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Egy évre........................5 frt — kr.
Hat hóra........................2 frt 50 kr-
Három hóra . . . . 1 frt 25 kr. 
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Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 krajczár

A nyllttérben:
minden négyhasábos garmond sor dija 15 kr.

Velünk összeköttetésben levő hirdető-irodák, elő* 
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj 

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A téziratok a szerkcsztBséahez : (Zöldkert-utcza 33. az.) küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

felelős sz’ 2KE8ZTŐ.- HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer.
— ► vasárnap reggel.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 

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

Hivatalos közlemény.
2624./1899. sz.

Hirdetmény.
Léva város képviselö-testülete f. évi április 

hó 24-én tartott közgyűlésében hozott 1993. 
számú határozatával a Kossuth-utcza és Man- 
goló-köz rendezésének czéljaira — a Schöel- 
ler-utczai 197/á számú ház megvételét 3ÓJ0 
frt vételárban — s a vételár fedezetéle a 
gyeptéren levő 1083 |~|-öi kiterjedésű köz
térnek eladását elhatározván ezen határozat 
az 1886. évi XXII. t.-cz. 113. §-ának meg- 
felelőleg mai naptól kezdődő 30 napi köz
szemlére a város hirdetési tábláján kifűggesz- 
tetett, miről a Léva város községi kötelékébe 
tartozó polgárság és azok, kik a községben 
vagy határában ingatlan vagyonnal bírnak 
fenti idő alatt érvényesíthető felebbezési jo
gukra való figyelmeztetéssel értesittetnek.

Kelt Léván, 1899. évi május hó 15-én.
Eód.og'lx Tasijos, 

polgármester.

Pünkösd.
A legszebb, a legmagyarabb ünnep : 

a rózsafakadás ünnepe. Ünnepel maga 
a természet is; lomb, madárdal, virág
illat mindenütt.

A keresztény világ a szent-lélek el
jövetelének emlékét ünnepeli e napon. 
Hogy beteljesednék az irás : „Eljövök, 
hogy igazságot tegyek minden népek
nek." És a hit bajnokai várták a jós
lat beteljesültél; várták azzal a hittel, 
azzal a megnyugvással, amit csak is
teni szó varázsa nyújthat. És lön, mi
ként sebesen zugó szélnek zendülése ; 
az Ur lelke reájuk szállá s heteiének 
azzal. El kellett jönnie, hogy azok, kik 
a megváltási eszme szentségében még 
kételkedének, még gyöngék valának, 
— megerösittessenek.

Szent, nagy eszme ez, melyet nem 
birtak avulttá tenni évezredek; nem 
bírta kiirtani a szivek mélyéből az 
üldözők hatalma. Isteni ihlet vezette 
az eszme harczosait; a küzdelem hevé
ben ott ragyogott fejük felett a „tüzes 
nyelv", az ürnak lelke, mely kitartásra 
buzditá őket.

És küzdöttek tovább, lankadatla
nul . . . Nehéz volt a kereszt, melyet 
vállaikra vettek; sokszor fakadt vér 
utána, de mindannyiszor uj élet, uj 
virradat kelt nyomában. Isteninek kel
lett ez eszmének lenni, mely a gyön
gének is lázas erőt adott; hogy a vég- 
hetetlen keservek özönében vissza nem 
tántorodott arról az útról, mely rózsát 
soha, de annál több tövisét termett!

Ma, kétezred év után nyugodtan 
vallhatjuk be, hogy a tanítványok küz
delme nem volt hiábavaló. Nem hiába 
lebegett fejük fölött a „tüzes nyelv". 
Testté vált az ige, melyet hirdettek, 
melyért szenvedtek.

Ép igy nemzetünk történetében, ezer
éves küzdelmeinkben, az elmúlt két- 
ezred-év viszontagságait látjuk vissza
tükröződni. Hányszor kellett fajunk 
fönntartásáért, létünkért, szabadságun
kért fölvenni a küzdelem keresztjét ? 
Hányszor fakadt vér nyomában? Hány 
drága, hány ifjú életnek kellett kialudni 
erőszakkal csak azért, mert hittek egy 
jobb jövőben, mert boldognak óhajtot
ták látni a szenvedő hazát.

És folyt a vér, az ártatlanul kion
tott vér, századokon keresztül; az elbu
kott harczost uj váltotta fel. Fejük fe
lett csüggött a lesújtó pallos, mégsem 
riadának vissza. Az a tüzes nyelv, mely 
a tanítványoknak erőt ada, ott ragyo
gott nemzeti hőseinek feje fölött is. Ez 
biztatá a börtönben sinlődőket; ez ve- 
zeté csatába harczosainkat; az a tüzes 
nyelv volt a reménysugár, mely a vér
padon állónak megaranyozta azt a pár 
perczet, mely egy dicsőén betöltött 
életczélból még hátra volt, ott zsongott, 
ott susogott körülte : „Ne félj, becsüle
tes volt a harcz, amit megküzdöttél; 
szabadság fakad a vér nyomában: hisz: 

aE szenvedő hazának 
Föl kell virulni még.”

. . . Siri álmukat aluszszák a hősök* 
Ám a küzdelem, melyet vérükkel fizet

tek, ma is tart. Sok-százados küzdelme
iknek ma is van folytatása. Nem a nyílt 
fegyverek harcza ez, de az alattomos
ságé. Száz és száz ellensége van ma is a 
magyarnak. Mindenik küzd ellene s min- 
denik más fegyverrel; de egy a czél, 
melyért ez ádáz tusát vívják : hogy a 
magyar nemzetet megtörjék, lealázzák; 
hogy ebben az ezer év viharai köze
pette megtartott hazában ne élvezhessük 
a béke, a boldogulás áldásait.

Ellenségeink nagyon jól tudják, 
hogy a magyarfaj elszigetelten áll a 
többi nemzetektől, mint Oczeánban a 
sziget. Ez elszigeteltségre alapítják ter
veiket. De hasztalan reménykedés ez: 
a magyar-faj életszivósságán meg kell 
törnie e kába reménykedésnek.

Az az erős nemzeti érzület, mely a 
múltban közös jollemvonása volt fajunk
nak, ma is birtokában van ; azt nem en
gedi leikéből sem erőszak, sem szép szó 
által kitöröltetni. Nem különösen akkor, 
ha tudtára ébred a veszélynek, mely őt 
elpusztítással fenyegeti.

Nemzetünknek pedig föl kell ven
nie e harczot, de újabb kori fegyverek
kel kell azt megvívnia ; a legnemesebb 
fegyverrel, a mely hódíthat: a munka 
fegyverével. Nemzeti érzületünket vér
teznünk kell az eke, az ipar, a keres
kedelem, a tudomány, a művészet fegy
vereivel. Csak az a nemzet lehet erős, 
mely ily irányban fejleszti erejét. Pedig 
nekünk, magyaroknak, még sok, igen 
sok tenni valónk van e téren ; de már 
is nagy az ut, melyet idáig megtettünk. 
Ellenségeinket ezen a téren kell legyőz
nünk, túlszárnyalnunk, hogy őseink 
vérrel áztatott földjén hegemóniánkat 
biztosítsuk egy újabb ezer évre.

Az a tüzes nyelv, mely hajdan a 
tanítványokat, évszázadokon keresztül 
pedig őseinket buzdította küzdelemre, 
az virraszszon fölöttünk is. Hogy 
egy szent érzelemtől áthatva közös 
erővel munkálkodjunk anyagi s szel
lemi jólétünkön; hogy fejleszszük azt. 

ami fejleszteni való s kiirtsuk azt, 
ami kiirtan való. Hogy a közös 
törekvés által a béke, a megelége
dés éltető szelleme lengje át társadalmi 
életünket; hogy századok múlva, midőn 
porainkkal játszik a szellő, késő uno
káink elmondhassák rólunk: „Küzdöt
tek, munkálkodtak utódaik javán, mint 
nemes elődökhöz illett!

Barsvármegye rendkívüli közgyűlése.
{Kazy János főispán jubileuma.)

Barsvármegye közönsége folyó hó lG-án 
tartott rendkívüli közgyűlésében ünnepelte 
garamveszelei Kazy János csász. és kir. ka
marás főispáni székfoglalásának 10 éves év- 
foidulóját. —Ezen alkalomra az alispán által 
egybehívott közgyűlésre a vármegye törvény
hatósági bizottságának nagy száma jelent 
meg, hogy jelét adja tisztelete és ragaszko
dásának. A vármegye székhelye Ar.-Maróth 
ünnepi díszt öltött; fellobogózott házak és 
Ar.-Maróth város által az Erzsébet-téren fel
állított diszkapu hirdette a nap jelentőségét 
és azt, hogy a vármegye ünnepet ül, ünnepli 
kedvelt főispánját.

Mintegy 100 tagú bandérium várta a 
főispánt Fekete-Kelecsény határánál, a hol 
Rudnyánszky Titusz főbíró és számos bizott
sági tag fogadta a főispánt, a ki 9 óra után 
mozsár durrogás között, hosszú kocsisorral 
kisérve érkezett meg Ar.-Maróthra, a hol a 
város nevében dr. Persay Ferencz vár
megyei tiszti főügyész fenkölt szellemű, a 
közönség érzelmeit hiven tolmácsoló s ma
gával ragadó szónoklatával fogadta.

Meghatottan mondott a főispán köszö
netét a fogadtatásért, s innét a vármegye 
házába hajtatott, a hol az alispán a tisztikar 
élén fogadta.

A diszközgyülést háladó Istentisztelet 
előzte meg, melyet Pintér Károly ar.-marótbi 
esperes-plebános végzett és a melyen tör
vényhatósági bizottság tagjai mind részt vet
tek a hatóságok és testületekkel együtt,

A törvény hatósági bizottsági tagok és a 
tisztikarból ott voltak : Belházy Imre apát- 
£ lébános, Báthy László prépost-plébános, 

.lobusiczky János, Leidenfrost László, dr. 
Anion Ede, dr. Ruffy Pál országgyűlési kép
viselők, Bergs Róbert lovag, Simonyi Béla 
alispán, Majláth István főjegyző, dr. Persay 
Ferencz tiszti főügyész, Palkó vics Emil 
körmöczi rendőrkapitány és számos bizott
sági tag.

T A B. C Z A.

Pünkösd ünnepe.
Ünnep van, Piros püukösd napja,
Ragyogó napsugár ömlik szét a lomb

koszorús bérczeken, virágos völgyeken* Az 
illatos légen ünnepi harangszó rezg át. Mo
solygó virágokat himbálgat a fuvalom. Madár
sereg vig muzsikája zeng a lombok között.

Fehérre meszelt házak rozmaringos abla
kaiból kihangzik egy-egy ártatlan csicsergés ;

A pünkösdi rózsa
Kihajlott az útra.
En édesem, én kedvesem, 
Szakíts egyet róla,

Virágok dalolják ezt a virágról. Szép 
pünkösdi rózsák, ártatlan szivek, kiknek keb
lük szüztiszta és gyermekded érzelmeit mi sem 
bántotta még, Az élet tavaszában ábrándozó 
lélek első ébredése valami titokteljes gyö
nyörrel kapja meg szivünket . , ,

Nem anyától lettel. 
Rózsafán termettéi. 
Piros pünkösd napján 
Hajnalban stillettél*

Van valami édes, poétikus hangulat a 
piros pünkösdben, a mikor a természet is pa
zar fénybe öltözve csábitó mosolylyal hívo
gat virágos ölébe,

De előbb templomba kell menni.
Keressétek először isten országát és 

ő igazságát. A többi majd megadatik 
nektek,

E szavakat olvasták ki aB öregek ünnep 
Vigíliáján a bibliából) melyet a ház ^nag^ja^ 

apraja benső áhítattal szokott az asztal körül 
hallgatni.

Kötelesség, áhítat, szokás egyaránt tem
plomba szólítanak,

Éppen harangoznak,
Rózsás arczu, fehérruhás leányok, vidám, 

bokrétáé legények; megelégedett házasok, 
boldog nagyszülők körül nyüzsgő apróságok 
tírtanak a templom felé.

Megzendül az orgona s vele az ájtatos 
szívekből felfakadó ének :

Jöjj el Szentlélekisten . . .
Nagy és magasztos ünnep a pünkösd I — 

hangzik fel a szeutbeszéd folyamán. Pünkösd 
nevezete pentekostes görög szótól ered, mely 
szó ötvenöt jelent és ezen ünnep nevezetéül 
azért választották, mivel az úgy a zsidóknál, 
mint a keresztényeknél is a husvét utáni 
ötvenedik napra esik.

