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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken «• Léván házhoz küldve :

Egy évre........................5 frt — kr.
Hat hóra........................2 frt50kr-
Három hóra . . . . 1 frt 25 kr. 
F>őfix«t«BÍ pénzek póztautalványnyal küldhetők.
:<ye« RT.émok 12 krjával kaphatók

a kiadóhivatalban. BARS HIRDETÉSEK

Négyha'i£boi petit-sor egyszeri közléséért 1 kr 
kétszeriért • kr, többszöriért 6 kr fizatnnHA 

Bélyogdij minden egyes beiktatásért 3« krajczár

A nyilttérben:
minden négybasábos garmend sor dija 15 kf 

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

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok ■ szerkesztőséghez: (Zöldkert-utczz 33. sz.) küldendők. 
K/siratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZ JKESZTÖ; HOLLÓ SÁNDOR-

Megjelen.: hetenként egyszer.
—■ vasárnap reggel. ■<—?—

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamáezlókat a kiadóhivatalba 

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

Hivatalos közlemény.
722.(1899. az.

Hirdetmény.
Ezennel közhírré teszem, hogy az 1899. 

érre szóló hadmentességi díj adókivetési 
lajstrom a lévai m. kir. pénzügyigazgatóság
tól leérkezett, mely lajstrom Léva város 
adóhivatalánál a hivatalos órák alatt mai 
naptól számított 8 napon keresztül meg
tekinthető.

A netáni felszólamlások ezen hirdetmény 
közzé tételétől számított 15 nap alatt erve- 
nyesithetök.

Városi adóhivatal.
Léván, 1899. julius hó 20 án.

Szilassy Sáa.d.01, 
főjegyző.

v. adóhivatal főnöke.

Vidéki színészet.
Köztudomású, hogy a vidéki szin- 

liázak nézőterei konganak az üresség
től. A múlt hónapban itt időzött tár
sulat nálunk sem igen ^dicsekedhetett 
telt házakkal, de a mint halljuk, Ba- 
lassa-Gyarmaton még oly pártolásban 
sem részesült, miut nálunk. Pedig hát 
az a társulat intelligens, jól szervezett, 
tagjai képzett, hivatott színészek kik 
valóban elismerésre méltó buzgalom
mal szolgálják a magyar kultúra ügyeit.

Azonban sajnos a vidéki színészet 
sorsa az idők szomorú jele,Pcdig ma már 
szeretünk vele dicsekedni, hogy a szín
társulatokat nem tekinti még a föld 
népe sem többé komédiás csapatnak, 
a magyarság növekvő értelmisége elő
kelő helyet biztosított a tagjainak a 
társadalomban. Ám ez mind puszta 
idea. Dicsőségben és erőben megnöve
kedett a fővárosi színészet, mind a 
kettőben megfogyott a vidéki. A fő
városi színész a szó szoros értelmében 
ur, a vidéki a nemzet legszegényebb 
napszámosa.

Ma a fővárosi színészet teljes vi

rágzásban vau. Mintha nem is a tövi
sek között bolyongó úttörők utódai 
volnának színészeink, annyira dúsan 
van a fizetésük, annyira előkelő a 
társadalmi állásuk, A vidéki színészet 
is nagy fellendülést nyert azóta. Alig 
van az országban nagyobb város, a 
hol a színművészeinek állandó hajléka 
ne volna. Színészek és színésznők öröm
mel látott vendégei a társaságnak. Ma 
már többnyire szalonképes ruhában, 
sokan ékszerekkel megrakodva, az el
ismertetés bizonyos fölényével jelen
nek meg, van tisztességes lakásuk, 
nyugdijuk és betegpénzük, házasodhat
nak a színpadon kívül is, övék a 
mennyek országa. Es mind ennek da
czára a vidéki szinészetnek sok keserű 
és méltán felpanaszolt baja van. Em
beri és hazafias szempontok egyaránt 
jogosulttá teszik a velük való foglal
kozást.

