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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken és Léván házhoz küldve :

évre....................... 5 frt — kr.
Hat hórá........................2 frt 50 kr-
Három hóra . . . . 1 frt 25 kr. 
r'őfizetcBi pénzek póstautalványnjral küldhetők.
Iffyea számok 12 krjával kaphatók 

a kiadóhivatalban. BARS. HIRDETÉSEK

Kéfyhatáboi petit-sor egyszeri közléséért Y kr 
kétszeriért fi kr, többszöriért fi kr fiiaznndfi 

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 3© krajciár

A nyilttérben: 
minden négyhasábos garmend sor dija lé 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 kéziratok a szerkesztőséghez: (Zoldkert-utcza 33. sz.) küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

felelős SZ ’-KESZTö.- HOLLÓ SÁNDOR.

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

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziőkat a kiadóhivatalba 

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

Közfürdő.
Lassan beáll a fürdés ideje, Léva 

város közönsége a fürdő tekintetében a 
Perecz-patakra, s részben az annak vi
zével táplált uradalmi fürdőre van utalva. 
Régóta érezzük, hogy sem az egyik, 
sem a másik nem felel meg a közczél- 
nak. A közegészség szempontjából szük
séges, hogy a szegényebb néposztály 
számára olyan fürdő állíttassák fel, a 
mely ingyenes legyen.

Évek óta sürgetjük, hogy a város 
a szegényebb néposztály részére a Pe- 
recz patak valamely alkalmas pontján 
nyári fürdőhelyet jelöljön ki, illetve 
ilyet más folyómenti városok példájára, 
csekély költséggel mielőbb készíttessen, 
hogy a felnőttek és gyermekek egy
mástól elkülönítve, életük veszélyezte
tése nélkül legalább nyálon fürödhes- 
senek. Több Ízben kifejtettük lapunk 
hasábjain, hogy egy ilyen, hatóságilag 
ellenőrzendő szabad fürdő létesítése úgy 
egészségügyi, mint erkölcsi és közbiz
tonsági szempontból nagyon kívánatos.

Meglehet, hogy vezetőink a hivat
kozott czikkek olvasásakor helyeselték 
is érveinket, de mint a következmények 
mutatják, a szükségesnek talált intéz
mény létesítése érdekében eddig soha 
senki szót nem emelt.

De ha az üdvös és hasznos alkotá
sok korszaka tényleg elérkezett, mint 
szeretnők hinni, akkor az általunk sür
getett közös fürdő kérdésének megol
dása sem késhetik soká.

Mert Léván a szegényebb néposz
tály ma vagy az úgynevezett Liba
malom alatti, vagy a Zugó fölötti ré
szében fürdik a Perecznek. A mellett, 
hogy az illető parttulajdonosok panasza 
következtében a fürdőzők a hatóság 
üldözésének vannak kitéve, ez a fürdés 
egyenesen a közerkölcsiség és közbiz
tonság szempontjából is szigorúan be
tiltandó lenne. Közerkölcsiség szem
pontjából meg nem engedhető, hogy a 

pőrére vetköződött fürdőzők a járó-kelők 
erkölcsi érzékét sértse; közbiztonság 
szempontjából kárhoztatandó az ilyen 
fürdés, mert gyakran megesik, hogy a 
fürdők ruháit, értéktárgyait ellopják. 
Végül ugyancsak e megbirálás alá esik 
a gyermekek szabadban, felügyelet 
nélküli fürdése, melynek már igen sok 
áldozata lett.

Már pedig hasztalan tiltjuk be a 
fürdést, a népnek fürdeni kell. Ez a 
közegészség követelménye.

Hiszen eléggé megbélyegző váro
sunkra nézve az is, hogy egy olcsó 
gőzfürdőt sem vagyunk képesek föl
mutatni, holott fennen hirdetjük, mi
szerint minden tekintetben a korral kí
vánunk haladni s élni mindazzal, a mit 
a modern műveltség s a közjó előír.

Legalább tehát a nyári fürdőt kell 
hozzá férhetővé tenni minden rendű 
polgár számára.

Vagy a fertőző betegségeket távol 
tartó testi tisztaság és az azzal kap
csolatban lévő erő és egészség ápolása 
nem a legfontosabb és legsürgősebb 
teendőnk egyike volna ? Nézzünk utána, 
a történelemben megtaláljuk, hogy már 
a legrégibb népek ismerték a tisztaság
nak az egészségre és a szervezet ellent- 
álló képességének fokozására való rend
kívüli hatását. A mostani törvények 
megyei és városi szabályrendeletek is 
szigorúan intézkednek az utczák, udvarok 
és egyébb helyek tisztántartásáról. Ezt 
a szigorúságot szerintünk a testi tisz
taság ápolásában is érvényre kellene 
emelnünk, mert e nélkül a ragályos 
betegségek elharapódzása ellen alig 
küzdhetünk kellő sikerrel.

Igen ám, csakhogy ha a szabadban 
való fürdést erkölcsi és közbiztonsági 
szempontból rendőri kihágásnak minő
sítjük, akkor a testi tisztaság ápolását 
nemhogy előmozdítanék, hanem egye
nesen hatósági utón teszszük lehetet
lenné. Mert igaz az, hogy az egészség 
az ember legdrágább kincse és azt eset

leg áldozatok árán is ápolnunk kell; 
de azt is tudjuk, hogy a szegényebb 
elem nagyon is méltányolható okokból 
inkább kenyérre és ruhára költi el 
kevés kis pénzecskéjét. Most már aztán 
ne csodáljuk, ha a szegény ember gyer
meke belső ösztönének engedve fölke
resi a neki könnyebbülést, kellemes 
érzést szerző vizet — természetesen min
den fölügyelet nélkül fürödvén — ár
tatlan életét veszélyezteti.

A mondottak után — azt hiszszük 
— felesleges tovább fejtegetnünk, hogy 
egy közfürdő fölállítása, ideiglenesen pe
dig egy fürdőhely megjelölése elodázha
tatlan.

Szükségesnek és méltányosnak tart
juk, hogy városunk szegényebb lakos
ságának használatára a Perecz valamely 
alkalmaspontján egy egyszerűbb, arány
lag csekély költséggel járó nyári közös 
fürdő létesittessék, hol a férfiak, nők 
és gyermekek kellő módon elkülönítve, 
ingyen fürödhessenek.

Ez a legkevesebb, a mit elvárhatunk 
a várostól és pedig annál is inkább, 
mert legalább az az előnyünk megvan, 
hogy városunk olyan patak partján fek
szik, a mely elég alkalmas egy köz
fürdő létesítésére.

A tőzsdeadó.
A modern adópolitika követelményének 

tett eleget a kormány azzal, hogy a tőzsde
adóról szóló javaslatot a törvényalkotás út
jára vitte. Lukács László pénzügyminiszter 
nem régiben terjesztette a képviselöház elé 
az értékforgalmi adóról szóló törvényjavas
latot, melynek életbeléptetési határideje a 
jövő év elejére van megállapítva.

A tőzsdeaaó, éppúgy, mint minden adó, 
három szempontból érdemel figyelő megíté
lést, lévén az adóknak a közgazdaságra, 
az állami pénzügyekre és az ethikai szem
pontokra külön-külön hatása. A tözsdeadóval 
az ethikai szempoutok bizonyos mértékben 
túlsúlyban vannak, amennyiben a tőzsdei 
forgalom eddigi adómentessége társadalmi 

és politikai mozgalmakat keltett, melyek 
állást foglaltak azzal szemben, hogy mig a 
többi gazdasági tényezők teljes mértékben 
részesednek a közterhek viselésében, addig 
a mobil tőke, éppen a legkönnyebb kereseti 
viszonyokkal dolgozó mozgó töke, kivonja 
magát az állami kiadásokhoz való hozzájá
rulás alól. Az erre irányuló mozgalmak jo
gosságát s törekvéseiknek igazságát tagadni 
nem lehet, a miért is ez a szempont lett 
minden szerte legsürgetőbb ok a tözsdeadó 
bevezetésében.

Nem mérnök állítani, hogy Magyaror
szágon a hasonló irányú mozgalmak nem 
hatottak serkentően a kormányra a tözsdeadó 
kérdésének felkarolása ügyében. A folyó év
tized első felében, a mikor a budapesti tőzs
dén teljes virágában volt a játék s neveze
tesen az értékpapirspekuláczió s amikor 
Ausztria is elöljárt a példával: akkor támadt 
az elhatározás a kormányban a börzeadónak 
meghonosítására. Azóta jó négy esztendő 
telt el s hogy a bőrzeadó javaslata csak most 
kerül a törvényhozás elé, ennek a közbejött 
akadályokban van az oka. A börze nagy 
föllendülését nyomon követte az erős reak- 
czió ; az 1895. évi krach annyira erejét vette 
a budapesti tőzsdének, hogy azóta sincsen 
számottevő forgalom piaczunkon, sőt immár 
egy félesztendeje annyira pang a budapesti 
tőzsde, hogy évtizedek óta nem volt ehhez 
fogható állapot.