Az ó-testamentumban a zsidóknál a máso
dik ünnep a fő- vagy sátoros-ünnep volt, Em
lékezetül az isteni törvények kihirdetésének 
a Sinai hegyen, mi Egyiptomból kiköltözkö
désük után ötvenedik napon történt. Aratás 
ünnepének is neveztetik, mivel ekkor hála
áldozattal adóztak az aratás áldásaiért. Pün
kösdkor két kovászos kenyeret áldoztak a 
legfinomabb búzalisztből, Ezenkívül hét egy
éves bárányt, egy borjut és két kost mu
tattak be égő áldozatul aZ urnák, Egyúttal 
örömünnep is volt a pünkösd. Tartama alatt 
örömlakomákat rendeztek, melyekbeu szol
gák, szolgálók, Özvegyek, árvák s jövevények 
is részt vehettek,

Pünkösd a katholikus egyházban is
«-m wa>bünÖ^vágyakat^övezték*

Ez ünnep aB ösegyházban egész hétre, 
nálunk Magyarorsságon pedig Szent László 
király törvénye szerint négy napra volt ki
terjesztve, inig végre az apostoli szék a múlt 
században két napra szorította.

Midőn Jézus a földről távozni készült, 
mélyen sBomorkodó tanítványainak meg
ígérte, hogy elküldi hozzájuk a Szentleiket, 
mely meg fogja őket vigasztalni és erőt ad 
a nagy harczra, melyet az isteni tanok ér
dekében fognak vivni a világ minden hatal
mával szemben.

A Jeruzsálemben tartózkodó tanítványok, 
midőn vasárnapon egybegyülve valának, a 
megígért vigasztaló Szentlélek tüzes nyelvek 
alakjában leszállt és betöltötte őket kegyel
mekkel, hitök szilárdítására, az evangélium 
hirdetésére, buzgalmuk élesztősére, üldözés, 
erőszak, szenvedés, a halál minden nemeinek 
elviselésére.

Az együgyü halászok, kik Jézust elfoga* 
fásakor félelmükben elhagyták, most a Szent
leiket vévén, a nép közé mennek. Bátor és 
lelkes hangon kezdik hirdetni ad evangéliu
mot, úgy hogy már az első napon mintegy 
háromezer embert nyertek meg Jézus ta
nainak.

Innen pünkösd napja a katholikus egy
ház alapításának is ünnepe.

Az apostolok ajakán megcsendül a ná
záreti Jézus szigorú erkölcstana egemben 
Róma és Athén büntanyáival, hol a kéjelgés 
sohasem látott fokon uralkodott.

És már hervadni kezdenek a koszorúk, 

egyszersmind a máglyatüz lángolt, a pallos 
villogott, a vér patakokban ömlött... Ezerek 
hullanak el Jézusért — bátran, mosolyogva 
kiáltják oda a kegyetlen Césároknak : Mori- 
turi te salutant! A halálra menők üdvözölnek 
téged büszke császár I

A mártírok vére a kereszténység magva 
lett. Kikelt a földből és terjedett mindenfelé.

Jézusban nem a szegény ácsnak nagy 
tervekkel foglalkozó, de csalódott rajongó 
fiát, nem a puszta lángészt, nem az óvilág 
egyik bölcsét látják már, hanem a megváltó 
istent, egy nagy ideált, melyen még Plátó 
szellemi ereje is megtörik . . ,

Jézus, ez a hata'om, ez a fönség, ez a 
feddhetlenség, ez a szelidség, ez a részvét, 
ez a végtelen szeretet rég eltűnt szemeink 
elöl, de ha hallunk róla, szivünk átmelegszik, 
keblünk feléje emelkedik, kezeink hozzá kul- 
csolódnak össze, szavaiba lelkünk gyönyör
ködve merül el, tettei vigasztalóan szólnak 
lelkűnkhöz > , ,

Ístentlsítelst után haza mennek a tem
plomból.

A félre tett kapa-kasza s más munka
szerszámok mellett pihenő nép édes megnyug
vással tekint szét szerettei körében.

Ab Ünnepek által ápolt, megújult testi
lelki erő, a vallási érzés törhetlen bizalom
mal köti Istenhez, ki egyesek és nemzetek 
sorsának kegyes intézője. Ez a megnyugvás, 
bizalom, mely gazdagon kamatozó tőkét nyújt 
azoknak, kiknek a sors nehéz és küzdelmes 
élotet jelölt ki . . .

Pünkösd délután mulatnak. Az ártatlan



A mise után bosszú sorban vonultak a . 
törvényhatósági bizottsági tagok a vármegye ' 
székházéba, a hol az alispán a díszközgyű
lést megnyitva, a közgyűlésre Klobusiczky 
János, Leidenfrost Tódor, dr. Ruffy Pál és 
dr. Amon Ede, mint a közgyűlés kiküldöt
tei a főispánt meghívták.

A főispánt szűnni nem akaró éljenzéssel 
fogadták, melynek megszűnte után az alis
pán üdvözö te a vármegye nevében ; és en
nek utánna a közönség nevében dr. Ruffy 
Pál országgyűlési képviselő a következő ékes 
szónoklattal üdvözölte a főispánt:

A meghatottsággal küldök, midőn ma 
ennek az örömnapnak jelentőségét méltatni 
megkísérlem. Mert tiz év előtt a főjegyző 
helyéről én üdvözöltem a főispánt, azon dí
szes helyről idéztem Plattby Mihálynak sza
vait ; „Sikerüljön a főispánnak a vármegye 
ügyeit oly szerencsésen kormányozni, hogy 
tökélyetes boldogságunknak előre örvend
hessünk.1*

Tiz éve, hogy a főispánunk első szó
zata elhangzott : „Nem jöttem önök közé, 
mint idegen, hanem jöttem, mint e várme
gye fia, kinek bölcsője itt ringott. E vár
megyébe, e helyhez kedves emlékek kötnek, 
melyekhez ragaszkodom, melyeket szeretek 
és azért bátran nyújthatom Önöknek baráti 
és testvéri jobbomat.*

Tiz éve annak, hogy a nyújtott jobbot 
bizalommal fogadta el a vármegye s ma, 
midőn vármegye és főispán, megújítják köl
csönösen a tiz év előtti fogadást, ma a bi
zalomnak zálogot nem a jövőtől kell előle
gezni, tiz éves tapasztalásnak arra többé 
szüksége nincs.

Mert ennek a mai ünnepnek, ha hideg 
elmével bíráljuk, jelentőséget csak azon ki
vánalom ad, mely tiz éves együttes munka 1 
után rövid pihenőt tartani akar, hogy olyan 
legyen e pillanat, mint midőn a hegyoromra 
törekszik a vándor és megáll a hegynek 
meredek oldalán. Letekint oda, ahonnan el
indult és feltekint oda, ahova törekszik. 
Elfeledi a küzdést, megtörli verejtékét és 
teli tüdővel indul a magasból a magasabbhoz.

Letekint oda, ahonuan elindult 1 Tiz 
évnek szakadatlan munkássága, mik a Te 
bizonyítékaid ? Prometheusz-e, ki a tüzet 
szerzetté meg, Ptolomeusz-e, ki tökélete
sítette az ekevasat, vagy olyan, mint a ró
mai provincziának helytartója, beérte töm
jénnel, beérte mirhával ? Vagy mint az Írás 
félénk embere, hogy el ne veszítse — el
ásta a talentumot? vagy rezignálva lemon
dott arról, hogy építsen, mert fél, hogy 
homokba épit és amit alkot, elsöpri a vihat?

Tekintsünk körül I Belkormányzatunk 
reália feladatainak minden ágazata az ő 
munkáját dicséri. Politikai programmja az 
állami közigazgatás, de a társadalom min
den öntudatos elemének bevonásával. A 
gyakorlati közigazgatásban egyöntetűségre 
törekszik, járási és községi rendtartást al
kot, hogy a tisztviselőknek egyöntetű for
mák szerint vezérfonalat adjon. Közigazga
tásunkban ö az első, ki megveti alapját a 
rendszeres hivatalvizsgálatoknak, ő adja a 
mintát és a barsi nyomon indulnak mások 

örömek legszebb helyén, a szép természet 
virágos ölében.

Van szép puha, fehér kalács, bor és egy
két muzsikus.

Árnyas lom ok alul is kisír a sírva- 
vigadók nótája.

Miről apám nagy busán szélt, 
Hogy itt hajdan szebb élet volt, 
Érzi szivem . . .

Rózsás arczu, fehér ruhás leányok, vidám, 
bokrétáé legények játszanak:

Benn a bárány, künn a farkas, 
Szép kis bárány ide hallgass, 
Mert a farkas itt őlálgat, 
▲ kis bárány rosszul járhat . . .

Játék után a legények is parancsolnak 
egy-egy nótát. Közöttük a legszebbet: 

Nem anyától lettél, 
Rózsafán termettéi.
Piros pünkösd napján, 
Hajnalban születtél.

így láttam én piros pünkösd napját va
lamikor a népnél. így szeretném látni a 
jövőben is.

F-A.lel-Sz&zxtó Xaajos.

Megvágja ujját . . .
Megvágta ujját a gyerek, 
Mamához fut ét pityereg, 
Rimándkodván, hogy kösse be, 
Lehet, halált hoz a sebe.

Szerelmes vagy és azt hiszed, 
Hogy mindjárt megszakad szived, 
Pedig hát érzed, ez a seb 
A földön a legédesebb.

Jó, hogy nincs itt most a mama, 
Tudom, nevetve hallana, 
Ha siránkoznál: „jaj mamám,’ 
Nagy baj van a szivemben ám.

Hadd lássuk csak, hogy fáj-e még, 
Bizony beteg, hogy lángol ég, 
Hogy vérzik, hogy sajog sebe, 
Forró csókom hegeszsze be.

X. Y, 

el. Közigazgatásunknak felkarolja minden 
produktív ágazatát, biztos kézzel megépiti 
az öszbangot, mezőgazda és vármegye kö
zött s a társadalmon múlik, mint fogja az 
általa megszabott köreteket gazdag tarta
lommal betölteni. Fárad az iparélet fellen
düléséért, bogy pedig a közforgalom fejlesz
tése érdekében mit tett, rész'etezni nem 
fogom. Mert ö teremtette meg, mert ö fo
ganatosította a Barsvármegyének vasutügyi 
pilitikáját és amíg azon 111 kilométernyi 
vonalon, melyet ö épített, végigrobog a 
gyorsan száguldó kerék, addig fogja hir
detni nem csak a gőz ereje, de a munkás 
társadalom bálája is az ő nevének dicső
ségét.

A reális igazgatás mellett, nemes czél- 
tudatossággal gondviseli a társadalom cse
lekvőségének etbikai irányzatát.

Nemzeti politika I Vallás erkölcs, huma
nizmus nagy gondjai, beszéljetek helyettem.

Az egységes magyar nemzeti szellem át
hatja a társadalom minden rétegét, a haza- 
fiatlanság kigyója még lappangva sem kisért 
s ha marná, szétzúzott fejjel n múlna el.

Vármegyénkén végig száguldott az őr
jöngő huszita, a pogány török, a reformáczió, 
az ellen-reformáczió s az egyes hitfelekeze- 
tek között mégis oly zavartalan az egyetértés.

Harmadik gondolatom a humanizmusé, 
mely arra tanit, bogy azok előtt, kiknek ha
talom adatott, egyetlen jogosult kívánság, 
egyetlen alapú panasz figyelmen kivüi ne 
maradjon. Mert a hatalom nem a hatalomért 
van, hanem a felelősség miatt, melylyel a 
hatalom kezelői Istennek azokért tartoznak, 
kiki ek sorsát az ő kezeikbe tette.

De nem lenne tejes az én szóm, ha a 
vármegye első dígnitáriusát, ősi törvényeink 
szerint a király helytartóját, ma az alkotmá
nyos kormány képviselőjét csakis azon helyi 
vonatkozásokban ünnepelném, melyeknek 
helyi közéletünkben tanúi vagyunk.

