10 kr. 5 frt 20 kr. Zab 5 írt 80 kr
6 frt 10 ár.— Lencse 5 tn8 0 ár. 6 frt — Ír 
Köles 4 frt 50 kr. 4 frt 80 kr.

Nyilttér 
i.

384. 1899. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a lévai kir. járásbiróság 
181*9. évi V. 35 1. számú végzése következ
tében dr. Wmler Géza ügyvéd által képvi
selt Ph. Mdjfarth javára Pénzes Károly ellen 
128, 38 frt s jár. erejéig 1899. évi febr. hó 
17 én foganatosított Kielégítési végrehajtás 
utján felülfoglalt és 355 írtra becsült követ
kező ingóságok, u. m. lovak, szekér, szalma, 
gép stb. nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbiró
ság 189ü-ik évi V. 35/2. számú végz-se 
folytán feuti tőkekövetelés « jár. erejéig 
Nemet-Orosziban leendő eszközlésére 1899. 
évi május hó 20-ik napjának délutáni 
12 Órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-cz. 107. ói 108. §-a értel
mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
Ígérőnek, szükség esetén becsárou alul is el 
fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságo
kat mások is le és felü.foglaltatták b azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árve
rés az 1881. évi LX. t.-cz’. 120. §. érteimé- 
b n ezek javara is elrendeltetik.

Kelt Léván, 1899. évi május hó 1 napján, 
tronhaiser, 

kir.. bírósági végrehajtó.

II.

LÁNG központi kávéháziban 
ma és mindennap fagylalt és jegöS- 

kávé kapható!
III.

Magas jutalékban megbízható 

szolid ügynökök, kik törvényszerűen megen
gedett sorsjegyeknek, részletfizetésre való 
eladásával, egy nagy pénzintézet (részvény
társaság) számlájára foglalkozni óhajtanak. 
Ajánlatok „Mercator" czimen : Ecksteín 
Somát hirdetési irodájába Budapest, V.( 
Fürdo-utóíft 4,. intézeodőls,

Feret.cz


ind.Gr.-Berzencze i 
Jálna • • •
Saskő-Váralja 
Gr-Szt-Kereszt 
Geletnek-Szklenó 
Szénásfalu-Vichnye 
Zsarnócza 
Zsarnócza-Füréazm. 
Garamrév 
Kudnó 
Újbánya . .
Gr.-Szt.-Benedek 
Kovácsi . .
Nagy-Koszmály 
T . lérk.
L’v* • • *|ind. 
Alsó- Várad • 
Nagy-Salló . 
Zeliz . . .
Garam-Damásd 
Oroszka 
Csata • . érk. 

. ind.w • 
Bény • 
Kéménd 
Kőhíd-Gyannath 
Párkány Nana 

Buda, est felé

érk.

. ind.

érk.

Bécs felé . . iád.

Bars-Hont megyéket érdekig vasúti uj menetrend 1899. május l-tfl.

Sf Sí

*

• R
8
K00

420 12 30
433 1238
444 1249
501 1 06
5^4 1 26
533 134
6 02 2 00
6 07 2 03
6>4 212
630 2 28
643 2«
7 16 3”
727 322
738 338
755 333
945 425

1003 450
1026 5 17
1049 551
1101 604
11” 623
1118 634
11 23 6£
11 38 703
11 47 717
120" 733
12” "íid
1237«x j82£gy

Í840sz.
isogy j 9££gy

,1120Hz.
239 «y. 1157sz.

9 02gy. 709

5°á 
523 
548
608

620
631
638
656
709
720
733
749

| ^40 sz.

I 943?y- 
| [ |05sz.

910«y- 
jjaosz.

10«gy.
6^3 SZ.

Budapest ind.

ind. 
ind.