Ámde a börzeadó sürgetésében nem lan
kadt a társadalmi mozgalom : a képviselöház- 
hoz garmadaszámra érkeztek az erre vonat
kozó kérvények s a pénzügyminiszter már 
tavaly kijelentette, hogy nemsokára előter
jeszti a börzeadó-javaslatot, melylyel — 
úgymond — elég hosszú ideig várakozott. 
8 itt találkozik az ethikai momentum a 
közgazdasági érdekkel. A miniszter ugyanis 
elvileg s kezdettől fogva elismerte a bőrze
adó életbeléptetésének szükségességét, ámde 
tekintettel akart lenni a közgazdasági szem
pontból figyelemreméltó idöszerüségi momen
tumokra. Amikor válságos volt a börze hely
zete, a bajoknak a tözsdeadóval való tetézése 
katasztrófát idézhetett volna elő. Tehát várni

T A E C Z A.

Az utolsó virág.
(Elüenzélés.)

Szép nyári este volt.
A nap végső sugarait vetette vissza a kis 

falura s leuyugodott a Bükk lombpárnái közé. 
Az ég felhőtlen, a levegő csendes s illattal telt.

Az özvegy Sirokyué háza előtti dús lom- 
bozatu akaczta alatf két nő lassú hangon be
szélget. A csendes este egy hanguságát az éjjeli 
bogár zümmögésé s a Bükkböl lehangzó fü
lemüle kedves éneke szinte költőivé teszi.

— Látod lelkem, Pista mint szeret tége
det, kész volna érted megtenni bármit, csak
hogy az övé lehess s te nem szereted, monda 
Sirokyné.

-- .Kedvesjó anyám én nem akarok veled 
ellenkezésbe jönni. Te légy biróm s Ítélj 
jövőm fölött. Ha jcnak látod, hogy ö vezes
sen az életen át, ám legyen.

—- Lelkem gyermekem 1 Célom, hogy éle
ted biztosítva legyen. Itt az idő, hogy jö- 
vődröl gondoskodjam, látod, hogy milyen sze
gények vagyunk, azért gondoltam, hogy Ba
logh Pista a falu első legénye, jó, dolgos gazda 
ember, mellette boldog lehetnél.

— Anyám 1 edes jó anyám, helyzetünket 
jó ismerem, de a Balogh Pista felesége, ha
bár jobban sújt is a végzet, még »e le
szek soha.

E pillanatban fölpattant a kis rácsos 
kapu s Pista lépett az udvarba.

A leány hangulata mintha villám sújtott 
volna le, olyan gyorsan megváltozott, kezével 
köténye széleit babrálta.

— Jó estét adjon az Isten !
— Isten hozott Pistukám, foglalj helyet 

itt a lócán, — uiondá Sirokyné.
A legény borjuszaju ingujjával meg

törölte homlokát s leült Juliska mellé, kinek 
arcza láugvörös lett.

Hallották-e, hogy Madatász Marinak 
pántlikát hozott a jáger ur fia a szabadkai 
vásárról ? Azt beszélik a faluban, hogy el 
akarná veuni, de az öregek nem egyeznek 
bele. Nem való volna ö ahhoz az urfihoz, 
mert paraszti munkára van nevelve, annál 
pedig nem dolgozna semmit, csak a szobá
ban ülne.

— Beszélte Berzyné komám asszony, de 
én nem akartam neki hitelt adni 1 Hát csak
ugyan igaz lenue ? -- kérdé Sirokyné.

igaz a Siroky néni. Én még mást is hal
lottam, hogy György ur az iskolából is el
szökött a múlt héten s itt volt Marcsáéknál 
két napig.

—- Igazán ? —• válaszolt Sirokyné.
A Bükk oldaláról lehaliatszott a fülemüle 

esti éneke s Juliska elmerengett e hangokon. 
Pista p dig a leány pi- os arczát s kék szemeit 
szemlelte.

Imiti-amott apró szentjános bogarak, 
mint hulló csillagok röpködtek s szinte kísér
tetiessé tették az estét.

A Bükk tövénél megszólalt a pásztor 
sípja oly szépen s oly szivrehatóan, hogy a 
hallgató szeméből könnyet csalt.

— »Jaj de fényes csillag ragyog az 
égen".

Imre fújja azt oly szépen s oly szívhez 
szólóan,— a Juliska titkos szeretője.

Hejh I ha meg merné mondani az anyjá
nak, hogy ö Imrét szereti, de megköunyülne 
a szive, de nem szabad, mert Imre is olyan 
szegény, mint ö.

* u. * **
Eljött az ősz I
Letépte gazdag lombját az akácznak s a 

sárgult leveleket játszva tova röpité.
Nézi a szép leány a bulió leveleket s 

elmereng a természet haldoklása fölött.
— Oh ha én is lehullhatnék az élet 

fájáról, mint e sárgult falevelek 1 ?
Sötét éj volt.
A Bükk fainak sudarait tördelte a vihar.
Barna felhők borították az eget. A vil

lám czikázott s közbe-közbe nagyokat 
dördült.

Sirokyné házából gyér világosságot lövel 
ki a gyertya, mely bent bágyadt fényét egy 
beteg leány halvány arczára veti, ki kezét 
görcsösen összeszoritva fájó hangon szól az 
egek Urához.

— Végy magadhoz Istenem ! . , ,
Az anya leánya ágyánál virraszt, figyelve 

annak minden mozdulatára,
— Feküdj le anyácskám, ne légy fönn 

ily soká.
— Nem nagy idő van még gyermekem, 

hadd legyek még ágyad mellett,
A következő peresben siri csend honolt 

a kis szobában, csak a beteg halk, szakga- 
tott lélegzete s azon mély sóhaj hallatszott, 
mely kebléből előtört.

Rósz álma lehetett,
Felült, felnyitá szemeit s összefüggéste

len szavakat kezdett beszélői.

— El ... el .... el innen . . . nem 
megyek veled . . . élni . . . még! . . .Jaj! 
. , , tovább . . . ah . . . most ölel át . . , 
hideg karja ... itt van nyakam köré fűzve 
. . . megcsókol I . . . Jaj ! . . .

A szegény anya borzadva hallgatta ezen 
szavakat, melynek mindenike tőrszurásként 
hatott bánatos lelkére.

Ismét csend lett.
Lassan-lassan a sötétség fakult, 8 feltűnt 

a hajnali csillag. Mint örült ennek a szeren
csétlen anya. Megszabadult egy kínos hosszú 
éj keserveitől.

A beteg csendesen aludt.
Nap-nap után múlt, de állapota nem 

javult, hanem súlyosbodott.
— Vájjon jobhan lesz-e szegény leány ?

A kis szobában égett a gyertya s bá
gyadt fényét egy letört liliomra vetette.

Miért törte le a végzet ezt a teljes szín
ben pompázott, virágot ? Vagy az ősz beálltá
val a természet minden remekének porba 
kell hullania?!

Szép volt még a térítőn is.
Egy fiatal ember s a reményében csalat

kozott anya virrasztanak a drága hamvak 
mellett, A szoba közepén felállított halotti 
ágyon fekszik, Szép fekete haja kibontva, 
az örökzöld koszorú alól tömör gyűrűkben 
omlik le vállaira, A hosszú gesztenyebarna 
pillák elfödik azokat a szép szemeket, melyek
nek minden tekintete gyújtott, A márvány 
arcz s a csaknem piros ajkak arra vallanak, 
hogy milyen szép volt e lány életében. E hó
fehér halotti ruha azonban mindent elrabolt 
az éiöttől.



kellett. Ég a miniszter várt, sőt nehány évi 
időt engedett a börzének a nagy eset útin 
való erőgyűjtésre is, ami ho'y nem követ
kezett el, arról a miniszter nem tehet. Most 
pedig az általános üzlettelenség idején — 
maguk a börziánerek is ezt vallják — talán 
még legalkalmasabb a tözsdeadó bevezetése, 
mert jelenleg nem lévén forgalom, az uj 
adó nincs, hogy minek ártson ; ha pedig 
bekövetkezik majd az uj lendület, akkor 
már anyira megszokjuk az adó gondolatát, 
hogy ez nem lesz akadályára a lendület ki
fejlődésének.