Nem szabad megfeledkeznem azon vonat
kozásokról sem, melyekben ezen vármegyét 
az ország kormánya elölt képviseli. Orveu- 
dek és a büszkeség érzete tölt el, mert vár
megyénket az országos tisztelet nymbusa 
lengi körül. A mi főispánunk, sértetlenül 
megőrizte Barsvármegyeüeu a törvénynek, 
a jognak és igazságnak szent palládiumát 
és kiérdemelte azon elismerést, melyet i zon 
kormányzó intéz hozzá, ki a törvény, a jog 
és igazság három egységét a kormányzásban 
je mondatává tette. A mi főispánunk meg
őrizte és besugározta a barsi nevet, melynek 
dicsőséges hajnala ott hasadott az alsó-váradi 
sánczon és ott nyert évezredes emléket a 
nagy-sallói vérmezőn. Voltak nagyjaink; 
Büszkeséggel gondolunk vissza Liptbay Im
rére, Piatthy Mihályra, Balogh Jánosra, 
Bottka Tivadarra, büszkeséggel, mert a mi 
munkás korszakunk az ö dicsőségükre ár
nyat nem borit.

Azokat, kiket megneveztem, kik méltó 
helyet foglalnak el a legnemesebb pantheon- 
bán, Barsvármegye társadalmának közérzü
letében, ezek mind Barsvármegye talaján 
nőttek nagygyá. Mert hiába, az embet nem 
olyan miut a katáng, melyet felragad a szél 
és ahova dobja, ottan teuyész. Az oroszlán
nak a forró sivatag a hazája, a saskesely ü 
a szikla szírt csúcsán építi fészkét. Mert 
nagy varázserő van a szülőföld erejében. 
Iaegenben megtapsolják a győzőt, elfordul
nak a legyőzöttől. A szülőföld a saját fiát, 
meg nem gyanúsítja, nem érti félre, mert 
dicsősége az övé,

Es mégis ezen tiz év sem volt mindig 
borús napok nélkül. Horátius azt mondja: 
Saepiüs ventisagitatur iugens pinus 1

A szál fenyőbe gyakrabban tűz a vihar. 
De meg is van Írva, hogy ; „az ember jó 
magot vetett az ö földjébe, de eljőve az ö 
ellensége és konkolyt vetett a búza közé.**

Az ellenség vakmerősége pedig néha 
megtéveszti a kishitüt 1

Aki kényelmes tört utón halad, nem gon
dol arra, hogy a merre jár, köves volt, szik
lás volt a rengeteg. Azon az első, aki elha
ladt s fejszéje utat tört a bozót között, vé
resre tépte arczát, kezeit.

Nem is hoznám fel én ezt ebben az ün
nepélyes levegőben, de akkor, midőn az em
lékezetnek adózom, midőn az áldozati oltár 
előtt állok, bogy 103,000 szív érzelmeit he
lyezzem rajta ej látom az oltár fölött a szi
várványt. Mögötte az elvonuló sötét förge
teg, előtte a ragyogó veröfény.

E ős a küzdésben, erős a kitartásban, 
nehéz napok között is erős, Danton jelmon
dása ötiik eszembe : „Rettenthetetleu, de ha
rag nélkü.,**

Meg van a talizmanya hozzá.
Ta.au eltérek a rendes szokástól, hogy 

itt e helyen, a komoly munka ezen tisztes 
Csarnokában, hol a rideg irattömegek között 
sokszor eltéved a kedély, egy fénysugarat 
vetitek innen, az ő kedves otthonába, hol a 
házi tűzhely szent vesta lángját az édes bob 
dogság lengi körül.

De ezzel oly körhöz értem, melyben már 
az érzelem kedélyvilága kér osztályt,

Abban a körben van az ö lelki nagy
ságának talapzata, Bronz a szobor és talap
zata gránit.

Örvendezzünk, hogy ennek a szobornak 
mását nem kell még megszereznünk, sem 
szobrász vésője, sem festőnek ecsetje által, 
így a leggazdagabb es a kis terem, melyet 
még nem emlék, hanem az eleven szellem 
hatja át, bogy őt magát bírjuk munkássá
gának delén, czéltudatos alkotásainak kö
zepette.

Hadd maradjon még soká üresen az a 
hely, melyet a kegyelet, melyet a hála néki 
szánt és örvendezzünk, hogy a Teremtő 
alkotás hadjáratában öt követjük, hogy a 
barsi zászló alatt vele harczolunk, vele 1 — 
apáink dicsőségére fiaink boldogságáért 1 !

* * *
Erre az ünnepelt főispán a következők

ben válaszolt :
Nehé; feladat megoldása elé lettem ál

lítva, midőn az én tisztelt barátom az alispán 
ur többek aláírásával a mai közgyűlés meg
tartásához kérte hozzájárulásomat. Napokig 
haboztam és már már arra akartam kérni az 
én tisztelt barátomat, hogy fogadják Bzép 
szándékukért hálás köszönetemet, őrizzék meg 
számomra továbbra is igaz barátságukat, de 
tekintsenek el az ünnepléstől, melyre én ér
demeket nem szerezhettem, mert hiszen 
egyébbre, mint a kötelességek pontos és lelki
ismeretes teljesítésére nem törekedhettem.

Midőn azonban tisztelt uraim azt kellett 
látnom, arról kellett meggyőződnöm, hogy 
ezen — reám oly fölötte megtisztelő — moz
galom impulzusát az én mélyen tisztelt ba
rátaim kitüntető ragaszkodása képezi és hogy 
az voltakép szinpaűák megnyilatkozása, azon 
baráti érzelmek tükre kivan lenni, melyeket 
mint egyén voltam szerencsés kelteni, akkor 
uraim megrezdültek keblemben azon hurok, 
a melyek hivatvák az embert Isten teremt
ményei között arra kiváló magaslatra emelni, 
melyen az ember áll, ha enged a szív és 
lélek hangjainak. S en felemelkedtem ama 
magaslatra nem azért, bogy onnan talán 
működésem dicshimnuszát hallgassam, hanem 
azért, mert ama magaslatra önök uraim és 
barátaim emeltek ; az őszinte támogatás emel
tyűjén, hogy itt állva gyönyörrel tekintsek 
végig szép vármegyénk zöld mszejen, a mely
nek csillaga harmatcseppjeiben az önök ba
rátságát, az önök támogatását látom vissza
tükrözni, a melyért mélyen meghajolva lelkem 
mélyéből mondok hálát, köszönetét.

Tíz év uraim egymagában nem bök, de 
az emberi életben nagy idő.

Eléuken emlékszem vissza azon napra, 
melyen ma tiz éve Barsvármegye mélyen 
tisztelt közönsége annyi melegséggel és ki
tüntető rokonérzelemmel fogadott, hogy va
lóban akkor még ifjú lelkem közel állott 
az elragadtatás mámorához és ha vélem szü
letett higgadtságom nem korlátoz, ezen má
mor behatása alatt talán székfoglalóm kap
csán kibontott programmom nagyobb Ígére
teket tartalmaz, mint a melyek betarthatók.

Ezen szerénységemnek köszönhetem uraim 
ma azt, hogy önök előtt fölemelt fővel áll
hatok, mert habár működésem eredménye 
szerény, de nem kevesebb mint a mit ígérni, 
amit kilátásba helyezni mertem és a mit 10 
évi szakadatlan működéssel elérni lehetett. 
— Irányelveimként jeleztem székfoglalómban,
1. a közigazgatás rendezését és javítását, 2. 
közgazdasági érdekűuk fejlesztését, 3. czen- 
trális intézményeink és a népneveles ügyének 
hathatós istápolását.

Ezen három tételben tálalom én a köz 
és magán érdekek fő postulátumát, mert ren
dezett államhatalmi közigazgatasi keretben 
is maradó közgazdasági fültelelek léteBitese 
és helyes irányú vallas erköiosi neveles mel
lett kell, hogy a népek és nemzetek fejlőd
jenek, virágozzanak.

ti igy éra :m, minden törekvéseim mel
lett fenntartottam azon fennen hirdetett Ígé
retemet is, hogy minden klikkreudszert 
mellőzni és törekvéseimet nem egyes pártok 
és táborok, hanem vármegyém összesegenek 
támogatására kívánom alapi ani.

Törekvéseim alapkövet tekintettem ezen 
feltételben, mely vélem született és családom 
tradicziójaként öröklött független gondolko
zásomon alapul és képes volt megóvni attól, 
hogy a közérdek mellőzésével partiéiig érde
keket szolgáljak.

lény tisztelt uraim, hogy ezen alapelv 
nem az, a meiy olcsó babérokat szerez, mert 
hirtelen feilobbanó lelkesedés, — sajnos _
de ott szokott csak lenni, hol az igazság nem 
a maga kristá'y tisztaságában érvényesül, ha
nem hol a részre hajtás és uszályhordozás 
szerepel.

Számot vetve magammal talán nyugodt 
lélekkel mondhatom, hogy olcsó dicsőséget 
nem kerestem és eltávolítottam magamtól miu- 
den oly törekvést, mely oda irányul, hogy 
a szerzett érdemek helyett jogosulatlanam- 
bicziokat és törekvéseket kívánt előtérbe 
tolni.

így sikerült elérnem programmom első 
pontjának czélját, mert ma e.inondhatom, hogy 
közigazgatásunk jó.

Jo pedig azért, mert a főbb pozicziók 
mindegyikét oly férfiak töltik be, kik arra 
valósággal hivatvák és a kik szakképzett 
becsületes és szívósan kitartó munkásságá
nak köszönhetem törekvésem, eredményeit.

Kz alapon hálás, végtelenül hálás is vá
gyó az en igen tisztelt barátaim és munka
társaimnak, mert hisz tudom és átérzem azt, 
hogy valóban önzetlenül végeznek olyan óriási 
munkát, a mely már-már meghaladja az 
emberi erőt,
i í. Me*v“llo“b hogy midőn állásomat elfog- 
a am, ismerve a közigazgatás súlyos felada

tai , nem az az iguz híve voltam az adm nisz- 
tráczio államosításának, de egyik sürgetője, 
mert úgy voltam meggyőződve, hogy helyeé 
kozigazgatazt a munka igazságosabb, méltó- 
nyosabb felosztass, a fáradság arányosabb 
jutalmazása és a létfeltételek állandó bittó- 
sitasa mellett lehet csak csinálni. Ma azonban 
tapasztalataim azt mutatják, hogy a mig oly

lelkes férfiúk élnek, mint a mai tisztikar, addig 
a vármegye nyugodt lelet, s ha hive maradtam 
az államosításnak, úgy az indokát nem any- 
nyira a csorbát nem szenvedő közügy érde
keiben, mint túlnyomó részt a tisztviselők 
helyzetének javításában leli.

Ami tovább, mélyen tisztelt uraim, p.-og- 
rammom második pontját illeti, nem zár köz
hatom el, sőt örömmel ragadom meg a-, al
kalmat, hogy hálás köszönetét mondjak a 
tekintetes törvény hatóság összeségének és 
minden egyes tagjának azon meleg támoga
tásért, a melyben törekvéseimet felkarolni 
méltóztattak.

Közigazgatási érdekeinkről van szó 
melyeket felkarolni, fejleszteni azért tar
tottam szükségesnek, hogy vármegyénket 
kiszabadítsam elzárt, elszigetelt helyzetéből 
mert hisz csak a világ forgalom az, mely 
neki gazdaságunkon, iparunkon lendítem és 
így a vagyonosodást, a jólétet emelni ké
pes, a világ forgalomhoz való csatlakozás 
alap feltétele közgazdasági érdekeink fej
lődésének. - £s ha e tekintetben némi 
eredményt ertem el, azt csak a tekintetes 
törvényhatóság támogatásának köszönhetem. 
A midőn ezen támogatásért hálás köszöne
tét mondok, engedjék meg, hogy ahhoz 
egy kérést is kapcsoljak.

Gazdasági fejlődésünknek alapfeltételét 
megvetettük és m ígis azt kell látnom, hogy 
ez irányban a nép, a kisgazda és saját jól 
felfogott érdekeink épületének felemelését 
bizonyos semlegességgel hanyagoljuk el. — 
Pedig méltóztassanak elhinni, kár, nagyon 
kár nem többet fáradozni, nem többet len
díteni ezen a természet anynyi kincsével 
megajándékozott vármegye közgazdasági ér
dekein.

Méltóztatnak emlékezni, hogy történt 
e tekintetben részemről más kezdeménye
zés a gazdasági bizottság létesítésével. De 
hát talán egy más körülmény bénitólag ha
tott ezen törekvések sikerére. — És nem 
is mondom én azt, hogy azon alapelvek, 
melyek talán nem voltak elég szerencsések, 
— képezzék működésünk további vezér 
fona'át, de igen is mondom azt, hogy ezen 
kérdést elhanyagolnunk, mellőznünk nem 
szabad. Gazdasági egyesületünk is van, mely 
ez idő szerint kiváló vezérelnök vezetése 
alatt áll, mely egyesület becsületesen küzd, 
--de kevés támogatásban részesül.