Bécs . • .
Párkány-Nána 
Kőhíd-Gyarmaih 
Kéménd . .
Bény .... 
Csata . . .
Csata . . .
Oroszka . .
Garam-Damásd 
Zseliz . . •
Nagy-Salló 
Alsó-Várad . .
Léva .... 
Léva ...» 
Nagy-Koszmály 
Kovácsi . . •
Gr.-Szt.-Benedek 
Újbánya . .
Kudnó . . .
Garamrév . .
Zsarnócza-Furészin. 
Zsarnócza . •
Szónásfalu -Vihnye 
Geletnek-Szklenó 
Garam-Szt.-Kereszt 
Saskő Váralja 
Jálna . . .
Gr.-Berzencze .

érk. 
ind.

érk. 
ind.

2>3gy. 935 sz. |61&".
|7®0gy

935 az. 1 OűO az.
4 08 9 05 s
425 553 922 s
440 6“ 937 05 7
452 619 949 u. ***
503 631 lOoi
520 6 39 10 >9
529
5 39

6 47
6 37

1027
1037

532 709 l050 a
620 736 U18
63, 7 53 11 33
634 8i° H52

. 7i* fe 20 1212
783 838 • 1230
7.8 848 123»
8i« 9 04 s 1237
8ö7 923 • 118
9o» 930 l24
9zo 941 1 85
9^v 947 l42
9ő4 lOoo |55

10“ 10‘3 209
1033 1019 2i«
1 108 1037 23“
11 18 IO44 2«
1 129 1033 233
1137 lioo

1

300

B.-Gyarmat—Pártány-Nana es Tissza.
B.-Gyarmat . i 
D.’jiár . . .
Ipoly Vecze 
Drégely-Palánk 
Ipolyság . .
Ipolyság . .
Visk .... 
Szakálios . .
Bél .... 
Ipoly-Pásztó . 
Zalaba . . .
Csata . . .
Csata . . .
Párkány-Nána

Vissza. 
Párkáuy-Náua 
Csata . . .
Csata . . .
Ztlaba . • 
Ipoly •Pásztó . 
Bél ... . 
Szakálios . •
Visk .... 
Ipolyság . .
Ipolyság . .
Drégely-Palánk 
Ipoly-Vecze 
Dejtár . . .
B.-Gyarmat .

érk. 
ind.

érk. 
ind.

ind. 
érk. 
ind.

érk. 
ind.

esti 6 órától reggeli 6 óráig terjedő időt mutatják.

32Ö 8 15 250 Nagy-Surány ind. 522 1235 442

302 8 39 320 Zsitva-Födémes 514 1252 454
4Ö» 355 340 Mánya . . . 530 113 5 08
421 910 35« Vajk .... 55« 136 5 25
449 9 28 419 Verebély 6 23 2oo 543
447 936 425 Zsitva Újfalu . 636 216 556
508 9 57 450 Taszár 700 240 6*2
527 ÍOI6 513 Arany oa-Maróth 728 307 6 25
537 1O27 527 Kis-Tapolcsány 7 40 3 20 6^d
5*9 10 43 548
695 lioo 60’
617 11 I3 621
656 H’3 647

749 1217 732

Vissza.

905 408 535
10»‘ 505 631

1008 5 15 650
1023 529 704
lO« 547 724
1059 550 734 Kis-Tapolcsány 615 441 643
1118 612 750 AraLyos -Maróth 639 451 711
1188 627 g08 Taszár . . . G58 5"2 730
1206 6“ 83" Zsitva-Ujfalu . 714 5>7 753
1211 8” Verebély . . 737 530 823
1236 711 908 Vajk .... 7 49 546 840
1251 7“ 1,20 Mánya . . . 8 >2 602 911

115 7” 939 Zsitva-Födémé 8 828 6‘0 933
145 1 8ÍZ l003 Nagy-Su ány , 8« 627 932

A fekete vonallal aláhúzott számok az

Gy gyorsvonat: SZ személyvonat.

20. szám.
SR3

HIRDETÉSEK

r’el'ü.lzxxxLlla.astlazL, [T l|
a. siker kétségtelen.. BíL

A szőlő7 ess zó (venyige) leveleinek betegségei hIH , val uni.it a fák 
komlókacsokuak rovarok, levelészek, pondrók és m ?zharmat stb. tő g /JN

Ára 12 forint
Kapható: Kern Testvéreknél, Léván

és
való megtisztítására.