Ekként tehát az ethikai szempontokkal 
éppúgy számol a pénzügyminiszter javaslata, 
mint az ügy körül figyelembeveendö közgaz
dasági érdekekkel. És hogy mindkettőt ki
elégíti ugy az időszerűség, mint az anyagi 
megterhelés szempontjából, az is bizonyos. 
A javaslat az értékforgalomra valóban mini
mális adót vet: minden 2000 korona után 
10 fillért, ami egy százaléknak csekély két- 
századrészét jelenti. Ennél kevesebbről iga
zán alig lehetett, volna szó, s ha figyelembe 
veszszük, hogy a többi forgalmi adók óriási 
mértékben nagyobbak, akkor még az érték
forgalom nagy mobilitásának méltánylása 
mellett is teljes mértékben el kell ismerni a 
pénzügyminiszter tapintatosságát is kiméle- 
tességét, melyet ez esetben alkalmazott.

Ép ez okból nem igen lehetünk valami 
nagy reménységgel a tőzsdeadó pénzügyi 
eredményei iránt az államkincstár szempont
jából. A sok börzével, hatalmas tőkével és 
óriási forgalommal dolgozó Német-Birodalom
ban, ahol azonban a tőzsdeedó mérve is sokkal 
nagyobb, közel busz millió márka a tözsde
adó évi hozadéka. Ausztriában már csak 
3—400,000 forintot hoz a tözsdeadó az állam
kincstárnak s ha Ausztriával szemben a mi 
tőzsdei forgalmunk szerény méreteit figye
lembe veszszük, legjobb esetben is mintegy 
100,000 forintnyi bevételre szabad számíta
nunk börzeadó czirnén állampénztárunk 
javára.

Kétségkívül igen szerény összeg ez a mi 
államháztartásunk milliárdos előirányzatában. 
Ámdo egyrészt folyton növekedő állami szük
ségleteink mellett még a legcsekélyebb be
vétel is.

Fontos része költségvetésünknek, más
részt pedig a tözsdeadó czélja tulajdonkép
pen nem is főként az anyagi érdek, mint in
kább az igazságos teherelosztás és a minden 
irányban való egyenlő mérték alkalmazása. 
A kormány tehát kötelességet teljesít a bőrze-

A halotti ágy mellett lehajtott fővel maga 
elé nézve áll Pista, néha-néha a halott már
vány arczán akad meg tekintete. Gondolata 
végig röpült a múlt zivataros napjain. E'őtü- 
nikaz a boldog idő, — midőn az öreg akáczfa 
alatt üldögéltek s elmereng a kedves emléken.

A szoba egyik szög'etében kis karos 
lóczán ül Sirokyné s aggódó tekintetet vet 
néha-néha az ifjúra s ajkai csendes imát 
lebegnek.

A nyitott ablakon behallatszik a torony
óra tompa ütése.

•— Tizenkét óra. Nem sokára megvirrad 
— mondá Pista Sirokyné felé fordulva.

Nekem mindegy fiam, bár sohasem 
virradna.

— Én is érzem édes néni fájdalmát, de 
hasztalan. A halál lezárta a kedves szemeket 
s elnémította a beszédes ajkat.

Két nehéz könnycsep esett ki szeméből.
• • . Vége!. .. . Mindennek vége !. .. . 

Lehullott az ősz utolsó virága is.

Dalok.
i.

Hallom a zápornak . . .
Hallom a zápornak nehéz zuhogását, 
Hallom a madárnak szárnya suhogását, 
Messze még a fészek, nem jut el hazáig, 
Lezuhan a sárba, ha szárnya elázik.

Hallom a könyemnek lassú peregését, 
Hallom a lelkemnek szárnya rebbenését, 
Haj, de messze vagy te, fél utat sem ér el, 
Lezuhan a sárba könyeim terhével.

II.

De nagy az ut . . .
De nagy az ut a csillagtól hozzám, 
Még annál is messzebb vagy te rózsám.
Az a csillag idehull a földre, 
Di távol maradsz mindörökre,

adó bevezetésével, s hogy ezt a kötelességét 
méltányosan, okosan és időszerűen teljesiti : 
ez az érdeme. —la.

Értekezlet a pénzintézetek reformja 
ügyeben.

A beszterczebányai kereskedem! és 
iparkamara Flittner Károly elnöklete alatt 
a pénzintézek reformja ügyében f. hó 27-én 
értekezletet tartott, melyhez a kamara terü
letén fennálló összes pénzintézetek meghiva 
lettek.

Az értekezletre 22 pénzintézet küldte 
el képviselőit, szám szerint 27-et, ami nagy 
érdeklődésről tanúsít.

Az értekezlet alapját, a magyar takarék
pénztárak központi jelzálogbank részvény
társaság igazgatóságába i képviselt vidéki 
pénzintézetek igazgatói által f. évi ápri is 
hó 29-én tartott orsz. értekezlet határozatai 
képezték.

Hosszabb vita után, melyben majdnem 
valamennyijeién volt részt vett, kimondatott, 
hogy mivel a kamarai kerület összes pénz
intézetei szolid alapon állanak, és a fent- 

! említett tanácskozásban hozott határozatok 
úgyis legnagyobb részt autonóm utón ke
resztül vezettettek, s az intézetek a közön
ség teljes bizalmát birjak : a kérdésben levő 
reformoknak törvényhozási utón leendő be
hozatalát fölöslegesnek tartják. De mivel az 
értekezlet nem zárkózik el a közvélemény 
követelményei elöl, ezek befolyása alatt, s 
a betevők megnyugtatása czéljából a terve
zett reformkérdést általánosságban elfogadja, 
s az egyes részletek tanácskozátába bocsát
kozik,

Elénk eszmecsere keletkezett azon kér
désnél, hogy uj intézetek alapításánál ki- 
mondassék-e egy alap töke minimum avagy 
sem ?

Az értekezlet e kérdést nagy szótöbb
séggel elvetette azon okból, mert ez az 
alapitási szabadság korlátozására vezetne.

A kötelező tartaléktőke kérdése egyban 
gulag elfogadtatott és kimondatott, bogy 
ehhez az évi tiszta nyereség legalább 10“/o*a 
csatolandó addig, mig a tartaléktöke az alap
tőke magasságát el nem éri.

A legfontosabb kérdések egyikének tar
totta az értekezlet az alaptőke viszonyát 
az intézetek által kezelt betétekhez és el
fogadta a fentemlitett központi jelzálog bank 
értekezletének azt a határozatát, mely sze
rint az alaptőke viszonya a betétekkel szem
ben 1 : 12-ben állapíttatott meg, azzal, hogy 
ha a betétek az elfogadványok, és visszle- 
számitolt váltókkal az alaptőke 12-szeresét 
túlhaladnák, a többlet puptlláris biztosítékot 
nyújtó értékpapírokban elhelyezendő.

A közp. jelzálog bank további határo
zatai, u. mint; hogy a visszleszámitolt váltók 
mérlegszerűen kimutatandók ; hogy a vissz
leszámítolt váltós összegének a saját töke 
kétszeres magasságát túlhaladnia nem szabad, 
és hogy a saját elfogadványok a visszleszá-

Ári vagyok a szomorúság fája,
Az öröm se épit fészket rája, 
Szél tépte le egyetlen virágom, 
S virágtalan állok a világon.

III.

Nem ismerek a szivemre . . .
Nem ismerek a szivemre,
Az én régi jó szivemre, 
Mint a virág ronda porba’ 
Osszetépve megtiporva.

Nem ismerek a szivedre,
Zavaros lett tiszta medre, 
A szerelem tiszta gyöngye 
Elvész az iszapgöröngybe’.

Oda van a sugaras nyár, 
A szivemmel alkatom már, 
Akár temetőbe menjünk, 
Mindörökre megpihenjünk.

IV.

Keresem a szived . . .
Keresem a szived, sehol se találom . . . 
Mi vagy te énnekem, csak egy fényes álom ? 
Ugy van az csak festve szivemnek mélyére, 
Ugy festette azt csak szivem piros vére.

Keresem a szived . . . Kebledbe nem rejtéd, 
Üres az nagyon, tán valahol elejtéd, 
S elveszett az utczán, s elveszett a porba’ 
Földig megalázva, hitlen megtiporva.

Keresem a szived, tán sohasem is volt, 
Puszta szellem vagy te, a ki már régen holt, 
S ide fenn jár mostan, mint fényes szivárvány 
Csábitó színekben, de hidegen árván.