Fordítsuk hát tekintetünket ezen egye
sület felé és karoljuk föl törekvéseit, ter- 
jeszszük azt ki az egész vármegyére, szóval 
lépjünk sorompóba, fogjunk kezet, és emel
jük a kérdést magas színvonalra,

E téren, addig még e helyen ülni sze
rencsés leszek, készséggel ajánlom fel szol
gálataimat és kérem nagybecsű támogatá
sukat.

Törekvéseim további czélja, melyet ta
lán első helyen kellett volna említenem, 
népünk valláserkölcsi és nemzeti nevelése 
és iskoláinknak a kor igényeivel purhuza- 
mosan fejlesztése.

Hát mélyen tisztelt uraim, hogy e te
kintetben a 10 évi működés mit eredmé
nyezett mit nem, a miről én beszélni nem kí
vánok, mert hisz e tekintetben beszél a sta
tisztika, mely úgy hiszem megnyugtató ada
tokat szolgálhat.

De hát e téren nagy és szép munkát 
végez a klérus, a lelkészi és tanitói kar, 
kik együtt véve és karöltve támogatják az 
ügyet és a kormány lelkes szakközegét a 
kir. tanfelügyelőt a ki bizonyára üdvös és 
eredméuydus működésével hallhatatlan ér
demeket szerzett.

Nekem tehát, — kinek ezen ügyek 
élére állni és azokat istápolói kötelességem, 
a mai napon nem lehet szebb feladatom, 
mint leróni há'ás köszönetemet úgy a fö« 
tisztelendő klérus, a nagytiszteletü lelkészi 
kar, az érdemgazdag tanfelügyelő és a buzgó 
tanítók irányában.

Fogadjak kérem szivem mélyéből fa
kadó köszönetemet és kívánom, hogy tö
rekvéseik eredményében az utókor áldását 
is bírják.

Nagy szó és nagy horderejű feladat ma 
a népnevelés, mert ezen liberális, felvilágo
sodott korban — a mellett, hogy nagy súlyt 
kell fordítanunk a nép értelmiségének és 
magasabb színvonalon álló tudásának fejlesz
tésére, m-gis figyelnünk és ügyelnünk kell 
arra, hogy azon számtalan penész gomba, 
meiy a felvilágosodás és tudás meghonosí
tására, a lélek és szív megmételyezéséro 
tör, népünkön erőt ne vegyen.

Itt nyiiik nekem alkalom a mélyen 
tisztelt főtisztelendö urakhoz egy keblem mé
lyéből eredő kérelmet intézni.

Soha szebb és magasltosabb hivatása 
a klérusnak nem volt, mint ma, mert a 
hivatások magaslatán állanak, ezen magasz
tos működésnek eredménye kell, hogy az 
igazán átérzett vallásosság legyen.

Tudatlan népben lehet bigott érzést 
fejleszteni, mely nem érinti a szivet és lel
ket, és csak a müveit nép az, melyben ter
mékeny talajra talál az igsá hit, a mely 
azután nemessé teszi a gondolkozást és ér
zelem világot, valamint felkölti a lelket.

így fejleszszük uraim a reánk bizott 
népet, a gondozásunkra bízott nyájat, mert 
a haza csak akkor lehet boldog, ha népé
ben tudás és szorgalom páro.ul a vallás és 
jó erkölcsökkel.

Érzem és tudom én jól, hogy ez az ál
lam fundamentuma, és azért méltóztassanak
n^KKyfoődve lenni, hogy minden törekvésem

Folytatóé a mellékleten.



Melléklet a nBKRS“ 1899. évi 21-ik azámához,
minden fáradozásom, minden tervezetnek 
c-zéljá a nép valláaerkölcsi fejlesztése, ebhez 
kérném nagybecsű támogatásukat.

És már most mélyen tisztelt uraim I 
önöl: kik szívesek voltak itt egybegyülni, 
hogy 10 éves évfordulóm alkalmából engem 
érdemem fölül tüntessenek ki, legyenek meg
győződve, hogy hálám kiolthatatlan lesz és 
hogy a míg e helyen ülök, s akkor is, ha 
a sors innen el szólit, e nap emlékét min
dig hűen megőrzőm és munkásságomot min
dig vármegyém javára fogom fordítani.

Ezen Ígéretemet ünnepélyesen teszem, 
és kérem őrizzék meg barátságukat, nemes 
támogatásukat továbbra is számomra és ké
rem az Ég urát, hogy önöket áldja meg.

* * *
Szűnni nem akaró lelkes éljenzés követte 

a főispán beszédét, mely után Kosztolányi 
Aurél indítványára, mindkét ünnepi beszédet 
egész terjedelmében a közgyűlési jegyző
könyvben felvétetni és az ünnepelt főispán
nak átadatni rendeltetett,

A közgyűlés után a főispán a küldött
ségek tisztelgését fogadó a következő sor
rendben : 1. a vármegye tisztikara. 2. a vár
megyében létező vallások papjai. 3. a. lévai 
honvéd tisztikar. 4. az ügyvédi kar. 5. tan
testület. 6. a községi és körjegyzők.

Ezután Körmöcz város üdvözlő iratat 
és a lévai izraelita hitközség üdvözlő be
szédét diszkötésekben nyújtották át.

Délután a „Barsvármegyei kaszinó" helyi
ségeiben 200 terítékű ebéd volt, melyen a 
tósztok hosszú sora indult meg, első volt a 
főispán a királyra, utánna a főispán József 
Á^ost kir. föherczeg és családjára. Koszto
lányi Aurél a főispánra, Báthy László lévai 
prépost a hazára, Simonyi Béla alispán a 
kormányra, dr. Ruffy Pál a föispánnéra, a 
főispán a vármegye közönségére, dr. Arcon 
Ede az alispánra, dr. Ruffy Pál a klérusra, 
dr. Persay Ferencz a honvédségre és a je
lenvolt honvédtisztekre, Majláth István fő
jegyző az országos Képviselőkre, Mthalcsics 
György őrnagy a vármegye dic.ö fejére és 
boldogulására, Svarba István bessei körjegyző 
a körjegyzők nevében a főispánra.

A bankett kezdetén a főispán, Széli 
Kálmán miniszterelnöktől a következő távi
ratot kapta: „Tiz éves föispáni jubileuma 
alkalmából őszinte örömmel üdvözli méltósá
godat — Széli Kálmáu.* A sok üdvözlő tá
virat között volt Darányi miniszter és Hu
nyady gróf távirata is. — r. t.

Barsvármegye központi választ
mánya a múlt heten tartott ülésében a kö
vetkezőleg alakította meg a választókat össze
iró küldöttséget: I. aranyos maróthi választó
kerület. Első összeiró-küldöttség : elnök : Gaál 
Viktor ; tagok : Spréder György es R.kovszky 
István,mely küldöttségaz összeírást: Aranyos- 
Marótb, Hizér, Perlep, Fekete Kelecseny, 
Valkócz, Kis-Valkócz, Nagy-Szelezsény, Kis- 
Szelezsény, Szent-Márion, Gesztöcz, Zsikva, 
Loócz, Tajua-Sári, Zntva-Ujfaiu, Neved, 
Nagy-Heresiyén, Kis-Herestyen, Bélád, Ga- 
ram-Szent Benedek, Csárad, Némethi, Peszér, 
Fenyö-Kosztolány, Ebedecz, Keresztúr, Kis- 
Tapolcsány, Szkrczó, Velsicz, Lédecz, Ne ver, 
Kis-Aranyos, Mankócz, Kis-Apátbi, Zsitva- 
Kenéz és Maholány községekben teljesiti. 
Második összeiró-küldöttseg: elnök : dr. 
Hladny János ; tagok : Hyross János és Kosz
tolányi József, mely küldöttség az összeírást: 
Oszlány, Nagy-Ugrócz, Kis-Ugrócz, S mony, 
Pázsit, Kaiacsna, Kis-Keresny e, Nagy-Keres- 
nye, Brogyán, Cserenye, Nyitraszegb, Kis- 
Bisztricsény, Bisztricsény, Alsó-Kamenecz, 
Felsö-Kainenecz és Neines-Kosztolány közsé
gekben teljesiti. Harmadik összeiró-küldötl* 
Bég : elnök: Dióssy József; tagok: dr. Né- 
csey Mihály és Kopcsányi László, mely kü.- 
döttség az összeírást: Verebély, Aha, Zsitva- 
Gyarmat, Mellek, Lüle, Füss, Szenese, 
Rendve, Belleg, Bessenyö, Nagy-Máuya, Óhaj, 
Hull, Nagy-Vaikbtz, Pózba, Nagy-Lóib, Kis- 
Lóth és Mária-Csalad községekben teljesiti.
II. Lévai választó-kerület. Első összeíró- 
küldöttség: elnök: Huberth Vilmos ; tagok : 
dr. Kaszaniczky Kálmáu és dr. VVeiszZsig- 
mond, mely kü döttség az összeírást: Léva, 
Vámoo-Ladány, Garam-Szent-György, Óvár, 
Ztemlér, Nagy-Szecse, Nagyod, Veszele,Tőre, 
K.t-Szecse, Nagy Kálna, Kú-Kálna, Alsó- 
Várad, Felső-Varad, Ó-Bars, Garam-Kele- 
cseuy,Nagy-Koszmály, Garam-Szölös, Csejkő, 
Garam-Ujfalu, Garam-Keszi, Dobó-Berekaija, 
Puszta-8zt,-Kereszt, Garam-Apáthi, Tornácé 
és Sólymos községekben teljesíti. Második 
összeíró küldöttség : elnök: Juhász Pál; tagok 
Dusích Zsigmond és Bedros József, mely 
küldöttség az összeírást : Lekér, Csata, Audi* 
puszta, Oroszka, Garam-Damasd, Garam- 
Vezekény, Nagy-Málas, Kis-Malas, Nyír, Ág hó 
Zieliz, Garain-Mikola, Bzódó, Nemes-Oroszi, 
Nagy-Sáró, Kis-Sáró, Nagy-Salló és Hölvény 
községekben teljesíti. Harmadik összeíró* 
küldöttség : elnök : Dombay Vilmos ; tagok t 
Nagy Sándor és Brázda József, mely kül
döttség az egyesült Bars-Endréd, Mezö-Kis* 
Bailó, Üj-Bars, Kis*Koszmál;, Marosfalva, 
Alsó-Györöd, Felső-Győröd, Gyékényes, 
Mohi, Garam-Lök, Felsö-Pé), Álsó-Pel, Cseke, 
Fakó-Vezekéuy, Baracska, Csillár, Tild, Tö
bbi,Fajkürth, Besse, Éuy, Setéikül, Ujpetend, 
Nemcsény, VörŐsvár, Kovácsi és Bajka köz
ségekben teljesíti. Ifi. Újbányái választóke
rület. Eisö-összeiró-küldöttség : eluök : Szé- 
koly György; tagok': dr. Gonda Péter és 
Hrabéczy Kálmán, mely küldöttség az össze
írást : Bartos, Tormá8*Keí't, Határ-Kelecsény, 
Karvaly, Dailos, Kiszelfalu, Bezeréte, Jallna, 

Felső-Bessenyő, Ó-Körmöcske, N igy-Lócsa, 
KisLócsa, Garam-Kürtös, Mailath, Alsó- 
Tárnok, Felső-Tárnok, Kelő, Garam-Szent- 
Kereszt, Lutilla, Sasköváralja, Garam-Mind- 
szent, Ladomér, Uj-Gyarmat, Jáuos-Gyarmat, 
Madarasalja, üveggyár, Koszorús, Kaproncza 
és Mogyorómái községekben teljesiti. Második 
összeiró küldöttség: elnök: Rakovazky Má
tyás ; tagok : dr. Balbach Béla és dr. Du- 
sinseky József, mely küldöttség az összeírást: 
Újbánya, Berzencze, Garam-Rév, Magosmart, 
Rudnó, Orovnicza, Alsó-Hámor, Irtványos, 
Zsarnócza, Lenge, Sekély, Repistye, Vihnye- 
Peszerény, Nagy-Ülés, Gyertyánfa, Élesmart, 
Zsarnócza-Kohó, F.-Hámor, Revistye-Váralja, 
Szklenó, Mocsár, ErdŐ-Surány, Felsö-Apáthi, 
Geletnek, Apát-Hegyalja, Felső-Zsadány, A.- 
Zsadány, Bükköskut, S-.énásfalu, Pálos- 
Nagymező, Felfalu, Rudócz és Dóczi-Fürésze 
községekben teljesíti. Különösen említésre 
méltónak tartjuk, hogy az összeirási elnökök 
a belügyminiszter rendelete folytán azokat 
az egyébként választójogosultakat, akik mint 
adóhátralékosok az 1874. évi XXXIII. t -ez.
12. §. 5. pontja és az 1875. évi VI. t.-cz. 
1. §-a értelmében a választói névjegyzékbe 
a törvény értelmében még fel nem vehetők : 
mindamelett fontos okokból ezen alkalom
mal az összeirási rovatos iveken megkívánt 
adatok (a választónak teljes neve, foglalko
zása, lakhelye és életkora, továbbá a válasz
tói jogosultság alapja) feltüntetése mellett, 
a folyó évi összeírás, helyesebben a névjegy
zék kiigazítása alkalmával pontosan „külön" 
jegyzékbe kötelesek venni.