Legnagyobb nyeremény
legszerenosősebb esetben

1899. május hó 14

KIS HIRDETÉSEK
♦M»

Bajkán
Bararaegyébon, 3 kilometernyiro a kis-váradi 
vasúti állomás.ó1, szom-zédságában az orosz
kai ezukorgyárnak, egy tagban fekvő 512 
luagy. holdnyi legjobb m nöségü rzintofö.d- 
ből álió birtok 1901. szept. 1-étöl bérbe ada
tik. Bővebbet KÜTthy István földbiriokos
iái Kolthán, Koiuároiumegyeben. 118—3—1

1 zsák
1 zsák
1 zsák
1 zsák
1 zsák

kgr. Rió kávé jó izü..........................4.60
kgr. Portoriko kávé uagyazemii . 5.60
kgr. Kuba kávé nagyszámú . . 5.76
kgr. Portoriko gyöngykávé . . . 6.12
kgr. kék Jáva gyöngykávé . . . 6.80

1.000,000 korona.

Kis-Kálnán
Barsmegyéber, órányira a lévai vasúti 
állomástól, a nagy-kálnai szeszgyár és az 
oroszkai ezukorgyár szomszédságában egy 
281 magy. holdnyi egy tagban fok vő, csupán 
lehető legjobb minőségű szántóföldből álló 
birtok f. évi szeptember hó 1-től haszonbérbe 
adatik. Bővebbet KÜTthy István földbir
tokosnál Kolthin, Komárom megy ében.

119—8—1

Kávé
g^F*’ Fiúméból "Wfi 

közvetlen a tengeri hajóról szétküldve 
4 
4 
4 
4 
4

elvámolva, bórmentve és csomagolva min 
dsn más költség nélkül 

Árjegyzékkel készséggel szolgálunk. 
Fratelli ZD eisinger, 

FIUME, szabad kikötő 28.
A magyarországi»kávésok bevásárlási forrása.

As ttssies 50,000 nyereményl

JEGYZÉKE.
▲ legnagyobb nyeremény leg»zerenc«éaebb esetben

1.000,000 korona
A nyeremények rásil.tes beosztása a következő: 

Korona 600000 
400000 
200000
1OOOOO 
90000 
soooo 
70000 
60000 
40000 
30000 
25000 
20000 
15000 
1OOOO 
5000 
3000 
2000 
1090 
500 
300 
200 
170 
130 
1OO 
30 
40

1 Htaloa
1 nyer, i
1
2
1
1
1
3
1
S
1
7
3

31
67

3
433
763 

1338
90 

81700 
3900 
4900

30 
8900 
3900

A negyedik nagy magy. kir. osztályaorajáiék 
nemsokára ismét kezdődik és i

100,000 „iu 50,000
sorsjegyre UJUU‘ nyeremény

jut, vagyis az oldalt levő nyereményjegyzék ezerint az 
összes sorsjegyek fele feltétlenül nyerni fog. j

A nyerési esélyek tehát, iu ne már általánosan 
ismerete/, óriásiak.

Összesen tizenhárom millió 160,000 koronát 
borsóinak ki biztosan. A leguagyobb nyeremény lég 
szerencsésebb esetben

egy millió korona.
Szives mielőbbi megrendeléseknél eredeti SOrS 

jegyeket a tervszerű eredeti árban es pedig; |
egy égési I-ső oszt, eredeti

x
M
fl 

küldünk szét utánvéttel, vagy a

A húzások után megküldjük tisztelt vevőinknek 
* hivatalos huzási jegyzékét, hivatalos tervezetek pedig' 
díjtalanul állanak rendelkezésre. A húzások a magy 
kir. kormány ellenőrzése mellett nyilvánosan történnek 
és átoknál mindenki megjelenhe k. i

Kérjük a rendelményeket mielőbb, legké öbhl 
azonban |

f. évi május hó 18. és 19 lg
hozzánk beküldeni.

Török A. és Társi ’
a m kir. szab, osztálysorsjáték főelárusltól

Budapest, V., Viczi-körut 4/a.