Keresem a szived ... Oh hogy ha meglelném I 
Habár a porban is, magamhoz emelném, 
A sarat, a szennyet lecsókolnám róla, 
S könnyem záporával mosnám ragyogóra.

QvmiI, 

mitolt váltók kategóriájába essenek: vita 
nélkül elfogadtattak.

Élénkebb eszmecsere keletkezett azon 
kérdésnél, hogy az egyes üzleti ágaknál a 
betétek mily arányban használandók fel, bár 
meglehetős simán ment az idevouatkozó pou- 
tok tárgyalása.

A jelzálog maximuma a betétek 75 
%-ában állapíttatott meg ugyanazon félté 
telek mellett, mint a közp. jelzálog Bank 
értekezletén hozott határozatban ; épugy el
fogadtattak a váltó leszámítolásnál alkalma
zandó határozatok ; a lombardüzletnél előleg 
a tőzsdén jegyzett tixkamatozásu értékpa
pírok tőzsdei árfolyamuk 80%-a, a többi 
értékpapírok pedig 70%-áig nyújtható ; azon 
indítványnál azonban, bogy a takarékbeté
tek 10% biztositék képes értékpapírokban 
kötelezöieg elhelyezendő, — azon okból — 
hogy nagy betétekkel biró intézeteknél ez 
által tetemes veszteségek keletkeznének — 
nagy vita keletkezett, de ez a tétel is szó
többséggel elfogadtatott. A többi idevonat
kozó határozatai a közép jelzálogbauknak 
egyhangúlag elfogadtattak.

A mi a felügyeletet és a mérlegvizsgá
latot illeti, az értekezlet kimoudotta, hogy 
a felügyelő bizottság világosan felelőssé te
endő azért, hogy ne csak az activák, hanem 
a passivák is hiven vétessenek fel.

A felügyelő bizottság szervezetére vo
natkozólag kimondatott, hogy a felügyelő 
bizottság tagjai rendszerint a könyvvezetés, 
mérleg összeállítás terén szakszerűen kép
zettséggel bíró egyénekből választandók, kik 
kellő kereskedelmi ismeretek alapján egy 
mérleg önálló felülvizsgálatára kellő képzet
séggel birnak.

Az általános felügyeletet illetőleg az 
értekezlet nagyobb szótöbbséggel kimondotta, 
hogy tekintettel a megállapított szigorú rend
szabályokra s tekintettel az igazgatóság és 
fe.ügye ö bizottság fokozódottabb felelőssé
gére, nem tartja szükségesnek még külön, 
az intézetek kebelén kívül létesítendő fel
ügyeleti szervezetet, »’ különösen elvetendö- 
nek tartotta a pénzintézetek képviselőiből a 
kereskedelmi és iparkamarák kebelében ala
kítandó külön bitelügyi osztály szervezését, 
mert nem tartotta az üzleti titokkal össze- 
egyeztethetönek azt, hegy épen a verseny
intézetek képviselőinek betekintés enged
tessék az egyes iutézetek üzletkezelésébe.

Az értekezlet a kiküldöttek osztatlan 
érdeklődése mellett este % 8 órakor vég
ződött. — „K. K.u

Különfélék.
— Főispánunk kitüntetése. Garam- 

veszelei K a z y János, cs. és kir. kamarást, 
Barsvármegye köztiszteletben álló főispánját 
közszolgálatának a napokban ünnepelt tiz 
éves évfordulója alkalmából Baisvármeg^e 
közönsége elbalmozta bizalmának és ragasz
kodásának jeleivel. A közszolgálat terén 
szerzett érdemeiről maga a kormány is a 
legmelegebben emlékezett meg, sőt a leg
felsőbb helyen a király 0 Felsége is legma
gasabb kegyelmére méltatta, a mennyiben öt 
a Lipót-rend lovagkeresztjének díjmentes 
adományozásával tüntette ki. Ezen legma
gasabb kitüntetést Barsvármegye közönsége 
legnagyobb örömmel fogadja, mert benne 
vezérének 10 éves fáradhatlan munkásságát, 
de saját magát is megtisztelve látja. Ebből 
az alkalomból főispánunkhoz igen számos 
üdvözlő, bürgöny érkezett. Többek között 
József A0ost főherczeg, Kis-Tapo csány ura 
a következő szívélyes sürgönyben gratulált:

„0 cs. és kir. fenségeik legmagasabb 
megbízásokból van szerencsém a legma
gasabb kitüntetéshez Ö cs. és kir. fensé
gük legjobb kivánatait tolmácsolni, egy
szersmind részünkről is a legjobb kivá- 
natainkat átküldeni. Szmrcsányi tábornok.“

Nem különben Magyarország bíboros 
föpapjátó1, a berczegprimástól a következő 
meleghangú sürgöny érkezett;

,Legfe söbb kitüntetése alka'mából fo
gadja Méltóságod őszinte üdvözletemet. 
Vaszary Kolos biboruok herczeg prímás.u

Ezenkívül a számos üdvözlő táviratok 
között van Szlávy József, a Hunyady 
család, B.b. a vármegye tisztikara nevében 
Simonyi Béla alispán távirati üdvözlete. 
A midőn főispánunkat eme jól megérdemelt 
kitüntetése alkalmával részünkről is a leg
melegebben üdvözöljük, azon reményünket 
fejezzük ki, hogy eme kitüntetés záloga leend 
a jövőben is a közte és a vezérletére bízott 
vármegye közönsége között a kölcsönös bi
zalomnak és ragaszkodásnak, a mely Bars
vármegye történelmét a jövőben is méltó 
alkotásokkal fogja gazdagítani.

— A lévai dalárda, mely immár belát- 
batatlau idő óta az igazak idegbéniió álmát 
aludta s öutud-tlauul is feloszlásához köze
ledett, mint örömmel értesülünk, újjá fog 
szerveztetni s fokozottabb erővel fog czél* 
jának megvalósítására törekedni. A választ
mány határozata szerint a dalárdát uj mű
ködő tagokkal fogják felfrissíteni s igy újjá 
szervezve magát még e nyár folyamán be
mutatja a dalkedvelő közönség előtt. Bizony 
ideje is immár a lévai dalárda renoméját 
visszaállítani.

— Egyházi változás. M i o k o v i c s 
Mátyás lévai káplánt a herczegprimás Vaj
kára administrátorrá nevezte ki s helyébe 
Síposa Antal keméndi káplánt helyezte át.

— Fénzügyigazgatoaág Ipolysá
gon. Hontvármegye székhelye Ipolyság pénz
ügy igazgatóságot fog kapni, mennyiben, mint 

értesülünk, a pénzügyi kormány az ipolysági 
pénzügyigazgatóságot 1900. év augusztus 
l-ére felállítja. Ipolyság képviselő testületé 
május 29-én közgyűlést tartott s bár a bér
szerződés még érvényesítve nincs, elvi hatá
rozatként a pénzügy igazgatósági épület fel
építését kimoudotta s érdemleges határozat 
hozatalra a községi törvény rendelkezése sze
rint junius hó 28. napjára uj képviselőtestü
leti gyűlést tűzött ki, a melyen azon indít
ványt is tárgyalni fogják, hogy a város a 
tisztviselők elhelyezésére bérházat építsen.

— Előléptetés. A vallás és Közokta
tásügyi miniszter S v a r b a József, a lévai 
állami tanítóképző-intézettel kapcsolatos gya- 
korló-iskolai tanítót a X. fizetési osztály 3. 
fokozatába segédtanárrá léptette elő.

— Tanítók gyűlése. A Léva vidéki 
róm. kath. népnevelők egyesületének lévai 
köre f. hó 28 án délelőtt 10 órakor a róm. 
kath. elemi fiúiskolában gyűlést tart.

— A lévai főgimnázíumi segítő
egyesület ma vasárnap délelőtt 11 órasor 
tartja közgyűlését e főgimnázium IV. osz
tályának termében, a mely alkalommal az 
egyesület eddigi működéséről számol be az 
elnök s egyúttal az uj tisztikart is megala
kítják. A valóban nemes missziót teljesitö 
egyesület iránt ez úttal is felhívjuk a kö
zönség érdeklődését.

— Hímen. T a r i s c h Rezső bars-füssi 
földbirtokos, Tarisch Kajetán és neje Örley 
Leopoldina fia május hó 27-én vezette oltárhoz 
Hu bért Hermin kisasszonyt, özv. Hubert 
Jánosné Habermann Paula úrnő bájos leányát 
Pozsonyban.