Különfélék.
— Egyházi zene. Az ének és zene* 

kedvelők punkösd első napján a plébániai 
templomban előadják: a) Kémpter: „Cdur 
miséjét", b) Richter F. „ Venisancte-ját“, c) 
Szentirmay : „Oh Mária szűz anyánk" czimü 
dalát.

— A hars! ev. ref. tanító egylet 
tavaszi rendes közgyűlését, f. évi junius 7-én 
Léván, a ref. iskolában, d. e. 9 órától kezdve 
fogja megtartani. — A gyűlés tárgyai: 1. 
Gyak. olvasás. 2. A slöjdről. 2. Tanítók há
za. 4. Egyleti élet ujászervezése. 5. Vallás 
és iskola. Értekezés. 6. Székfoglaló. 7. Folyó 
ügyek, indítványok.

— ESkÜVO. Szikla Géza, magyar 
államvasuti felügyelő f. hó 17 én kelt egybe 
M á r i á s s y Janka kisasszonynyal, Máriássy 
István, nyug, alispán és Léva város volt 
polgármesterének kedves leányával.

— Áléval sport-egylet, melynek mó
dosított alapszabályai a napokban leérkeztek 
a minisztériumtól, tagjai számára holnap, Pün
kösd hétfőjén a katonai lövöldében társas 
összejövetelt rendez, a mely egyúttal a sport
egylet működésének megnyi ója. A tagok 
családtagjai és vendégei is szívesen fogad
tatnak. A majális kezdete délután 3 órakor 
leend.

— A körmÖczbányai nó'egyesület 
május 7-en a városi iskolák dísztermében, 
peuztára javára igen sikerüli és érdekes es- 
telyt rendezett. A műsor első száma Meyer- 
beer „A próféta" czimü dalművének legszebb 
részeiből összeállított egyveleg volt, a me
lyet zongorán Palkovics Anna s hegedűn 
Brestyánszky József adták elő művészi sza
batossággal, ezután egy németből fordított 
rövid bohózat következett, a melyben Bátosi 
Ferenczné, Jeszenszky József, Szika Gusztáv 
és Ritter Lipót nevettette meg a közönséget; 
a .Macskaduett" volt a műsor harmadik száma, 
a melyben Riszner Ede s Wildmann Adolfné 
mulattatták a közönséget; Granatér Gizella 
egy igen kedves monológot adott elő; a 
németből fordított „Bólcselkedö utozaseprök" 
czimü bohózatát Batosi Ferencz, Holczmann 
Miksa, Jeszenszky József és Riszner Ede 
adták e'ö; Csengeri Gyula „Szerelmes his
tória" czimü félig szavakban és félig zongo
rán előadott víg magán jelenetében Riszner 
Ede lépett fel, végül nébáuy szép dalt, kö
zöttük egy 1848-ból való toborzót énekelt 
Antus Karoly városi karmester vezetése mel
lett, több mü.tedveiö vegyes karban, A szép 
számú közönség sokat tapsolt a műsor min
den száma után ; de bokán ugy vélekedtek, 
hogy a németből fordított és leginkább a 
bécsi nép Ízléséhez alkalmazott és minden 
tekintetben jelentektelen bohózatok he'yett 
inkább hazai szerzők mulattató darabjaiból 
kellett volna választania a rendezőségnek. 
Mert a magyar irodalmi teimékek mellőzése 
semmivel sem indokolható. Hogyan is mondja 
csak Petőfi : „Más hazában hiven őrzik mind 
azt, ami nemzeti ; ősi kincsét a magyar nép 
megveti.

— Színészek Nagy-Hallóban Május 
15*én László ffy V. Bódog igazgató 10 
tagból álló társulata érkezett Nagy-Sallóba 
s másnap már az „Ördög mátkájá
ban* mutatta be magát, igen előnyösen, A 
férfiak közűi az igazgató és Szilágyi 
Gyula igazi színészek, a nők közül L. F e* 
1 e k i Róka s Szilágyiné ugy megjele
nés, mint játék, sőt garderob dolgában is 
Hallóban még nem igen látott jelenségek, 
Ezzel több van mondva, mint azt az ember 
goudoluá, 17-én „N i o b é t" adták, az ismert 
kitűnő angol bohózatot, 18-án „Egy p a t i- 
kárius kalandjait", szombaton 
„Trilby" menti A közönség folyton nö
vekvő érdeklődéssel pártolja az igazán derék 
társulatot.

— RÓzflás hír. Zerdahelyi Béla 
nyitramegyei zsámbokréti járási szolgabiró 
f. hó 18-án esküdött örök hűséget Ivánka 

Leona kisasszonynak, Ivánka Zsigmond felső- 
szemerédi földbirtokos bájos leányának.

— Fürdő megnyitás. A lévai ura
dalmi fürdőt juuius hó 1-én nyitják meg, e 
naptól kezdve a fürdő a közönség számára 
reggeli 5 órától esti 8 óráig nyitva áll, amely 
időn belül azt délelőtt 8 — 11-ig és délután 
2—4-ig a nők, a többi órákban pedig az urak 
használhatják.

— Gyászhlr. Rimanóczy Pál, uj- 
barsi pálhalmai földeirtokos f. hó 18-án rövid 
szenvedés után elhunyt. Holttestét e hó 19-én 
a rokonok és jóbarátok őszinte részvéte mel
lett helyezték örök nyugalomra az ujbarsi 
temetőbe. Levatich Gusztáv lévai köztiszte
letben álló ügyvéd neje, Rimanóczy Mária 
úrnő édes atyját gyászolja az elhunytban.

-- Érettségi vizsgálatok. A lévai 
főgymnaziumbau a szóbeli érettségi junius 
hó 23 és következő napján a pozsonyi kir. 
tanfelügyelő elnöklete alatt fognak tartatni.

— Szekularizáció. Fludorovics 
Zsigmond, lévai főgimnáziumi tanárt, lapunk 
jeles tollú munkatársát a pápa szerzetesi fo
gadalma alól felmentette s egyúttal őt a 
herczegprimás az esztergomi főegyház megye 
kebelébe vette fel.

— Áthelyezés Herczegh Károly 
lévai pénzügyőri főbiztost, a lévai társadalom 
egyik kedvelt tagját, a pénzügyminiszter 
hasonló műnőségben a lugosi pénzügyigazga
tósághoz helyezte át.

— Egyházi hírek. Turcsányi Al
bert csiffári plébános. Nemcsény be helyez
tetett át. D é k a y József, nemcsényi káp
lán, városunk szülötte, pedig Csiffarra ad- 
ministrátorrá neveztetett ki. Dr. G h i m e ssy 
Zsigmond káplán az Esztergomban e hó 
2-án tartott prosynodális piébánosi vizsgála
ton egyhangúlag approbáltatott.

— A szent év. A múlt héten hirdették 
ki Rómában a pápa bulláját, melylyel a jövő, 
1900-ik esztendőre általános búcsút enged. 
A katolikus egyház minden huszonötödik évet 
szentnek tekint, a mi már hatszáz éves gya
korlaton alapszik. A jubileumi év tulajdon
képpen deczember 24-én kezdődik s akkor 
a pápa, egész udvari papságának kíséretében, 
a Szent Péter-tempioni befalazott szent ka
puja elé vonul. Itt aranykalapácscsal megüti 
a kaput s háromszor ezt kiáltja: —Nyissá
tok föl az igazság kapuit 1 A harmadik ütésre 
lebontják a kapu falazatát, a pápa zsoltárok 
elénekléee közben a templomba vonul, a hol 
a Te Deum után a karácsonyi vecsernyét 
mondja el. A jubileumi év végeztével újra 
befalazzák a szent kaput. A pápa előbb meg
szenteli a meszet és a köveket s az első 
követ ö maga helyezi el a falba. Az örömév 
emlékezetére tizenkét szelenczében arany < s 
ezüst pénzeket tesznek el a falba. Róma há
rom másik főtemplomában ugyanezt a szer
tartást végaik a pápától megbízott bíborosok. 
A jubileumi évre kibocsátott bulla hatása a 
lelki dolgokra nézve igen jelentékeny, a 
mennyiben minden pap fölmenthet ebben az 
évben az egyházi fenyítékek és a bűnök alól. 
Az eluö ilyen jubileumi bullát VILI. Bonifács 
pápa adta ki 1300-ban. Eleintén csak min
den századik évet, majd pedig minden ötve
nediket, mig 1475. óta minden huszonötödik 
évet szentnek nyilvánított az egyház. XIII. 
Leó pápa ezúttal először hirdet általános, 
úgynevezett vigalmi búcsút. Elődjének, IX. 
Pius-nak négy ízben volt erre alkalma és 
pedig az elsőt 1846-ban adta, a mikor pá
pává megválasztották, a másodikat 1850-ben, 
a harmadikat 1851-ben annak örömére, hogy 
gaetai fogságából kiszabadult s a negyediket, 
mint rendes jubilácziót 1875-ben. A mostani 
örömév sorrend szerint a huszonkettedik s 
mi reánk nézve annyiban is jelentőséges, 
mert egybeesik a magyar katolikus egyház 
alapításának kilenczszázadik évfordulójával.

— A földmlvelÖ gastdák érdekében. 
Hegedűs Sándor keieskedelemügyi miniszter 
rendelete értelmében e hó elejétől kezdve a 
budapesti és bécsi gabona tőzsdék árzárlatait 
ingyeu megtelegrafálják a gabonatermő vidé
kekre, és pedig nem csak a nagyobb piaczczai 
biró városokba, hanem minden városba és 
minden járási székhelyre. A közönség ezekről 
az árzárlatokról oly módon értesittetik, hogy 
a budapesti gabonatőzsde által hetenként 
háromszor (hétfőn, szerdán és szombaton), 
rendkívüli árváltozások esetén pedig más na
pokon is, a bécsi gabonatőzsde által pedig 
hetenként egyszer (szombaton) hivatalosan 
megállapított gabona- es terményárak az illető 
helyiségekben fennálló posta- és távirdahiva- 
falókkal táviratilag közöltetui fognak a a 
hivatalok e közléseket a hivatalos helyiség 
kapujára vagy ajtajára kifüggesztik. E hirde
téseket azután bárki ingyen megszemlélheti, 
lejegyezheti, sőt ha valaki ezekre az ársár- 
latokra előfizetni kíván s ebbeü szándékát aa 
illetékes posta* és távírda igazgatósággal írás
ban közli, a posta* és távírda hivatalok az 
ársáriatokat neki a helyiségben évi 20 frt. 
előfizetési díjért, a hivatalsaékhelyén kívül 
pedig évi 30 forintért másolatban, postadij- 
mentesen késbesittetik.