A vidéki színészet nyomasztó álla
potát két alapvető okra lehet vissza
vezetni. Az egyik a szinészszé levés 
korlátlan szabadosságában, a másik a 
központi igazgatás rendszertelenségében 
rejlik. A színművészet az önmagától 
megnyilatkozó tehetség egyik nyilvá- 
nulása lévén, nem köthető az iskolá
zás nyűgéhez. A kiben színész tehet
ség van és azt valamiképpen érvényre 
akarja juttatni, be áll valamelyik vi
déki színházhoz, ahol szívesen fogad
ják, s ott tehetségének tudatában olyan 
dolgokat művel, melyek a közönséget 
megbotránykozásra kényszerítik. Ezek 
az úgynevezett züllött tehetsegek, akik 
a műveltség teljes hiányával kerülnek 
a színpadra, a színészet tekintélyét ré
gebbi alacsony vonalára sülyesztik, s 
a jobb érzésű elemek törekvését meg
gátolják. Nagy súlyt kellene tehát arra 
fektetui, hogy a vidéki színészek is 
csak abból a seregből kerülhessenek 
ki, amely az Istentől adott tehetség 
mellett, a lelki és szellemi műveltség 
áldását hordozza. Ilyen színészek kép

zésére volnának hivatva a budapesti 
szinésziskolák, melyek közül azonban 
csak az országos sziniakadémia áll hi
vatása megfelelő magaslatán.

A többi színi iskolák, mint üzleti 
vállalatok minden hatósági ellenőrzés 
nélkül működvén, inkább a karczolat- 
ba illő ambicziók, mint a színészi te
hetségek fejlesztő iskolái. Különösen 
a mi a nőket illeti, igazán szükséges 
volna az állami ellenőrzés, hiszen a 
legtöbb munkakerülő szép leány azon 
a réven jut szerencsétlen nagyravá- 
gyásához, hogy beáll valamely szini- 
iskola növendékei közé.

Ezeket az iskolákat kellene tehát 
fejleszteni, komolyabb színvonalra emel
ni, s ez megtörténvén,^ esetleg állami 
segélyben is részesíteni. A színészek 
kongresszusán hallottunk efféle hangot, 
pedig lehetetlen, hogy ott elhangozva, 
visszhangot ne keltett volna.

A vidéki színészet bajainak másik 
forrása, az igazgatás rendszertelensége. 
Ez főképpen az igazgatói engedélyek 
fölösleges szaporaságában nyilvánul 
ami meg az illetéktelen és oda nem 
való emberek garázdálkodását moz
dítja elő. Ma 30—40 színigazgató mű
ködik az országban, s ezek között alig 
van 20, ki méltóan képviseli a ma
gyar színészetet. Minek tehát ennyi 
engedély? Adjanak csak annak a régi 
kipróbált korrekt néhánynak, a kiket 
mindenütt szívesen látnak, akik min
denütt feltalálják magukat, akik a szí
nészeket nem szokták cserben hagyni, 
akik a központtal összeköttetést tudnak 1 * III. IV. 
fenntartani é3 meg lehetnek győződve, 
hogy a vidéki színészetnek ügye anya
gilag és erkölcsileg egyaránt kedve
zőbb lesz,

De még azért sem szabadna 20 
társulatnál többnek lenni, mert a vi
déki színészet jelen anyagából nem 
lehet többet összehozni, mint 20 tisz
tességes színtársulatot.

Egy Herkules kell ide, aki egy kék 

czeruzával néhény száz hivatlan em
bert irgalmatlanul eltöröl a vidéki szí
nészet mappájáról. Menjenek vissza a 
kaptafához és dézsához. A mig ez a 
radikális tisztogatás meg nem törté
nik, addig a vidéki színészet komoly 
rendezéséről nem lehet beszélni.

Ez az oka, hogy néhány hivatlan 
tönkre teszi a vidéki színészet jó hír
nevét, s érte még a leghivatottabbnak 
is szenvedni kell. Majd ha beáll az a 
jelzett általános restauráczió, akkor 
talán remélhetjük a vidéki színészet 
ügyének fellendülését.