— Véres mulatság. Dobóberekalján 
szomorú eseménynyel végződött a szokásos 
urnapi mulatság. A földmivelö népnek ka
szinója a korcsma, itt szoktak összejönni 
mindannyiszor, valahányszor a gazdának sza
bad ideje van 8 itt eresztik le a garaton 
a veritékes munkában szerzett filléreket s 
itt a bor és pálinka gőzében szülemlenek 
meg azok a rémes gondolatok, melyek éven
ként tekintélyes anyagot adnak a büutető 
bíróságoknak. Ezen űrnapján is két haragos 
találkozott a dobó-berekaljai korcsmában, 
az egyik Titurusz Jáuos a másik Sztribula 
Péter, mindketten dobó-berekaljai legenyek. 
Titurusz már régebb idő óla gyűlölte Sztri- 
bulát s csak alkalomra várt, hogy gyűlöle
tének tettleg is nyomatékosabb kifejezést 
adjon. Ez alkaiom is megérkezett. A mon
dott napon megleste, mikor Sztribula este 
10 órakor a korcsmából haza ment s egy 
késsel hasba szúrta. A megszurkált legényt 
életveszélyes sebével a lévai kórházba szál
lították, a késelőt pedig a bíróság vette 
pártfogásába.

— Színházi műsor. A közönség tájé
kozása czéljából közöljük a szintársulat jövő 
heti műsorát, mely szerint színre kerül : 
Hétfőn Thury színmüve a Katonák. Ked
den Ágotát jutalomjálékául Üdvöske 
operett. Szerdán Aeneas papa. Csütör
tökön Kis Molnárné. Péntekén R o- 
cambole, Szombaton a Kor- 
ne viliéi harangok. Ez alkalommal 
melegen ajánljuk a közönség pártfogásába 
Ágotáinak, sziutársulatunk jeles komikusának 
keddi jutalomjátékát, kinek művészetében 
mar eddig is oly sokat gyönyörködtünk, ki 
ez alkalommal is igen élvezetes estét fog 
szerezni a müpártoló közönségnek.

— Gyilkos férj. R émes eset történt 
múlt hó 24-éu ejjel Vthuyén, a midőn Staner 
Jáuos gépgyári munkás reszeg fővel vadálla- 
tias kegyetlenséggel megölte feleségét, akivel 
már évek hosszú során át brutálisan bánt, 
ugy, hogy a szánni való asszony e miatt már 
egy izbeu elmezavarodott lett. A kegyetlen 
ember nem csak, hogy szegény áldozatának 
fülét, orrát levágta, mellcsontját és oldal
bordáit összezúzta, de még patkós csizmái
val is össze-visaza taposta áldozatát. — A 
meggyilkolt asszony tetemeit múlt szom
baton temették el nagy részvét mellett Vih- 
nyén ; a gyilkost pedig letartóztatták. Staner 
János már évek előtt féltékenységből össze
szurkálta Ficht nevű sógorát es azután ma
gára is lőtt, de ezért, miután fel nem jelen
tették az esetet, törvény elé nem került, 
pedig az általa megsebzett sógora a szenve
dett sérülések következtében három év 
múlva meghalt.

— Felvidéki gazdagyülés Nyitrán.
A különféle gazdagyülésea sorozata Nya
rán május hó 3U-án a Nyitramegyei Központi 
Hitelszövetkezet közgyűlésével kezdődött, 
melyen elhatároztatott az Országos Központi 
Hitelszövetkezetbe való belépés, az alap
szabályoknak az uj szövetkezeti törvény sze
rinti módosítása s az országos központ, kép
viseletének Nyitra- Bars- és Trencsénuie- 
gyékre való elvállalása. Ezután következett 
a Nyitramegyei Gazdasági Egyesület igazgató 
választmányi ülése. Ezen elhatároztatott, hogy 
a földmivelésügyi miniszternél egy miniszteri 
biztos kiküldése kéressék a szobortiszti, ver- 
bóczi, turolukai* és rudnó-völgyi marha
uzsora megszüntetése, az egész gazda
sági helyzet feltárása s a szegény nép 
javára teendő inttztedések megtétele vé
gett. Most a Nyitramegyei Gazdasági Egye
sület közgyűlésé következett ugyancsak 
Emödy József elnöklete alatt, ki az ülést 
a városházának tagokkal egészen megtelt 
nagytermében lelkes szavakkal nyitotta meg 
b ajánlatba hozta Károlyi Sándor grófnak, 
Darányi Ignkcz földmivelésügyi minisz
ternek és Desewffy Aurél grófnak tisz
teleti taggá leendő megválasztatását. Az 
indít vány mqj lollwedtaol egyh»U|ul»f 



elfogadtatott. Darányi minisztert erről a 
közgyűlés Bécsbeu sürgönyileg értesite te. 
Ezután a megyével fennálló afférját in
tézte el a közgyűlés. M e z e y Gyula az 
egyesületnek ezelőtt 2 évvel nagy lelkese
déssel megválasztott s nagy népszerűségnek 
örvendő alelnöke a béke érdekében lemond
ván nagy buzgalommal betöltött állásáról, 
hogy helyét a vármegye jelöltjének E sz- 
t e r li á z y János grófnak átengedjen, ki 
ezen állásra egyhangúlag meg is választatott. 
Ugyancsak a megye jelöltjei Bacskády 
Károly és Rudnay Sándor választattak 
meg igazgatósági tagokká is. Ily módon a 
két ellenfél a hivatalos vármegye és a gaz
dasági. egyesület békejobbot nyújtottak egy
másnak, hogy a vármegye mezőgazdasága 
javára annál hasznosabban munkálkodhas
sanak. Majd a Nyitra-.Bars-,Pozsony-, Tren- 
csén- és Sárosmegyékböl nagyszámban meg
jelent gazdasági szesztermelök tartottak ér
tekezletet s elhatározták, hogy a magákévá 
te?zik a szesztermelök országos egyesületé
nek határozatait s fölkérik a kormányt, hogy 
a kontingens felosztására vonatkozó törvény
javaslat a mezőgazdasági szesztermelök 
egybehívandó országos értekezletének ta
nulmányozás és megbirálás végett kiadassák 
s hogy a törvényhozást is felkérik a szesz
ipar támogatására. — A közgyűlés a po
zsonyi kiviteli hízott marhavásár létesítése 
miatt összehívott felvidéki hizlalók értekez
letével végződött. Elhatároztatott, hogy a 
földmivelésügyi miniszternél egy küldöttség 
fogja kérelmezni a pozsonyi kiviteli marha
vásárnak mielőbbi létesítését. Pozsony vár
megyének kiküldötte Brolly Tivadar pol
gármester kijelentette, hogy Pozsony városa 
a kiviteli vásár ügyét minden erejével a I 
legnagyobb készséggel felkarolja. Ugyanígy 
nyilatkozott Dr. Wolf titkár a pozsonyi 
ipar és kereskedelmi kamara nevében. — 
A gazdagyülések sorozatát a nagyszabású 
felvidéki szövetkezeti gazdagyülés fejezte 
be. Jelen volt a felvidék különböző részei
ből, mintegy 300 hallgató, kik előtt Károlyi 
Sándor gróf, majd Zseléuszky Róbert gróf 
és Rubinek Gyula tartottak ezután nagy 
érdekű gazdasági előadásokat, a melyek 
időszerű kérdésekről szólva mindvégig 
lebilincselték a hallgatóság figyelmét. Az 
előadások hatása rövid idő alatt lát
ható lesz a felvidéki szövetkezeti mozga
lom fejlődésében. A felvidéki gazdák nagy 
köszönettel tartoznak a szövetkezeti eszme 
jeles apostolainak tanulságos előadásaikért. 
A három előadó sok uj kivet szerzett ez 
alkalommal a szövetkezeti eszmének.

— Vásári tolvajok. Túri vását sátor 
nélkül, mondja a nóta, a lévai azonban tolvaj 
nélkül nem esik meg soha. A héten tartott 
urnapi vasár alkalmával Péter Andrasné 
kis-koszmályi asszony, Reisz Zsigmondné 
nagy-ölvedi lakosnötöl 20 méter festett kar
tont ellopott. A bosszukezü ujju menyecskét 
azonban rajta csípték. Szennyes Mihály 
üzbégi lakos pedig egy sátorban sörért fizetni 
akar, zsebébe nyúlván rémülten veszi észre, 
hogy pénze hiányzik. Körültekint, hát akkor 
látja, hogy közelében egy csoport czigány 
már osztozik is a pénzén. A közelben volt 
rendőrnek sikerült is az egyiket elcsípni, a 
többi azonban megugrctt. — A keddi bőr 
vásár alkalmával pedig egy czigány több 
darab bőrt lopott, melyet a kórház mögött 
elrejtettek. Hanem ezek is rajtavesztettek. 
Az ellopott bőrök gazdáját azonban eddig 
nem sikerült kipuhatolni.