— VJ rend a középiskolában. Wiassics 
Gyula dr. közoktatási miniszter neháuy napja 
kiadta rendeletét a középiskolai uj tanterv 
bevezetéséi öl. A jövő iskolaévben még csak 
a középiskolák első osztályaiban fognak ta- 
nitatni az uj rend szerint. Nevezetesebb vál
tozás lesz a latin nyelv óráinak kevesbítene. 
Eddig hetenként két órában tanultak az első
osztályos diákok latint, ezután csak 6 órában. 
Hasonlóképpen leszállítják a migyar órák 
számát hatról ötre. Nem csorbul ezért a tan
terv nemzeti iránya, mert ami időt a magyar 
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nyelvtől elvesz az uj rend, azt a magyar 
földrajz, és a magyar viszonyokat tárgyaló 
számtan kapja meg. Mindenik egy-egy órával 
bővül a jövő esztendőtől kezdve és ezenfelül 
a földrajzot még el is választják a természet
rajztól, amelylyel eddigelé össze volt háza
sítva. Legnevezetesebb lesz a reform a testi 
nevelés dolgában. Itt kimondja a miniszteri 
uj tanterv, hogy a tornát télen korcsolya, 
nyáron játék pótolja. S ha csak az időjárás 
miatt egyik sem gyakorolható, akkor men
jenek födél alá, a tornaterembe. A reálisko
lában is az első-osztályra nézve már a jövő 
iskola-évtől kezdve életbelép az uj rend. Itt 
csak a reáliskola specziális tárgya, a mértani
rajz vészit egy órát. Mindkét iskolafajtában 
előálló vá'tozások a gimnázium és a reális
kola első osztályait hajszálra egyformára ala
kítják, azzal a külömbséggel, hogy a latin
nyelvű 5 órát a reáliskolában németnyelvi 
5 órára helyettesíti. Egyébként az összes 
tárgyakat: vailástant, magyart, földrajzot, 
természetrajzot, számtant mértani-rajzot, szép
írást és testgyakorlást mindkét iskolában egy
formasággal fogják tanitani, ugy, hogy ajövö 
évi gimnáziumi és reáliskolai első osztályok 
közt a különbség elenyészően csekély lesz, 
ami az egységes jogositásu középiskola czél- 
jából alakult ilyenformán. Különben az egész 
tantervi reform végrehajtása 8 évig tartana, 
ha csak a jövő tanévben több magasabb osz
tályban meg nem kezdik a tantervi reform 
végrehajtását.

— Szerencsejáték nagyban Ki ne 
hallott volna már Monakó herczegségröl, s 
annak fővárosáról Monte-Karlóról, ahol egy 
társaság játékbankot tart fenn. Isten tudja 
hány öngyilkos vére,földönfutó keserű könnye, 
s koldussá tett ember hangos jajszava teszi 
visszataszítóvá ezt a helyet. Valóságos szé
gyenfoltja ez a csöppnyi kis ország Európá
nak, csak az a csodálatos, hogy a nemzetek 
egyáltalán megtűrik maguk között. — A 
vörös is vészit, a fekete is vészit, de a Blanc 
(t. i. fehér) mindenképen nyer. Ézt a külö
nös kijelentést 1857-ben egy Blanc Camille 
nevű vállalkozó szellemű franczia tette azon 
alkalomból, hogy megállapította Monlekarló- 
ban a játékbarlangot. És igaza volt Blanc 
urnák; Az öt világrész tájairól összeverődött 
merész játékosok nyernek is, veszítenek is 
Montekarlóban, hanem aki valójában nyer, 
és sokat nyer, az a játékbarlang részvény
társaság, illetve a monakoi herczeg. A rész
vénytársaság nyeresége évente 20 és 30 millió 
frank között ingadozik s ezenfelül rengeteg 
summákat kap a monakói herczeg ö fensége 
a fejedelmi háztartás költségeire. Most ápril 

i elején tartotta idei közgyűlését a részvény
társaság, s a részvényesek lelkes örömmel 
vették tudomásul, hogy a tavalyi esztendő 
huszonöt millió frankot hozott a konyhára. 
Mikor a bankot alapították, 500 frank volt 
az értéke egy részvénynek, most 4275 frank 
a hivatalos ára, de a részvényeseknek esze 
ágában sincs az óriási osztalékot fizető rész
vényeken túladni. Nem érdektelen, hogy a 
monakói herczeg 1600 részvény tulajdonosa. 
De az a félmillió frank, melyet a részvények 
után a herczeg kap, nem egyedüli nyeresége 
a banktól. Ez évben tízmillió frank bért 
fizet a játékbank, mely kötelezte magát, hogy 
a következő 50 évben legalább még 25 millió 
frankot juttat nyereségrészesedésül a herczeg- 
nek. Azonfelül 1900-ban a játékbank köteles 
az uj operaházat felépíteni 4 millió frank 
költségen, egy úttal viselni tartozik az egész 
monakói berczegség közigazgatási költségeit. 
Monakó polgárai nem fizetnek ennek folytán 
adót, viszout módjukban van alaposan tneg- 
koppasztani az odatóduló idegeneket,

— Hitelszövetkesetek Nyitrame- 
gyében. A Nyitramegyei Gazdasági Egye
sület ismét 3-mal szaporította a nyitrame- 
gyei szövetkezetek számát. Az egyesület 
3 év alatt 60 szövetkezetét létesített. Most 
a hitelszövetkezetekkel kapcsolatban fogyasz
tási szövetkezeteket is fog létesíteni az egye
sület. Újabban hitelszövetkezet alakult Nyit- 
ra-Rudnón 90 taggal 120 üzletrésszel. Elnök 
Vétsél Sándor, helyettes elnök Liska Já
nos. — Valasaka Bellán a tagok száma 100, 
az Üzletrészek száma 140. Elnök Löwens- 
tein Antal, helyettes elnök és könyvelő 
Szpuszta István. — Hrádeken a tagok száma 
100, az üzletrészek száma 120. E nők báró 
Mednyánszky Imre, helyettes elnök Fehér- 
váry Kálmán.—Szucsányban, Koloson,Tökés- 
Ujfalun, Sándorfa'un, Hluboaán, Bukóczon 
hitelszövetkezetek, Gerencséren, Nagy-Su- 
rányban, Bánkeszin, Závadán, Nyitra-Bjjnáu, 
Gbymeaen és Podolán a hitelszövetkezetek
kel kapcsolatban fogyasztási szövetkezetek 
vannak alakulófélben.

— Mit eszik az angol? Csupa kül
földi élelmiszereket. Az egész Anglia kenyere 
kanadai búzából készül. A vajat Normandiaitól, 
Dániából vagy Ausztráliából hozzák. A tojást 
Németország vagy Oroszország szállója Ang
liának. A szalonnát az angolok Amerikából 
kapják, az űrühust Uj-Zeelandból, a marha
húst pedig Argentínából. Újabban igen sok 
vajat szállítanak Angliába Szibériából; a mull 
évben egyetlen szibériai községből, Kurgan- 
ból, 3.800,000 kilogramm vajat szállítottak 
Angliába.

— VJ lap Jelent meg Léván; melynek 
czime Léva és Vidéke, szerkesztője 
T u r n e r József. Előfizetési 4 frt. Kívánjuk, 
hogy a közélet szolgálatában siker koronázza 
törekvését I

— Rövid hírek. — VJ püspök. Az 
aradi gör. keleti egyházmegye püspökévé Goi- 

* dis János orsz. képviselőt válástották meg.



— A hágai béke konferencziát e hó 18 án 
nyitották meg, melyen az orosz cár ismeretes 
lefegyverzési indítványát fogják tárgyalni. 
_  Házassági statisztika. A magyar bi
rodalomban márczius havában 8811 házassá
got kötöttek. — Kamatláb leszállítás. Az 
osztrák-magyar bank fötairácsa e hó 19-étől 
kéz Ive a kamatlábat */2 százalékkal leszállí
totta. — Uj Kossuth szobor. Marosvásár- 
hely városa Kossuth Lajos emlékének szob
rot emelt, melyet junius hó 11-én fogoak ie-

APRÓ8Á GOK.
Rovatvezető: ZUHANY.

Rossz ízlés. — Tudja-e, uram, hogy Anna 
halálosan szerelmes önbe ? — Nagyon sajnálom, de 
olyan hölgy, kinek oly rossz ízlése van, viszont szere
lemre nálam nem találhat 1

Megmagyarázta. Kirándult a földbirtokos 
egyik tanyájára s rögtön hivatta az öreg béresgazdát. 
_  No, Mihály nem láttuk egymást már nyár óta, — 
hát eljöttem kendet meglátogatni és a tanyát megte
kinteni. Hogy áll a gazdaság? Mint vannak az ősziek ? 
— Már tekintetes uram, izé . . . hogy hívják . . . nem 
lehet éppenségeseu azt mondani, hogy igy vagy úgy ; 
ez vagy az, egy vagy kettő ... több vagy más, hanem 
hát hogy, mégis hát, hogy éppen hát, voltaképen, no ! 
. . , No, most már értem!

Színészet.
Mezei Béla szintársulati. vasárnap 

tartotta második előadását, melyen Géczy 
István „Fekete rigó“ czimü népszín
műve került színre. E népszínmű azon tu- 
czat darabok közül való, a melyekben sem 
cselekvény, sem logika nincs. Összetákolt 
dialógokból áll az egész. A szereplők min
den igyekezetüket reá fordították, hogy a 
darab szépségeit kitüntessék s hogy nem 
sikerült, nem rajtuk múlt. Harkányi 
Gizella (Sárika) kedves játéka köztetszés
ben részesült. Szép dalait gyakran megtap
solták. Hangja nem nagy terjedelmű, külö
nösen az alsó regiszterekben, de kellemes 
szépen csengő. Kitűnő alakításban mutatta 
S á g h y a kevély bírót, Mezei Béláné i 
is a jámbor feleséget. Szépen játszott R ad
ván y i Dezső is Miklós szerepében. Ajánl- I 
juk azonban, hogy nz éneklés alkalmával I 
a szavak tisztán hangzására törekedjék. | 
Pompásan sikerült Agothaynak a 
Csiszár Henczi segédjegyző tipikus szere
pének valóban mulattató reproduktiója. 
Fehér Gyula szintén jó volt. C a t r y 
(Nádfalusi) játéka hidegen hagyott. Makó 
Aida kis szerepében tehetséges drámai szí
nésznőnek bizonyult.

Hétfőn a Sylvane és Artus czég 
pikáns bohózatát, a végrehajtót lát
tuk. A vígjáték és bohózat a társulat leg
erősebb oldala. Ebben a vidéki társulatok 
legelsői között foglal helyet. Gyorsaság, 
élénkség jellemzi ezen előadást, a melynek 
sikerét valamennyi szereplő javára Írjuk. 
Á g o t h a y remekelt a végrehajtó Cheredi.m- 
me szerepében, Mezeiué az emanczipáczióra 
törekvő asszonyt és anyóst kitünően szemé
lyesítette. C a t r y elegáns diskrét játéka 
is köztetszésben részesült. Bájos jelenség 
veit Cyprienne szerepében Bogyó Ilonka.

Szerdán — igen helyesen — már 
a Nyitrai kertben tartotta előadását a tár
sulat. Ez alkalommal zsúfolt ház előtt adták 
Herczeg Ferencz életképét, a G y u r k o- 
vics lányakat. A precziz, összevágó 
előadás a legválogatotiabb közönség igényeit 
is kielégíthette. Pompásan festett a hét Gyúr- 
kovics leány a barátságos pofonokat oszto
gatni hajlandó, de soha le nem csapó ma
májukkal egyetemben. Makó Aida (Ka

tinka) nyugodt természetes játéka minta
szerű volt. II a r k á n y i Gizella (Sári) 
rutinnal játszott. Völgyi Ilonka (EUa) 
a Gyurkovios lányok naiváját (leghálátlanabb 
szerep a darabban) személyesítette s dicsé
retére legyen mondva kedves alakot terem
tett belőle. Bogyó Ilonka (Miczi) szép 
Bzeropének nrnden Borát ügyesen érvényre 
emelte. Kedély világának egész melegét, íide- 
ségét árasztotta maga körül, s igy közvet
lenül nagy hatást ért el. C a t r y is (Hor- 
kay) elemében volt. Tehetsége igen hálás 
tért talált e szerepben s a közönség elis
meréssel adózott szép játékáért. M e z e i n é 
a mama szerepében szintén jó volt. Kal
már (Radványi) határozott fellépése bizto
sította sikerét. A g o t h a y ma is kitünően 
markirozott. Igen jól teszi, hogy nem túloz 
s igy soha sem válik Ízléstelenné*. A többiek 
szintén jól játszottak.

Csütö rtökön megismételték e da
rabot kevés számú közönség előtt.

Pénteken majd nem üres ház előtt 
került szinre Géczi loszámolás czimü színmü
ve. Pedig az előadás megérdemelte volna, 
hogy megnézzék. Kitűntek Sághy, Rtdványi, 
Ajottay, Harkányi Gizella és Völgyi Ilonka, 
kiknek szép dalait gyakran megtapsolták.