Az uj középiskolai tanterv.

Pár héttel ezelőtt közöltük a kultusz
miniszternek a tankerületi főigazgatókhoz 
intézett rendeletét, az uj középiskolai tan
tervek életbeléptetése dolgában. Ez a ren
delet a részletes tantervvel f. évi junius hó 
29-én jelent meg a hivatalos lapban. A jövö 
iskolai évben tehát már ez uj tanterv sze
rint tanítanak a magyar középiskolákban.

Az uj tervben nagy súlyt fektet a mi
niszter a túlterhelés elkerülésére, továbbá a 
nemzeti tárgyaknak fokozott mértékben való 
tanítására. Szükebbre szorítja a magyar-latin 
fordítást és hatásosabbá és intenzivebbé 
iparkodik tenni a magyar történelem és ma
gyar irodalom tanítását. A történelem taní
tásában egyáltalán nagy változás áll be. A 
nemzeti történet a középiskola valamennyi 
osztályán végig kiséri az ifjút, részint, mint 
önálló tanulmány, részint pedig, mint a vi
lághistória szerves része. Ez minden esetre 
tágítani fogja az ifjúság szemhatárát a hazai 
történelem megértésében és mélyebb föl
fogásában.

A görög-pótló tárgyak között tág helyet 
talál a szabadkézi rajz tanítása, azzal a vi
lágos czélzattal, hogy az esztétikai és mű
vészi érzéket fejleszsze Nevezetes változás 
továbbá a modern nyelvek tanításában han
goztatott gyakorlati szempont: az uj tan
terv több időt is ád az élő nyelvek taní
tására.

TÁJHOZ A.

Dalaimból.
i.

Holdas estén vágyaimnak 
Sólyomszárnya támad;

Gondolatban el elszállok
Ilózsám te utánad . . .

Fölkereslek, nálad vagyok
Minden pillanatban:

Könyes szemmel, vérző-szívvel 
Súgja neved ajkam.

És ilyenkor úgy elringat, 
biztat a reménység,

Majd széttépi kegyetlenül 
Milliónyi kétség . . . 
szeyény szivem úgy megdobban 
Olyan nagyon szenved !

— Vgy szeretném átölelni 
Legalább a lelked' . . .

I/.
Jférf is vágyik az én szivem 

boldogságra ?
Hisz úgy is csak szertefoszlik 

Minden álma.
Hem szabad az én szivemnek 

Hőn szeretni;
Minden, minden azt susogja, 

Hogy, feledni I

Azt mondja a nyíló virág
És a szellő,

Arra tanít még a hold it

Azt csicsergi a madár is
A faágon;

Boldogtalan csak én vagyok
A világon I

III.
Szerettetek engem,

A mikor daloltam,
Szerettetek engem,

A mikor kaczagtam,
Most, hogy fáj a szivem,

Szomorú a lelkem,
Senki sem néz felém,

Senki sem szán engem . . .

Dalba öntöm búmat:
Pengetem a lantot . . •

Az sem hallatja már
Azt a régi hangot!

Az is oly búsan szól /
Vig dala feledve:

Minthogyha zokogna,
Mint hogy ha temetne . . .

IV.
Merre szállasz fecske madár, 

Talán délre ?
Ha oda mégy, itt Van ez a

Kis levélke:
Minden szava hű szivemnek

Egy virága . . .
Harmat helyett szemem könnye

Hullott rája.

Szállj el gyorsan, vidd el rózsám

Mond meg neki: én sem vagyok 
Most már árva .. .

Mond meg neki, hogy ezen a
Hagy világon

Csak benne Van reménységem, 
Boldogságom !

Ruttkay Emma.

fkz első vizit.
(Humoreszk.)