— Tánczestély. A lévai kath. legény
egyesület ma este tartja nyári mulatságát a 
Nyitrai kertben. Az estély iránt, mely éven
ként a legszebb bokrétába szokta összegyűj
teni váiosunk és vidékének szépeit, most is 
igen meleg érdeklődés mutatkozik, a mit 
a derék egyesület méltán meg is érdemel, 
mint hogy évről évre a legfesztelenebb mu
latságokkal kedveskedik vendégeinek.

— Vihnye fürdőbon már megindult j 
a szezon. A tulajdonos Selmeczbánya városa 
ez évben több javitási munkát végeztetett, 
így csinos zene pavillont építtetett és 
az épületnek is az egészségügyi köve
telményeknek teljesen megfelelő beren
dezését csináltatta meg. Dr. Bolemán István 
hírneves balneologusunk, Vihnyének állandó 
fürdő orvost már Vihnyén van. E hó 11-én 
a budapesti orvosi körnek több tagja fog Vih- 
nyére érkezni, hogy személyes győződjenek 
meg a fürdő berendezéséről. Úgy értesülünk, 
hogy a tulajdonos város tervbe vette azt is, 
h°Ky jövőre a fürdőt házilag kezelteti, mert 
■87 e8y részt jövedelmezőbb lesz a fürdő s 
egyúttal annak felvirágoztatása is biztosabb 
lesz.

*— Ápolónői kurzus. A magyar vörös
kereszt egyesület betegápolónők kiképzésére 
julius elsejétől hat hónapi kurzust nyit. A 
megüresedett 11 helyre pályázhatnak 20-40 
év közötti erkölcsös nők, a kik e nehéz föl
adatra úgy testileg, mint szellemileg alkal
masak. A folyamodványokat vagy a vidéki 
választmányok és fiókegyesületek utján, vagy 
közvetlenül az egyesületi igazgatósághoz 
(IV. Kecskeméti-utcza 5. szám) legkésőbb 
június 16-ig kell benyújtani. Mellékelni kell 
hozzá keresztlevelet, illetőleg anyakönyvi ki
vonatot, a férjnek, szülőnek, vagy gyámnak 
beleegyezését, erkölcsi bizonyítványt, hiteles 

tzonyitványt arról, hogy magyarul beszélni, 
írni és olvasni tud, hatósági bizonyítványt 
* olyamodó családi viszonyairól és foglal- 

ozásáról, egészségi és himlőoltás bizo- 
njnranvt, I

— Léván májuB hónapban meg
haltak. Deutsch Hermanné, szül. Veil Mária, 
élt 55 évet. Androvics Györgyné, szül. Ba
kács Mária, élt 58 évet. Tomcsányi Anna, 
élt 65 évet. Özvegy Hugyinka János, élt 
71 évet. Batizi Gusztáv, élt 52 évet. Tratt- 
ner Antal, élt 3/4 évet. Stefánek István, élt 
66 évet. Rusznyak Tódor, élt */g évet. Tóth 
Andor, élt 58 évet. Özv. Handler József, 
élt 88 évet. Horváth Vilma, élt 2*/g hónapot. 
Özv. Laufer Illésné, szül. Kümpfner Czeczilia, 
élt 77 évet. Simovics Anna, élt */4 évet. 
Dómján Lajos leánya, élt 21 órát.

— Legújabb. — Az éjjel vettük a 
távirati értesítést, hogy Francziaország tár
sadalmát feldúló és Európa közvéleményét 
évek óta foglalkoztató Dreyfus ügyben, a 
franczia semmitöszék a revíziót elrendelte.

— Rövid hírek. — A pestis Egyip
tomban Az egyiptomi városokban pestis 
ütött ki, miért is az összes kikötőket veszteg
zár alá helyezték. — Aguinaldo, a fillipini 
felkelők hírneves vezére, kit a túlnyomó ame
rikai erő sem birt leverni, hif szerint a múlt 
héten Manillában meghalt. Állítólag meg
gyilkolták, némelyek szerint öngyilkos lett 
a harcz sikertelensége miatt. — Az ÖTVÖS 
doktori szigorlati rendet a kultusz
miniszter rendelete folytán reformálni fogják 
oly képen, hogy az eddigi szigorlatokat három 
szigorlatba vonjak össze s azonkivül az uj 
doktorokból egy évi kötelező kórházi gya
korlatot fognak követelni. — Az athéni 
nők, tekintettel arra, hogy a görög férfiak ' 
nem igen nősülnek, kérvényt nyújtottak be | 
a görög országgyűléshez, hogy az agglegé- ; 
nyekre súlyos adót vessenek. A kérvény . 
sikerében azonban nem igen biznak, mert a ' 
görög parlament tagjainak nagyobb része 
szintén agglegény.

— A ml jó az hathatós! Daczára, a 
sok savanyuvizek konkurrencziájának, sike
rült a hírneves Krondorfi savanyuviznek év- ■ 
röl évre nagyobb forgalmat csinálni. Ez an
nak köszönhető, hogy a Krondorfi savanyu- 
viz páratlan jóizü asztaliviz, azonkivül, mint 
gyógyital nyálkaoldó hatásánál 
fogva úgy a gyomor, tüdő és a többi huru- 
tos báutalmaknál az orvosok által a legjobb 
sikerrel alkalmaztatik.

Igen fontos betegeknek. Felhívjuk 
t. olvasóink figyelmét egy rendkívül áldásos 
és hatásában páratlan uj gyógymódra: a 
haemopatiára, melynek megalapítója 
és egyedüli képviselője dr. Kovács J. 
haemopata. Rendelő-intézetében Budapest,
V. Váczi-körut 18. napról-napra a legfenye- 
sebb eredményeket éri el súlyos ideg
bajoknál, — különösen n e u r a s t- 
heniánál — szív és gyomor
bajoknál, a s t hm a- és köszvéuy- 
nél. Bőr- és vér betegségeknél 
minden vegyi szer alkalmazása nélkül az 
általa feltalált párolgási és belégzési rend- 1 
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 m-g. (

APBÓSÁ0OK.
Rovatvezető: ZUHANY.

Ugrl Füles városi röndér okoskodásai.
Azt óvásom a Barsi újságba, hogy nincs viziiuk, 

hogy a Trézsi-kutat köne megfurnyi. Ójjé I Teszik a 
koicsmáros urakat megkérdenyi, honnincs-i élig vizük 1

Azt is panaszojják, hogy kevés a lámpa és a lévai 
utozákon egyiptomi sötítsíg van. No, mondok, hát nem 
ehg az sok hódvilág, a mely néha az égen is, de min- ' 
dig a nemes városi tanács feje-bubján ragyog.

Azé hát kérem, csak lassan hajtanyi azon maga
dáma tlaszteron, mert aszondik, hogy belukad, oszt nem 
lehet kifotoznyi.

Mert hát nem csak Pesten, de Léván is rönduek 
muszáj lennyi. Mecsa ? valaki ott físzkelődik 1 Balázs 
vigye be I

Színészet.
Vasárnap a kereskedő ifjak táncz- 

mulatságával egybe kötve Bokor Gyerek
asszony czimü népszínműve került színre. 
Az előadás egyike volt a legjobbaknak ; a 
szereplők jó kedvvel játszottak s a közön
ség zajos tapssal hívta lámpák elé.

Hétfőn jzép számú közönség nézte 
végig Bérezik Árpád H i m f y dalai czimü 
vigjátékát. Bérezik meséje egy szerű szerelmi 
történe’, poétái idill, de jól esik látni és 
hallani, mert minden is ében magyaros. Kis
faludy Sándor szerepét Kalmár Gyula 
játszotta nemes hévvel, mély érzéssel. Jellem
festése tökéletes volt. Makó Aida Szegedy 
Róza alakítása által gyarapította sikereit. 
Mimikája, hanglejtése precziz ; azonban véle
ményünk szerint sokkal nagyobb hatást fog 
elérni, ha kissé melegebben, jobban átérezve 
játszit*. Olyan ő, ha szabad e hasonlitással 
élnünk, mint az a zeneművész, kinek játék 
kezében a hangszer, játéka briliáns, ds ő 
maga nem érzi. Á hóditó művész a saját 
énjét, érzéseit önti játékába, s ezért mara
dandóbb nyomot hagy a közönség lelküle- 
tében. Mezei Béláné Szegedy Mari intri- 
kus szerepében igazán a legjobb alakítását 
mutatta be. Ágotái, a mindig ügyes ko 
mikus, az öreg Rosty derék, hazafias alakját 
nagy hatással személyesítette. Ezen zsáner- 
ben tanúsított tehetségét a közönség is elis
meréssel jutalmazta meg. Völgyi Ilonka 
(Bay Annuska) mint mindig, ma is kedvesen ' 

játszott. Kitűntek még Catry (Bezerédy), 
Bogyó Ilonka (Jolán), R a d v á n y i (Sza- 
lóky) és Sághy (Ágh Ferencz).