Szombaton a Gésák operettet adták, Síd- 
ney Jones kellemes fülbemászó zenéje szép 
számú közönséget vonzott. Az előadás is ki
fogástalan volt. H o n t h y E. Mimóza, szere
pében bájos jelenség volt. Harkány G.is kelle
mes, tisztán csengő hangjával nagy sikert ara
tott. R a d v á n y i D. (Reginaid) méltó part
nere volt a bájos Mimózának, Szép baritonja 
nag) hatást keltett. Agothay a vunhi 
kínai szerepében ragyogtatta humorát. Egyéb
ként valamennyi szereplőnek elismeréssel 
adóiunk azért az igazáu művészi kivitelű 
előadásért, mely ben gyönyörködtünk. A zene 
kiséret is szépen bevált, úgy látszik az ide
gen s'.ilü darabokat jobban tudják inter
pretálni, mint a magyar zenét, a mely nem 
taktust, de érzést kíván. — Az előadás vé
gén — a zuhogó zápor, égdörgés megza
varta ugyan, a kellemes melódiákat, de azért 
esernyő alá bújva kedves emlékkel búcsúz
tunk.

Ma két előadás lesz. Délután szinre ke
rül J a n i és J u c z i énekes bohózat fé - 
helyárakkal, este rendes helyárakkal a G y i- 
mesi vadvirág, Géczi pályanyertes 
népszínműve.

Közönség köréből.
i.

Meghívó.
Léva város képviselö-testülete az 1899. 

évi május hó 23-án délután 4 órakor 
rendkívüli közgyűlést tart, a melyre a tek. 
képviselő testület összes tagjait tisztelettel 
meghívom.

T á x y :
1. Polgármesteri jelentés : Szilágyi Dezső díszpol

gári oklevelének átaiásával és a kereskedelmi minisz
ternél a bőripar szakiskola iránti kérvénynek benyúj
tásával megbízott küldöttség eljárásáról.

2. Tanácsi javaslat az I sö tanácsnoki állásra és 
községi biióságra vonatkozólag.

3. Tanácsi javaslat az árvaszéki előadó ülnöki ál
lásra vonatkozólag s annak ideiglenes betöltése czél- 
Jából választás.

A bor- és húsfogyasztást adók beszedési jogá
nak albérlete tárgyában a Führer László és Weisz 
Benő albérlővel s engedményessel kötött szerződés jóvá
hagyása.

6. A város ház tartása ügyében elnyerhető állam
segélyre és a fogyasztási adópótlék azedési jogra vo
natkozó miniszteri rendelet folytán intézkedés.

Kelt Léván, 1899. évi május hó 19.
polgármester.

II.
A lévai fögitnn. Segitő-Egyesület folyó 

évi junius hó 4-én délelőtt 11 órakor köz 

Jáno8, s. k. Hilvert Jakab, 8. k. 
jegyző. Kovács Gregor, 8. k.
Minak, s. k. Josef Heiler, s. k. 
birö Foltén János, s. k.

gyűlést tart a fögimn. IV. oszt, tantermében, 
a melyre az egyesület összes tagjait tiszte
lettel meghívja

az ig-azg-atóság*.
III.

Köszönet-nyilvánitás.
Alulírottak a f. évi április hó 26-án 

Nagy-Ugróczon történt nagy heiységtüzkár- 
nál ingatlan és ingó vagyonúnkban tetemes 
tűzkárt szenvedtünk és indíttatva érezzük 
magunkat a triesti általános biztositó társa
ságnak fenti tűzkáraink különösen méltányos 
és gyors végleges rendezéséért, a kárössze
gek rögtöni kifizetéséért hálás köszönetünket 
nyilvánítani.

Nagy-Ugrócz, 1899. május hó 9.
Kiváló tisztelettel

Jenöfi
k.

Foltan

D ■ Zjak Hedvik, 8. k.
Barsvármegye p3enke Zsuzsanna. s.k.

Nagy-Ugrócz község Hoffmann Károly s. k.
hivatalos pecsétje. Bernátü JÓZ88f. 8. k.

Irodalom és művészet.
Indiáról szól az a vékony, de tartalom

ban dúsgazdag füzet, mely e héten megjelent. 
Pompás világos képei az indiai művészet re
mekeit varázsolják az olvasó és szemlélő elé; 
az udaipuri nagy pagodát, a dzsunagati szik
lába vájt csarnokot, Durga istennő aivalli- 
templomát, az amaravatii szupát, stb. stb. 
E csodás, dúsgazdag, szinte tultömött müvéi 
szét, melyből a keleti képzelet bujasága árad 
ki, s a rabszolga-munka türelmessége úgy hat 
az európai agyvelőre, mint azok a végtelen 
bosszú, epizódokkal, külső részletekkel túl
tömött véguélküli bosszú eposzok, a melye
ket áttekinteni mi nem is bíruuk, csak egy- 
egy részletében gyönyörködjük ki maguu- 
kat. Egy mese-ország mesés művészete ez. 
Épületeik láttára eszünkbe jutnak Arany 
János sorai :

„Véső hegye által virágtik a holt fa, 
Hajt levelei, lombot, de nem úgy, mint hajdan, 
Idegen sok szinre van festve olajban.

Vérpiros a zöldje, arany a virága, 
Sziszegő sárkánynyá fonyódik az ága, 
Zöld madarak közte hallgatva megölnek, 
Madárszavu csengők a helyett csendülnek.

Valóban, mintha volna is némi — igen 
távoli — rokonsága a magyar ornamentiká
nak és az ind művészet elemének, de mily 
szegény a magyar 1 Az indnek egész buja 
vegetatiója van, külső ornarnentáiis flórája és 
faunája, a magyar egy pár iepkeszárny színét, 
tulipán, rózsa és csillag alakjait másolja un- 
talan. Talán az ind építészet adhatna némi 
homályos sejtelmet arról is, milyenné fejlőd
hetett volna a magyar épitö stílus, ha fejlődni 
képes lett volna. így, a hogy ma keressük 
és csináljuk a „magyar stilus“-r, igy sem ma
gyarság nincs benne, sem stílus.

A kis füzet, mely India e kincseit őrzi 
magában, a Nagy Képes Világtört. 20-ik füzete. 
A munkát Marczali Henrik egyetemi tanár, 
kitűnő tudósunk szerkeszti. Egy kötet ára 
diszkötésben 8 frt. Egy-egy füzeté 30 kr. 
Hetenként egy füzet jelen meg. Kapható 
részletfizetésre Nyitrai és Társa könyvkeres
kedésében Léván.

Petőfi és a magyar művészek. A leg
nagyobb magyar költő müvei annyira gazda
gok festői elemekben, hogy a képiró, va'a- 
hányszor csak azok illu Uralására vállalkozik, 
mindig gondolkozóba esik : vájjon versenyez
het-e a poétával kifejezési erő, tűz és szín
gazdagság dolgában ? Vájjon utolérheti-e 
annak mélységeit és magas szárnyalását ? 
Ez a körülmény magyarázza meg, hogy Pe
tőfi illusztrálására aránylag keveseu vállal
koznak, s az első illusztrált kiadás megjele

nése óta ctak most látta az Athenaeum a 
időt elérkezettnek arra, hogy Petőfi újabb 
képes kiadásának létesítésére gondoljon s a 
huszonöt év óta támadt miivéizi generácziót 
a nagy költő képekben való magyarazasira 
fölszólítsa. A vállalkozás meglepően sikerült; 
a magyar művészet régibb és újabb képvi
selői vállvetve bűz gólkod tak, hogy Petőfi szel
lemébe behatójának s annak kincsoit rajzaik
ban méltó módon kommentálhassák. T.zeu- 
nyolcz előkelő magyar művész körülbelül 
százötven rajzot készített az uj illusztrált 
kiadás számára s azokat a rajzokat, részint 
heliogravure, részint autotypia utáu, a leg
első müintézetekben fogva sekszorosittatni a 
kiadó-társaság, hogy a művészek alkotásai 
méltó másolatokban kerüljeuek a közönség 
elé. Az uj kiadásban a történeti tárgyú kőke
mények Benczúr, Wagner Sándor, Eisenhut 
Ferencz és Ébner Lajos rajzaival fognak, di- 
szeskedui; a népies tárgyit versekhez Révész 
Imre, Bihari Sándor, Böhm Pál, Kacziány 
Ödön, B iditz Ottó készítettek illusztracziókat, 
a szerelmi és családias színezetű költemé
nyeket Karlovszky Bertalan, Hegedűs László, 
Vaszary János, Vastagb Géza és mások ma
gyarázzák, a leiró versek Spátiyi Bélában 
találnak méltó tolmácsra. Az eredeti rajzok 
egy részét a most megnyíló tavaszi tárlatbau 
fogja bemutatni a kisdó-társulat, mintegy 
elöfutárjául a nagyfényü és költséges kiállí
tásnak, mely a maga teljességében, két kö
tetre osztva, ez év karácsouyjára fog meg
jelenni. Ez lesz a Petőfi jubiláns kiadása s 
úttal fényes albuma a magyar művészeknek, 
kik minden elkövettek, hogy müveikben a 
nagy költő mugas szinvonalára emelkedjenek.

Foulard-selyem 65 krtól
3 frt 35 krig mitereukéut — japáui, chiuai 
stb. legújabb mintázatok és színekben, va
lamint fekete, fehér és szines HENNE 
BERG SELYEM 45 krtól 14 frt 65 krig 
méterenként — legdivatosabb szövés, sziu 
és mintázaban. Privát fogyasztóknak 
póstabér és vámmentesen valamint házhoz 
szállítva — mintákat pedig postafor
dultával küldenek,
HENNEBERG G selyemgyárai

(cs. es k. udvari szállító; züriohben.
Magyar levelezes. Bvajczua kétszeres levél

bélyeg ragasztandó.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza* m.-mazsánkéni 7 frt 80 ír,8 trt. — Két
szeres 6 trt 80 kr. 7 frt — kr. — Ro zs 
6 frt 50 ki. 6 írt 60 kr. Árpa 6 frt 20 
6 trt 40 kr. Kukoricza 5 frt 10 xr 5 frt 30 
kr. Bab ő frt — kr. 5 frt 20 «r. Zab 5 trt 80 sr 
6 trt — kr.— Lencse 4 trt 50 tr. 4 frt 60 xr 
Köles 4 frt — kr. 4 irt — kr.

Nyiltter.
i.

Léván Koháryutozában Halász 
József 560. sz. tágas háza kerttel 
jutányos áron eladó.

II.

Magas jutalékban megbízható 
szolid ügynökök, kik törvényszerűen megen
gedett sorsjegyeknek, részletfizetésre való 
eladásával, egy nagy pénzintézet (részvény
társaság) számlájára foglalkozni óhajtanak. 
Ajánlatok „Meroator“ ősimen: Eokatein 
Bernát hirdetési irodájába Budapest, V., 
Fürdö-utoza 4. intézendök.

20. szám.

|

HIRDETÉSEK.

KIS HIRDETÉSEK I

1899. május hó 14.

Bajkán
Barsmegyébon, 3 kilométernyire a kit-váradi 
vasúti állomástól, szomszédságában az orosz
kai ezukorgyárnak, egy tagban fekvő 512 
magy. holdnyi legjobb m nőségü rzántólöid- 
böl álló birtok 1901. szept. 1-étől bérbe ada
tik. Bővebbet Kürthy István fő.dbirtokoi- 
nál Kolthán, Komárommegyeben. 118—3—1

Kis-Kálnán
Bafsnpgyéber, >/4 órányira a lévai vasúti 
állomástól, s uagy-kálnai szeszgyár és az 
oroszkai Czukorgyúr szomszédságában egy 
281 magy. holdnyi egy tagban fák vő, csupán 
lehető legjobb minőségű szántóföldből álló 
birtok f. évi szeptember bó l-től haszonbérbe 
adatik. Bővebbet Kürthy István földbir
tokosnál Kolthán, Komárommegy ében.

119-3-1

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

Kávé
ySfT’ Fiúméból 

közvetlen a tengeri hajóról szétküldve 
4
4
4
4
4

zsák 
zsák 
zsák 
zsák 
zsák

kgr. Rió kávé jó izü .... 
kgr. Portoriko kávé uagyszemü 
kgr. Kuba kávé nagyszeinü 
kgr. Portoriko gyöngykávé . .
kgr. kék Jáva gyöngykávé . .

1
1
1
1
1
elvámolva bérmentve es csomagolva min 

dán más költség nélkül 
Árjegyzékkel készséggel szolgálunk 

Fratelli Deieínger. 
FIUME, szabad kikötő 28.

A magyarországi kávésok bevásárlási forrása.

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 Adolfné Lóvá, 
Damjamch-utcza 315.

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

eredeti gyári áron kapható :
Engel József,

fűszer-kereskedésében, Léván.

w M w w

F ®li3.1 rxiulh.a.tlan.,
a síkor kétségtelen.