Kiadó lakás.
Léván, a Szepessi- és Botka-utcza sar
kán 607. szám alatt egy üzlethelyiség, 
2 szoba, 1 konyha, 1 táskámra és 2 
tágas raktárból álló lakás f. évi aug. 
1-től bérbe vehető. Bővebb felvilágosí
tás a tulajdonos N a p p e 1 Rezsőnél 
nyerhető.

Szülésznő.
Több nyelvet beszélő s nagy gyakor

lattal biró oki. szülésznő, ki tanulmá
nyait New-Yorkban végezte, kéri a t. 
közönség szives pártfogását. Czime 

özv. Janson Adolfhé Lóvá, 
Damjanich-utcza 315.

Beocsini Cement áruda, 
l-ső reudíí Fortland Cement 
1-sö reudíí Ftoxxxéixx Cement, 

eredeti gyári áron kapható : 
Engel József, 

fiiszer kereskedésében, L ván.

, fel
„ negyed „ 
„ nyolczad „

dese ellenében.

sorsjegy C.— frt |

* ”„ 150 . I
. .75 „

pénz előleges bekiil-

Rendelőiévé! levágandó.

Török A. es Tarsa uraknak Budapest.
Kérek réazimre I. oszt. magy. kir. szab,

osítálysorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos tervezet
tel együtt küldeni.

f. futánvóteldnlkérem h.M|e).!Í|öí|dJ
,n 1 postautalványnyal küldöm!

60.000'1^13.160.000

Ss- nHa rT sa 1 m « urrv-t-t-

valódi „SINGER11 és valódi „H0WE“ 
családi és iparos varrógépek 

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

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

9Singer Médium iparosoknak gép állványnyal 
Nagy Singer 4-es iparosnak áliványnyal 
Howe családi varrógépek állványnyal . a 
Nagy Howe varrógépek iparosoknak » • .
Ringachiff iparos varrógép •

Készpénz fizetés mellett 5%-al olcsóbb.

valódi utAnx.

19.—
28 —
36.—
39.—
27.—
38.—
58.—

23.—
35 —
40.—
44.—
33.-
44.—
70.-

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

Géptttk, részek és osónak olcsón.

Óriási választékban kapható: ♦
látképes, zenés, Yirá^os, tréfás és tájképes J

♦ levelező lapok, albumok:
■ | NYITRAI és TÁRSA könyvkereskedésében Léván. ♦



A m. kir. államvasutak gép-agyárénak vezérügynöksége
Budapest, Váczi-körut 32. szám.

Ajánlja a m. kir államvasutak gépgyárában készült gőzcséplőgarnituráit, ipari czélokra alkalmas „Compoundu lokomobiljait. teljesen vas
ból készült szalmakazalozó-gépeit, gőzkukoriczamorzsolóit, Stibor-féle. körfűrészeit, „Millenium“ kaszáló- és aratógépeit; továbbá Sack- 

féle ekéit, vetőgépeit, boronáit és egyéb gazdasági gépeit.
-A_ rjeg-yzélc i xx g y e 11 és "bér in e xi t -v e_

Képviselő: Hirschmann Kristóf ur Pozsony.

VT T A maláta-készítmény ei
J1UH VdUUd gyengék és betegeknek.
Hoff János 

maláta egészségi itala. 
Általános elgyengülésnél, az 

alhasi szerveK rendellenes 
működésénél, mell- és gyo
mor bántalmaknál, nemkülön
ben a lábadozóknak legjobban 
bevált és legjobb izü erősítő szere.

Egy palaczk ára 75 kr. — ul 
palaczk bérmentve 3 75 kr.

Tíz éve, vagy már légibb idő óta hasz
nálom az Ön maláta egészségi sörét és 
egyébb maláta készítményeit. Esek az 
egyedüli szerek, melyek feleségemnek 
visszaadták az egészséget.

Bőflér, B *c.«, Ilofmiihlgasse.

Hoff János
maláta egészségi csokoládéja.