Kedden Hon'ti Elma jutalomjáté
kául Verő szép zenéjü operettje a Szultán 
került színre. Honti Elma parforce szerepe 
a szultán. Szépen csengő hangja hálás anya
got talált a fülbemászó dallamokban. Egyes 
számait meg is ismételtette a hálás közön
ség. Igen kedves pendanteja volt Har
kányi Gizella Roxelane szerepében. Fő 
előnye, hogy könnyen, tisztán énekel min
den tónusban, játéka pedig jobb, mint rend
szerint az énekeseké szokott lenni. Á g o t a i 
Ali szerepében igen mulatságos alakot repro
dukált. Kár hogy a hangja oly gyönge s az 
eunuchok primtenorját nem bírta végig ki
tartani. Egyébként valamennyi szereplő a 
legjobb tehetségével járult az est sikeréhez. 
A karok pompásan beváltak ; a zene kiséret 
a lehető legjobb volt, a mit a derék kar
mester dicséretére írunk.

Szerdán ismét arról győződtünk meg, 
hogy a társulat a legélvezetesebb estéket 
óhajtja szerezni a közönségnek, mert ezúttal 
is Bisson Hálókocsik ellenőre czimü 
vigjátékának előadásával valóban a legfoko- 
zottabb igényeket is kielégíthette. Á g o t a y 
és Catry remekeltek a két Godefroide 
szerepében. Mindkettő a legjobban fogta fel 
a két ellentétes szerepet s a legszebben is 
juttatta kifejezésre. Makó Aida és V ö 1 g y i 
Ilonka (Lucieune és Rosine) kedvesen ját
szottak. Az est sikerében azonban nagy része 
volt M e z e i n é n e k is, ki az anyós kaczag- 
tató szerepében ekszczellált. A közönség 
tetszése kisért minden felvonást.

Csütörtökön ismét két előadás volt. 
Délután a Mátyás diákot láttuk az úgy
nevezett zóna előadásban. Este Almássy Tót 
leány népszínműve került ezinre csekély 
közönség előtt. A szereplők igyekezettel ját
szottak. Harkányi Gizellát a czimszerep- 
ben gyakran megtapsolták. Igen jó alakítást 
produkált Fehér Gyula. Borbolya szerepé
ben. Végül még Radványit ki kell emel
nünk, ki Bandi szerepét rutinnal játszotta.

Pénteken közepes sikert ért el Dobsa
V. László czimü tragédiája. Nehézkesen 
indult s csak a vége felé lendült fel egy kissé. 
A legtöbben nem megfelelő szerepeikkel igen 
nehezen küzdöttek meg. A legjobban sike
rült Kalmár (Hunyadi László) és B o g y ó 
Ilonka (Gara Mária) alakítása. Catry mint 
V. László szintén megállotta helyét Makó 
Aida szépen játszott, de hidegen. Nem tudta 
elhitetni mindazt, amit beszélt. Ágotay 
Ciliéi szerepét egész tönkretette. Alakja, 
hangja, egyénisége egész más szerepekre pre
desztinálják. Fehér Gyula Gara Nádor 
szerepében elismerésre méltó munkát végzett; 
mimikája tökéletesítésére kell azonban töre
kednie.

Tegnap szombaton Harkányi 
Gizella jutalmául a Nebántsvirág, eme 
fégi, de mindig szép operett került színre. 
A kedvelt énekesnő helyesen választott. O yan 
ez, a melyben az egész darab minden szép
sége Fiavigny Denise kiemelkedő szerepében 
összpontosul. Harkányit már eddigi já
téka után is rokonszenvesen fogadta a kö
zönség, a mit ezúttal még inkább megérde
melt. Éneke precíz, a mellett kifejező, játéka 
kedves; derült kedélye átragad a nézőre 
is. Nem túloz, de nem is pongyola. A kö
zönség sokat tapsolt neki. Pompás alak volt 
A g o t t a y Celestin szerepében, a melyre 
rátermett. A többieknek egybevágó játéku
kért szintén bőven kijutott az elismerésből.

Közönség köréből.
Köszönet-nyilvánitás.

Dr. Kaszaniczky Kálmán ügyvéd ur — 
Povráznik Mihály — Spiszár Anna elleni pör- 
ben megitélt tanudiját, 3 forintot szives volt 
a helybeli Stefánia árvabáz javára felajánlani, 
— mely Bzives adományáért fogadja, az ár
vák nevében ez utón köszönetem.

Jozsefcsek Géza, 
uöegyleti pénztárnok.

Irodalom és művészet.
Nyári betegségek. Ilyenkor amikor az idő 

már a városokban tűrhetetlen meleg kezd 
lenni, aktuálissá lesz az a kérdés, hogy hol 
töltsük a szabadságunkat, hol üdítsük fel a 
hosszú egy évi robot munka utá,n elernyedt 
idegeinket, hol töltsük a nyarat. Éppen most 
kaptuk kezünkhöz a Képes Családi Lapok 
illusztrált szépirodalmi heti lap (előfizetési 
ára negyedévre 1 frt 50 kr.) tulajdonosának 
az értesítését, melyből meglepetten olvassu <, 
hogy a legelőkelőbb magyar fürdőhelyen 
Bártfán, Otthon nevű minden kényelemmel 
berendezett 60 szobás szállodájában mily 
mesésen olcsó árak vaunak. Mindazoknak, 
kik a nyári idényt fürdőn szándékoznak töl
teni, ajánljuk ezt a szállodát, melyben a 
szolid kiszolgál .s m illett kényelmes, a mi fő, 
olosó otthont találhatnak bővebb értesítést 
nyújt a Képes Családi Lapok kiadóhivatala. 
Budapest VI. Szoud -ucza 11. szám.

Változások küszöbén. Soc alpolitikai tanul
mányok Beruát Istvántól. II. kiadás. Buda
pest. Hornyánszky Viktor könyvkereskedése. 
Mikor e mü pár évvel ezelőtt megjelent s a 
socia'politikai reformoknak, a közállapotok 
megújulásának szükségét hangoztatta, arány
lag kevesen értették meg. Magyarország auy- 
nyira el volt merülve a saját maga által csinált 
ellentétekbe, hogy nem maradt ideje azokkal 

a problémákkal bőven és rokonszenvesen 
foglalkozni, melyek hivatvák arra, hogy a 
jövő irányát megszabják. Azouban az alföldi 
sociális mozgalmak s a társadalmi kérdések
nek minden irányú előtérbe nyomulása a 
struccmadár politikáját lehetetlenné tette. 
Szembe kell nézni azokkal a problémákkal, 
melyek elöl ez ideig kitértünk, sőt a me
lyeknek létüket is tagadtuk. É tekintetben 
igyekezik hü útmutató lenni a munka, a mely
nek időszerűségét tagadni alig lehet. Ára60 kr.

Nem lehet csodálkozni a fölött, ha a „Rej
telmes Világ“-ot, a tudományos irányt követő 
spiritualizmusnak emez egyetleu magyar orgá
numát, az olvasó közönség Magyarország leg
érdekesebb hetilapjának tartja. Minden egyes 
számának változatos, eleven tollal irt, magas 
színvonalon álló béltartalma állandóan feltű
nést kelt s érthetővé teszi azt a páratlan érdek
lődést, mely a magyar társadalom minden 
rétegében lépten-nyomon megnyilvánul. A 
.Rejtelmes Világ“-ot több mint 50 eredeti 
fényképfelvétel, topographiai rajz stb. díszíti. 
A lap előfizetési ára egész évre 6 frt, félévre 
3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr., finom papi
rosra nyomva pedig; egész évre 10 frt, fél
évre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr., mely 
összeget a lap kiadóhivatalához, Budapest,
VIII. Üilöi-ut 12. kell küldeni. Kívánatra a 
kiadóhivatal bárkinek ingyen küld mu
tatványszámot.