A szőlő-essző (venyige) leveleinek betegségei elle-i, valami .t a fák 
és koinlókacsoknak rovarok, Isvelészek, pondrók és mezharmat stb.-tő 
való megtisztítására.

Ara 12 forint.
Kapható: Kern Testvéreknél, Léván.

i 
e

BESTE | 
íeronospota 
Spritze.

fözabacLalixiasott

valódi „SINGER" és valódi „HOWE" 
családi és iparos varrógépek 

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

Singer családi varrógép kézi hajtásra » . .
Siuger családi varrógép állváúy és saekréuynyel
Singer Médium iparosoknak gép állványával ,
Nagy Singer 4-es iparosnak állványnyal . «
Howe családi varrógépek állványnyal . . .
Nagy Howe varrógépek iparosoknak . « . .
RingschifT iparos varrógép

Készpénz fizetés mellett 5%-al olcsóbb

k valódi SINGER és HOWE gépeknek, 11 
egyed, raktára KERN TESTVÉREKNÉL Léván. 

Géptttk, réssok és óiénak olooén.

valódi utánz.

22.— 19.—
35 — 28.—
40.— 36.—
44.— 39.—
33.— 27.—
44.— 38.—
70.— 58.—
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A m. kir. államvasutak gép-agyárénak vezérügynöksége
Budapest, Váczi-körut 32. szám.

Ajánlja a m. kir. államvasutak gépgyárában készült gözcséplőgarnituráit, ipari czélokra alkalmas ..Compound" lokomobiljait. teljesen vas
ból készült szalmakazalozó-gépeit, gőzkukoriczamorzsolóit. Stibor-féle. körfűrészeit, „Milleniumu kaszáló- és aratógépeit; továbbá Sack- 

féle ekéit, vetőgépeit, boronáit és egyéb gazdasági gépeit.
A rjeg-yzélc ingyen ö s "bér m. e n t v e_

Képviselő: Hirschmann Kristóf ur Pozsony.

maláta-készítményei
JRLVAA WCLAAVS9 gyengék és betegeknek.
Hoff János

maláta egészségi itala.
Általános elgyengülésnél, az 

alhasi szervez rendellenes 
működésénél, mell- és gyo
mor bántalmaknál, nemku.ön- 
oen a lábadozóknak legjobban 
oevált és legjobb izü erősítő szere.

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

Tiz éve, vagy már légibb idő éta hasz- 
íááom az Ön maláta egeázue^i sörét éa 

egyébb maláta készítményeit. Esek az 
-gyedüli sserek, melyek feleségemnek 
viassaadták az egészséget.

Böger, Becs, llofmiihlgasse. •

Hoff János
sörített maláta kivonata.
Tüdő baj oknál, gőgehurut- _ _ _ _

nál, ugymmt idült köhögés- ségnél, idegességnél, álmát elnyálkasodásnál, főleg tüdő
nél; főleg a gyermeken légzési lanságnál, étvágytalanság- 1 -- ___
szerveinek magbetegedésenel a " 
legjobb sikerrel alkalmaztatik. 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 ő üveg maláta kivonatot, 1 font 
maláta csokoládét és % zacskó maláta 
kivonat mell czukorkát.

Fisoher G. őrnagy N.-Varad.

Hoff János 
maláta egészségi csokolaíeja. 

Gyengeségnél, vérszegény

--------o---- , - - - W 
nál kitünően bevált. Rendkívül 
jő izü és tápláló. Gyenge gyer
mekek igen jó eredménynyel hasz
nálják.

Egy csomag ára 1 frt.
Maláta csokoládéja a legkitűnőbb a 

mit ismerek. Ezen kellemes italt idü't 
gyomor — illetve emésztési zavaroknál, 
sápkőrnál és általános gyengeségnél min
denkor jó eredménynyel alkalmazóra.

Dr. Nioolei orvos, Triebel.

' Hoff János 
maláta-kivonat mell cznMái- 
Köhögésnél, rekedtségnél,

hurutnál utóiérhotlen 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. 
Cznkorkái feleségem köhögésén és asth- 

matikus bántalmain kitünően segítenek 
Busch plébános, Weisohütz.

Raktár Léván: Bolemán E. örök., Medveczky Sándor gyógyszertáraiban; Czirok János utóda Amstetter Imre, Frommer Samu, Engell 
József kereskedéseiben.

Magyarorszagi kizárólagos főrakrár: TÖRÖK József gyógyszertára Budapest, Király u. 12.
------------ Közlemények árjegyzékkel ingyen és bérmentve. EEEE------I

Bars- és Hontmegye részére
RCZKOPORSÓ FŐRAKTÁR KERN TESTVÉREKNÉL LÉVÁN

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

dalmazott erczkoporsó gyárából-
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 írtig.

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

Úgyszintén síremlékek, vaskerítések, keresztek, szemíedelek, pár
nák, koszorúk, szalagcsokrok Stb. nagy választékban jutányos áron. 

Kaphatók KERÍT TESTVÉREKNÉL Léván.
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3 
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5 
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klgr. frt. kr.
Jamaikai legfinomabb . . . 2.24
Cuba legfinomabb . 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 . 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.

HAZAI GYÁRTMÁNY! 17'
•jZ:

0
0
00
00
00 0 0 
0 
0

Ifj. Kotzó Pál
Budapest, "V_, Xjipót-lnör-u.t 18. sz.

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

Garett R. és fiai féle legújabb szerkezetű 
compound gőzmozgonyait félstabil- 
és stabilalakban, a melyek 40 százalék 
tüzelőanyag megtakarítással dolgoznak.

Gőzmozdonyokat és gőzcsőplőket 
négyszer fordítható acél-dobsinekkel, 
toldást nem igénylő szalmarázókkal 
ŐS nagy szita felülettel, minden nagy
ságban.

Minden fajta lovas OséplÖkŐSzleteket’ 
arató- és vetőgépeket, sseoskavágó-

kát, répavágőkat és minden más gazdasági gépeket.
Vidéken lakó szolid ügynökök kerestetnek I

0
0 
0 0 
0 0 0 
0 
0

JÓ SZERSZÁMUL MUNKAI 
Gazdasági gépek, gépreszletek, töm 
lök, vízmentes ponyvák, merlegek es 
gepszijak, szerszám, vas- és aczél 
főraktár. Portland cement és Hyd- 

raulikus mész stb. 1 

Kapüató KERN TESTVÉREKNÉL Lefán.
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Lábbal tiporva
lesznek a padlófénymázak, miért is tartósságot igényelnek. 
A ki néhány krajczár megtakarítása végett csekélyebb értékű 

gyártmányokat szerez be, az

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

padlófénymázak kaphatói. 

Schramm Kristóf
Győr, Bécs, Simmering, Majna melletti Offenbach.

TTm■ .X^X-féle kezesség mellett tiszta borostyánlakk- 
wUXXX mXXXXXX XXXXúLUX hói készült padlófénymázai tartósság, 
fényük és keménységük tekintetében valamennyi versenygyártmányt felül
múlnak. A sok értékuélküli 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 hiányában maga 
dolgozhat fel, alkalmas mosdó-szekrények, ajtók, ablakok, valamint falak 
bezománczozására konyhákban és fürdőszobákban. — Copal butorlakk, 
Copallak belső használatra Bamarlakk, Bőrlakk, Száritó-flmisz, 
PolitUrlakk, Vaslakk és Bruuolin, mely utóbbi homályos bútorokhoz 
használtatik, úgyszintén a többi lakkfélék valamennyi iparágak számára.

Különlegesség: kocsi^yárosok és kocsifényezök részére Kutschen- 
lakk, Früparationslakk, Gestellakk, Schleif és Lazurlakk eredeti 
1 kgrmos dobozokban.

Kapható: Kern Testvéreknél Léván.
-Aula.pitta.totl 18Ö7*. évben.

HAZAI GYÁRTMÁNY!

iH’Ö N
Hil 

•iM 

Üst 
hí-

<• d ® » a j

Arany férfi remontoir óra..................................................30.___
Arany női remontoir óra.................... .... 14.—
Ezüst remontoir óra kettős fedéllel...................................7.—
Ezüst remontoir óra egy fedéllel ...................................6.—
Niki remontoir óra egy fedéllel........................................4.—
Ingaórák farag, diófatokban egy felhúzással 14 napig járó müvei 10.— 
Arany gyűrű (14 kárát) ..................................................2.50
Arany karperecz (14 kárát) . ........................................ 8.—
Arany függő (14 kárát) . ................................................. 1.50
Arany kereszt (14 kárát).................................................... 2.—

I Klein Sándor 11 b 

| órás- ót ékszeréi: LÉVÁN. =g

l/gos képviselete wJjj.

intm. területére. : ba

„Szandiik" ezlhtárugyár (Alsó-Há
mor Barsmegye) kizárói; 
és raktára Bars- és Hontm.
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Specialitás, poloskák, bol
hák és konyhaférgek ellen

Molyok s a háziállatok 
clöadijei ellen 
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Zacherlin
Csak üvegekben a valódi

ha „ZACHERL“ név van rajta.
A leghatásosabb szer mindenféle férgek alapos kiirtására.

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

gyógyszerész,
Pollak Kálmán,
Wiiheim Béla.
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Ipolyságon: Dombo Károly,
Trautwein Dániel

Újbányán: Cservinka Mór és 
Henrich Ede fodrász

Verebólyen: Czirok István, 
Pollak József özvegye és fia.

Zsarnócza: Weichberg Izidor.

„AZ A N K E R"
élet- és járadékbiztosító-társaság

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

Összes vagyon 1898 végén .........................................................................................65 millió forint
Biztosítéki állomány 1898 végén..............................................................   243 millió forint
Eddigi kifizetések .........................................................................................................................................103 millió forint
A ny erein ényrésae-iii. ess el biztosítottak A osztalékterv szerint — mint húsz év óta — 1899-ben is az évi 

biztosítási díj 2ő%-át kapták készpénzben kifizetve.
B oiztalékterv szerint (évenként emelkededö osztalék) 1897, 1898 és I8<.9. években az összes — az egész 
biztosítási tartamon keresztül befizetett dijak 3°/0'a> illetőleg az évi díjnak 9°/0> I2°/O és I5o/e-a fizettetett 

ki készpénzben.
Előnyös kiházazitási és vegyes biztosítások.

X^i.zxd.ez3.zxexxx-& iia.lé..leseti, életeseti és já.xa.AélE'kiiztesitá.s.

Prospeotu.sal ós felvilágosítással szolgál a fenti magyarországi vezérképviselöség, (hová ügynökségek iránti 
ajánlatok is intézendök), valamint a társaság ügynökei.

Helyi leép-viselő : "^7’iliieiixx Béla.

Nyomatott Nyitrai

kneipp 
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kitűnő pótléknak bizonyult a babkavéhoz. — Ideg-, 
gyomorbajoknal, vérszegénységnél orvosilag ajánlva.
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Legkedveltebb kávéital a családok százezreinél, mm#*
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IblOLEUM
■ PADLÓZOMÁNCZ minde.n-s-ziLb_in-

i Fontos háziasszonyoknak!
puha padlóra Törv. védve.

. Nincs többé ragadós szobapadló 1 Linóleum
J padlózománcz egy óra alatt keményre szárad, 
gyönyörű fénye van és elérhetlen tartósságu.
0^* Többször megtörtént, hogy az Eisenstádter-féle Linó
leum helyett utánzatokat kaptak a vevők, figyelmeztetjük tehát a 
t. vevő közönséget, hogy mindig és csakis Eisenstádter féle 
Linóleumot kérjen a vas lovag véd jegy gyei.

♦ ♦ I LAKK- ÉS FESTÉKGYÁR 
EISEfíSTÁDTER TESTVÉREK. Bécs.• •

Léván kapható: Amstetter Imre, Engel József, Goldstein 
Henrik és Kern Testvérek uraknál.
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és vegyészeti iroda Bát.
Hatósáíilaí engedélyezett s kereskedelmi törvényszekílea bejegyzett czég.

Ajánlja az ipar, kereskedelem, mezőgazdaság körébe eső chemial analy- 
zisek keresztül vitelét. Mezőgazdasági szeszgyárak, eczet, faeczet, gyufa 
stb. gyárak, oserép, agyag, iparvállalatok költségvetése s tervezetének el- 
készítését.
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AH intézet igazgató vezetője s tulajdonosú

dr. Sztankay Aba
műszaki vegyész.

A keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet s a selmeczbányai m. kir, bányász és 
erdésa akadémia regytani tanszékeinek volt vegytanársegéde stb,
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éi Tárta könyvnyomdájában, Léván.