Gyengeségnél, vérszegény

nél; főleg a gyermekek légzési lanságnál, ° étvágytalanság

Hoff János
sűrített maláta kivonata. ■
Tüdöbajoknál, gőgehurut- _ _ _ .

nál, ugymiut idült köhögés- Bégnél, idegességnél, álmát

szerveinek megbetegedésénél a nál kitünően bevált. Rendkivül 
1 legjobb sikerrel alkalraaztatik. Ize................... ... .

, nagyon kellemes.
Egy üveg ára 1 frt. — Öt üveg 

bérmentve 5 frt.
Maláta kivonat készítményei valóban 

jó és hatásos szerek. Küldjön tehát is
mét 5 üveg maláta kivonatot, 1 font 
maláta csokoládét és % zacskó maláta 
kivonat mell cóiikorkát.

1 Fischer 6. őrnagy N.-Várad.

Hoff János 
malata-kivonat mell cznkorkáí- 
Köhögésnél, rekedtségnél, 

elnyálkasodásnál, főleg tüdő
hurutnál utóíérhetlen hatású. A 
valódi maláta mellczukorkákat 
emésztési zavar nélkül tetszés sze
rinti mennyiségben lehet használni.

Egy doboz ára 10 kr., egy 
zacskó 30 kr.

Csodálatos volt maláta kivonat mell czu- 
korkáinak hatása makacs köhögésem ellen. 

Zedlitz-Neukirch lovag, Waldenburg.
Czükorkái feleségem köhögésén és asth- 

matikus bántalmain kitünően segítenek 
Busch plébános, Weischütz.

jö izü és tápláló. Gyenge gyer
mekek igen jó eredmény nyel hasz
nálják. ♦ 

Egy csomag ára 1 frt.
Maláta csokoládéja a legkitűnőbb & 

mit ismerek. Ezen kellemes italt idü't 
gyomor — illetve emésztési zavaroknál,i 
sápkórnál és általános gyengeségnél min-1 
delikor jó eredménynyel alkalmazom.

Dr. NiColfei orvos, Triebel. |

Raktár Iiéván: Boiemin E. örök, Medveczky Sándor gyógyszertáraiban; Czirok János utóda Amstetter Itnre, Frommer Samu, Engel 
József kereskedéseiben.

Magyarországi kizárólagos förakrár: TÖRÖK József gyógyszertára Budapest, Király u. 12.
------== KLözlexxxéxxyelc árjegyzékkel ixxg-yexx és bérmentve. ■ • ------

Bars- és Hontmegye részére
RCZKOPORSÓ FŐRAKTÁR KERN TESTVÉREKNÉL LÉVÁN

Beschorner A.
első cs kir. osztr -magyar-, német franczia-, olasz-

dalmazott erczkoporsó gyárából.

M.
és orosz szaba-

Ezen szabadalm. 
érczkoporsók Eu

rópában majd 
minden egészség
ügyi hatóságok 
által nemcsak a 

hullák szállításá
hoz, leginkább

légmentességük miatt, mi által az ártalmas légszesz (hullaméreg) kigő
zölgését akadályozzák, a legjobban ajánltatnak.

Szép kiállítása, gazdag díszítése, olcsósága, tartóssága, sir- és sír
boltokban használhatósága ezen gyártmányoknak kivívták minden mü
veit országban a legnagyobb elterjedést, ára 8 írttól 100 frtíg.

Fakoporsók gyermekek részére 3 forinttól, felnőtteknek 
8 forinttól 15 frtig.

Úgyszintén síremlékek, vaskerítések, keresztek, szemfedelek, pár
nák, koszorúk, szalagcsokrok stb. nagy válaszukban jutányos áron. 

Kaphatók KERÍT TESTVÉREKNÉL Léván.
00000000000000000000

Ifj. Kotzó Pál
Budapest, "V"_, Lipót körut 18. sz.

(Vígszínház mellett, a nyugati pályaudvar s Margithid közelében)
A közönségnek pártfogását kérve, ajánlja 

Oarett R. és fiai féle legújabb szerkezetű 
compound gözmozgonyait félstabil- 
és stabilalakban, a melyek 40 százalék 
tüzelőanyag m-gtakaritássa! dolgoznak.