Foulard-selyem, 65 krtól 
3 frt 35 krig méterenként — japáni, chinai 
stb. legújabb mintázatok és színekben, va
lamint fekete, fehér és színes HENTITB- 
BEBG SELYEM 45 krtól 14 frt 65 krig 
méterenként — legdivatosabb szövés, szin 
és mintázaban. Privát fogyasztóknak 
póstabér és vámmentesen valamint házhoz 
szállítva — mintákat pedig postafor
dultával küldenek,
HENNEBERG G. selyemgyárai

(CS. és k. Udvari szállító) Züriohben.
Magyar levelezés. Svájczba kétszeres levél

bélyeg ragasztandó.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza- m.-mázsánkéntS frt 20 kr,8 frt. 40 Két
szeres — frt— kr. — frt — kr. — Rozs 
6 frt 40 kr. 6 frt 60 kr. Árpa 5 frt 80 
6 frt 40 kr. Kukoricza 5 frt 20 kr 5 frt 40 
kr. Bab 5 frt 50 kr. 5 frt 70 kr. Zab 6 frt 10 kr 
6 frt 30 kr.— Lencse — frt — kr. frt — h r 
Köles — frt — kr. — frt — kr.

Nyilttér.
i.

A Koháry utoza 504. sz. ház, üz
letnek is használható, szabad kézből 
eladó. — Tudakozódhatni Cserei 
Gyulánál.

II.
Az uj-barsi róm, kath. plébánia 

épület renováltatván, az asztalos, kőmi- 
ves, ács, lakatos és bádogos munka, 
Ya?y egyenkint, vagy együttesen kiadó. 
Értekezhetni az uj-barsi plébánián junillS 
hó 15-ig.

III.
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 Adolfnó Léva, 
Damjanich-utcza 315.

IV.
Beocsini Cement áruda, 
l-ső rendű ZPortlsLiid. Cement 
1-ső rendű Román Cement, 

eredeti gyári áron kapható :
Engel József,

fűszer-kereskedésében, Léván.
V.

KÉRDEZZÜK MEG A HÁZIORVOST! |

írón dórii
I alkálikéki sdvamjuvtj

MINT NYÁLKA OLDÓSZER
úgy magában mint meleg tejjel vegyítve 
köhögésnél, regedtségnél, tüdöhurut- 
nál stb. legjobb gyógysikerrel ajánltatik. 
Nehézen emésztő, gyomorhnruinal 

kitűnő hatása van!
Főraktár: AMSTETTER IMRE ezégnét.



23. szám. HIRDETÉSEK. 1899. junius hó 4.

Budapest, Váczi-körut 32. szám.
Ajánlja a m. kir. államvasutak gépgyárában készült gőzcséplőgarnituráit, ipari czélokra alkalmas ..Compound" lokomobiljait. teljesen vas. 
bői készült szalmakazalozó-gépeit, gözkukoriczamorzsolóit. Sti bor-féle körfűrészeit, „Millenium" kaszáló- és aratógépeit; továbbá Sack- 

féle ekéit, vetőgépeit, boronáit és egyéb gazdasági gépeit.
-A. 3? jegyzék: ingyen és ‘bér m. e n t -v e_

Képviselő: Hirsohmann Kristóf ur Pozsony.

•MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE-
36127 Budapest, F., Alkotmány-utcza 31. sz.
Az ADRIANCE, PLATT és Co.

new-yorki gyár világhírű

„A1)RIAXCE“
kévekötő-, marokrakó arató-

és fUkaszáló-gépeinek

magyarországi képviselete

A V. VERMOREL féle 
vlllefranchei gyár világhírű

pCrOlIOSpOm-feCH' 
IrciKlöliieR

Minden a mezőgazdaság keretébe 
tartozó szükségletek, mint:

vetőmagvak, műtrágyák, 
anyagok, szerszámok, gépek stb. 

legjutányosabb beszerzési forrása.
1 szövetkezet alapszabályait és havonkhit kétszer megjelenő „ÜZLETI 

ÉRTESlTÖ^-jét bárkinek incrven és bérmentve me&rküldi.

Pályázat.
A Lévai takarékpénztár részvénytársulatnál előléptetés folytán 

megüresedett gyakornoki állásra, — mely évi 360 írttal van java
dalmazva — pályázat nyittatik.

Az állásra kereskedelmi-, esetleg középiskolát-, vagy polgári 
6 Osztályt végzett ifjak pályázhatnak.

A tanulmányokat és erkölcsi magaviseletét tanúsító okmányok, 
saját kezűleg irt folyamodvány kapcsán alulírottnál junius hó 15-ig 
nyújtandók be, az állás julius hó 1-én lesz elfoglalandó.

Léva, 1899. junius 1.

Holló Sándor,
igazgatósági elnök.

■V'VVV’-V'V^VV'V'VVVX'VVVVV-VVVVVVVVVVW

off János
Hoff János 

írnaláta 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. — ut 
palaczk bérmentve 3.75 kr.

Tiz éve, vagy már légibb idő óta haiz- 
liánom az On maláta egészségi sörét és 
egyébb maláta készítményeit. Ezek az 
egyedüli szerek, melyek feleségemnek 
visszaadták az egészséget.

Bőgéf, Bécs, Hofmühlgasse.

maláta-készitményei 
és ■betegeknek. 

Hoff János
. malata egészségi csokoládéja.

Gyengeségnél vérszegény 
ségnél, idegességnél, álmát 
lanságnál, étvágytalanság 
nál kitüoöen bevált. Rendkívüli 
jő izü és tápláló. Gyenge gyér-, 

i rnekek igen jó eredmény nyel hasz
nálják.

Egy csomag ára 1 frt.
Maláta csokoládéja a legkitűnőbb a 

mit ismerek. Ezen kellemes italt idii t 
maláta kivonatot, 1 font ' gyomor — illetve emésztési zavaroknál, 

zacskó maláta : sápkórnál és általános gyengeségnél min- 
' denkor jó eredménynyel alkalmazom. 

Dr. Nicolei orvos, Triebel.

Hoff János
sűrített malata kivonata.
Tüdőbajoknál, gégehurut

nál, úgymint idült köhögés
nél; főleg a gyermekek légzési 
szerveinek megbetegedésénél a 
legjobb sikerrel alkalinaztatik. Le j 
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 J 
maláta csokoládét és s/s 

i kivonat mell ezukorkát.
Fischer G. őrnagy N.-Várad.

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

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

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

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

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

matikus bántalmain kitünően segítenek 
Busch plébános, Weischütz.

t 
t 
t 
í 
í

Fiúméból

közvetlen a tengeri hajóról szeiküldve
zsák 4 kgr. Rió kávé jó izü..........................4.60
zsák 4 kgr. Portoriko kávé uagyszemii . 5.60
zsák 4 kgr. Kuba kávé nagyszeiuü . . 5.76
zsák 4 kgr. Portoriko gyöngykávé . . . 6.12
zsák 4 kgr. kék Jáva gyöngykávé . . . 6.80

elvámolva, bérmentve és csomagolva min 
den más költség nélkül.

Árjegyzőkkel készséggel szolgálunk.

Fratelli Deisinger,

FIUME, szabad kikötő 28.

r—

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

Magyarországi kizárólagos förakrár: TÖRÖK József gyógyszertára Budapest,Király u. 12. 
Közlemények átrjeg-yz éle Ítél ingyen és bérmentve. - ------

kézi es sorvetögeii.

a
Nyomatott Nyitrai é« Táru könyvnyomdájában, Léván*

Kertifecskenao-
Gabonatisztitó-rosták. Darálók. Morzsoló. Tizedes mérlegek. 

|Mezőgazdasági gépgyárosok raktára, 

Kern Testvéreknél, Léván.
Árjegyzékek kívánatra ingyen 

és bérmentve küldetnek.

A magyarországi kávésok bevásárlási forrása.

Szecskám.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ifj. Kotzó Pál
S-u.cLa.pest., "V*., 1-iipót-lcöru.t 18. sz. 

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

Garett R. és fiai féle legújabb szerkezetű 
compound gÖzmozgonyait féletab 11- 
és stabilalakban, a melyek 40 százalék 
tüzelőanyag megtakarítással dolgoznak.

Gőzmozdonyokat és gőzcséplőket 
négyszer fordítható acél-dobsinekkel, 
toldást nem igénylő szalmarázókka 
és nagy szita felülettel, minden nagy 
Ságban.

Minden fajta lovas cséplőkészleteket 
arató- és vetőgépeket, szecskavágó

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

M
M

Vermorel és Victoria-féle legjobb! 
Fel-Al zxx-ollxa.tlaix,

a. siker kétségtelen 
A szolo-/ess7Ö (venyige) leveleinek betegségei ellen valamint a 

rovarok’,evelé8zek’pondrók *

Ára 12 forint.

Kapható: Kern Testvéreknél, Léván
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