Gőzmozdonyokat és gözcséplőket 
négyszer fordítható acél-dob sínekkel, 
toldást nem igénylő szalinarázókkal 
és nagy szita felülettel, minden nagy 
ságban.

Minden faj a lovas cséplőkéBzleteket’ 
arató- és vetögőpeket, szecskavágó

kat, répavágókat és minden más gazdasági gépeket,
Vidéken lakó szolid ügynökök kerestetnek!

x
' he

14
JQSZÍBSZAMÍÍL MUNKA! 
Gazdasági gépek, géprészletek, töm 
lök, vízmentes ponyvák, mérlegek es 
gepszijak, szerszám, vas- és aczél 
főraktár. Poriland cement és Hyd

I

klgr. frt. kr.
Jamaikai legfinomabb
Cuba legfinomabb

. 2.24

. 2.24
Ceylon legfinomabb . 2.16
Ceylon finom . 2.08
Portorico finom, és Cuba . 2.—
Rio Kávé . 1.60 1.80
Gyöngy legfinomabb . 2.16 2.24
Mocca legfinomabb . t 2.24
Arany Jáva legfinomabb . 2.24
Menado legfinomabb . 2.16
Brazíliai legfinomabb . 1.60
Brazíliai II. rendű . 1.30
Cuba pörkölt . 2.— 2.40
Hungária kávé . 1.20

Kern
83

Kapható :

Testvéreknél, 
Léván.
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Kapható: Kern Testvéreknél Léván.

■A-lapitteLtott 1887- évben.

GYÁRTMAISTYI

I
t

•irt 
•Ö 
■o 
’cö 
í>
e
N

rt tn 
Q

0
s ®

feljebb

n

n
»
r
n
»

Irt <U 
a

M

d irt •M

•M

Cm

0)

Cm 
i 
a 
a CB M
Q cn

cm 
O

■M 
ua•MM

$
0
§

Lábbal tiporva
lesznek a padlófénymázak, miért is tartósságot igényelnek, 

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

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

padlófénymázak kaphatók: 

Schramm Kristóf
Győr, Becs, Simmering, Majna melletti Offenbacli.

OnlrtpAYYSYw -A ..í-féle kezesség mellett tiszta borostyánlakk-
WwlAA ddHilA IS wUl ból készült padlófénymázal tartósság,
fényük és keménységük tekintetében valamennyi versenygyártmányt felül
múlnak. A sok értíknélküli utánzások miatt kérem arra ügyelni, hogy 
minden dobozon Schramm Kristóf neve látható legyen.

Továbbá: mosható zománcz-festőkek elegáns színárnyalat
ban mindennemű házi szerek, melyet bárki szaktudomány hiáuyá’ au maga 
dolgozhat fel, alka'mas mosdó-szekrények, ajtók, ablakok, valamint falak 
bezománczozására konyhákban és fürdőszobákban. — Copal butorlakk, 
Copallak belső használatra B amar lakk, Bőrlakk, Szárító-Uralsz, 
Foliturlakk, Vaslakk és Brunolin, mely utóbbi homályos bútorokhoz 
használtatik, úgyszintén a többi lakkfélék valamennyi iparágak Bzámára.

Különlegesség: kocsieyárosok és kocsífényezök részére Kutschen- 
lakk, Fráparationslakk, Gestellakk, Schleif és Lazurlakk eredeti 
1 kgrmos dobozokban.

■s- 2 Ö

55-3“

£ a
Arany férfi remontoir óra 3Q. 
Arany női remontoir óra..................................................14, 
Ezüst remontoir óra kettős fedéllel.................................. 7.—
Ezüst remontoir óra egy fedéllel ...................................6.—
Niki remontoir óra egy fedéllel .  ..............................4.—«
Ingaórák farag.diófatokban egy felhúzással 14 napig járó művel 10.— 
Arany gyűrű (14 kárát) ................................................. 2.50
Arany karperecz (14 kárát) . ........................................8.—
Arany függő (14 kárát)......................................................1 50
A-any kereszt (14 kárát)................................................. 2. —
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Specialitás, poloskák, bol
hák és konyhaférgek ellen

Molyok s a háziállatok 
élt>3dljel ellen

11 
11 
X 
X
11
Xn
11

59.

Zacherlin
Csak üvegekben a valódi

ha „Z-A.CB£EB.I_icc név van rajta.
A leghatásosabb szer mindenféle férgek alapos kiirtására.

Raktár. Léván: Amstetter Imre, 
Cserei Gyula, 
Engel József, 
Fiommer I., 
Kern Testvérek, 
Medveczky Sándor 

gyógyszerész, 
Pollak Kálmán, 
Wiiheim Béla.

Ipolyságon: Dombo Károly, X 
Traulwein Dániel | I

Újbányán: Cservinka Mór és II 
Henrich Ede fodrász Q

Verebélyen : Czirok István, | .
Pollak József özvegye és fia. ! I 

Zsarnócza: Weichberg Izidor. W

XXZZXXZZX X XZZXXZZXXZZXXZZ M
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65 millió forint
243 millió forint
103 millió forint

AZ ANKER"
élet- és járadékbiztosító-társaság.

Magyarországi vezérképviselöség: BUDAPEST, VI. kor., Deák-tér 6. szám
(Anker udvar), a társaság saját házában.

Összes vagyon 1898 vérén
Biztosítéki állomány 1898 végén 
Eddigi kifizetések......................
A uyereményré<iesilléasel biztosítottak A osatalékterv szerint — mint huss év óta — 1899-ben is az évi 

biztosítási dij 25%-át kapták készpénzben kifizetve.
B osztalékterv szerint (évenként emelkededö osztalék) 1897, 1898 és 1839. években az összes az egész 
biztosítási tartamon keresztül befizetett dijak 3’/,-a, illetőleg aa évi díjnak 9°/0, I2°/O és I5o/ta fizettetett 

ki készpénzben.
Előnyös kiházasitási és vegyes biztosítások.

X^lxieLexa.iiein-ö. üxalAleseti, él«te®etl és já.xad.*fblxtossltAs.
Prsspectussal és felvilágosítással szolgál a fenti magyarországi vezérképviselöség, (hová ügynökségek iránti 

ajánlatok is intézendök), valamint a társaság ügynökei.

Helyi képviselő : ‘^ÁT’illieim Béla.-

DIJAK MÉRSÉKELTEK.

I

Ajánlja az ipar, kereskedjem, mezőgazdaság körébe eső chemlaí analy- 
zisek keresitül vitelét. Mezőgazdasági szeszgyárak, eczet, faeczet, gyufa 
stb, gyárak, Cserép, agyag, iparvállalatok költségvetése s tervezetének e'- 
késsitését.

Nyomatott Nyitrai 4* Tina könyvnyomdájában, Léván.
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Kneipp 
maláta kávé.
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pótléknak bizonyult a babkavéhoz.Évek
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Legkedveltebb kávéital a családok százezreinél,

kitűnő
gyomorbajoknal, vérszegénységnél orvosilag ajánlva.
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puha padlóra
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K IiNOLEUM
w ™ PADLÓZOMÁNCZ min<ie" szi"b<m

Fontos háziasszonyoknak! >
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, B<* Több
1 ’ leum helyi

—. Nincs többé ragadós szobapadló I Linóleum
padlózománcz egy óra alatt keményre szárad, 

gyönyörű fénye van és elérhetlen tartósságu.
Többször megtörtént) hogy az Eisenstádterféle Linó 

*ett utánzatokat kaptak a vevők, figyelmeztetjük tehát a
> t. vevő közönséget, hogy mindig és csakis Eisenstádter féle 

Linóleumot kérjen a vas /ovag védjegygyei. *“4^6

< ♦ < LAKK- ÉS FESTÉKGYÁR 
EISERSTADTER TESTVÉREK. Bées.

> >

Léván kapható: Amstetter Iture, Engel József, Goldstein 
Henrik és Kern Testvérek uraknál.
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Vegykisérleti állomás 

és vegyészeti iroda Bát.
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Az Intézet Igazgató vezetője 8 tulajdonosa

dr. Sztankay Aba
műszaki vegyész.

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