- Irta i G. DIÓSZEGHY M0R. -

Hát én nem beszélek arról, a mit so
hasem próbáltam. Nem tudom például, hogy 
érzi magát a katona, mikor először megyen 
a háborúba, mert katona ugyan voltam, pus
káztunk is mauöverek alkalmával egymásra, 
de csak úgy mag nélkül. Azt sem tudom, 
milyen érzés az, mikor az ember százezer 
forintot nyer a lutrin, mert én száz krajczárt 
sem nyertem soha, még a kártyán is mindig 
csak elvesztettem a pénzemet. Arról sincs 
semmi fogalmam, bogy milyen állapot lehet 
az, ha az embernek van ezer holdasdominiuma, 
négy lova, kocsija, a megfelelő adósság nél
kül ; mert nekem ugyan adósságaim vannak, 
de a kataszteri birtokivem, ez idő szerint 
még csak a holdban tartatik nyilván. Hanem, 
mindezektől eltekintve, pontos felvilágosítást 
tudok adni arról, hogy milyen szívós kitar
tással tud koplalni egy filozopter, hogy mi
lyen savanyu érzés az, mikor holnap lejár 
az embernek a váltója és a törlesztésre szánt 
tallérokat még ezután verik Körmöczön. Az
tán WW tZBuléi viasza bolondság) ha

az ember nincs hozzá hangolva. Hát ezeket 
tudom, de azért most nem ezekről beszé
lek, Nem. Elmondom azt, bogy mentem elő
ször vizitbe Irmuskához. No, meglássák, 
hogy érdemes lesz ezt meghallgatni.

. . . Olyan korú voltam már, hogy 
ugyancsak görbe szemmel néztem arra, a Ki 
elég vakmerő volt gyermeknek titulálni; 
pedig hát az voltam, de szerettem volna 
okvetlenül nagyobbat mutatni. Mutattam is, 
a hogy csak lehetett. Akkor kezdtem a ha
jamat középen elválasztva viselni s a kala
pomat a fejem búbján hordani, mint a hogy 
láttam egy elegáns boltoslegénytöl, a ki 
minden vasárnap karonfogva sétált az imádó tt
jával. Annak, igaz, hogy pálcza is volt a 
kezében, szivar is a szájában, de én erre 
nem mertem vetemedni, mert a pálcza iránt 
különös ellenszenvet is éreztem tanulói éle
temben. Azonban módfelett irigyeltem tőle, 
hogy karonfogva sétálhat egy hölgygyei. Ez 
aztán már igazi gavallér, gondoltam. Ámbár 
magam is igen gavallérosan néztem ki, volt 
nekem is ujmódu pepita pantallóm, meg 
kvekker kabátom, a czipötn is mindig ki volt 
subiszkolva, mint a tükör, még egy-egy félre
eső sikátorban rágyújtani is merészkedtem, 
még szerelmes verseket is tudtam már Írni, 
(a mit a boltoslegény bizonyosan nem tudott), 
de az utczán még egy leánynyal sem sétál
tam karonfogva sohasem. Pedig érdekes isme
retségeim voltak, de csak úgy messziről. 
Gyengéd érzelmeim keletkeztek gyakran a 
táncziskolában. Gyakran hevültem és ide
áljaim sűrűn változtak, sőt Isten a tanúm, 
hogy néha kettő i« vöt egyszerre. Egyszer



Minden egyes tentárgynál megjelöli a 
tanterv világosan a kitűzött pedagógiai 
czélt. Ezt az üdvös utasítást a következők
ben ismertetjük ;

Magyar nyelv és irodalom. A magyar 
nyelv és stíl főtör vényeinek ismerete. írás
ban és szóval világosan és szabatos előadó 
képesség. A magyar irodalom és művelődés 
fejlődésének ismerete olvasmányok alapján, 
az esztétikai alapfogalmak körül való tájé
koztatással.

Latin nyelv és irodalom. A nyelvtan 
ismerete alapján a kiszemelt Írók megértése 
és szabatos fordítása. A római nép állami 
társadalmi és művelődési viszonyainak isme
rete a tárgyalt irodalmi müvek alapján.

Görög nyelv és irodalom. A kiszemelt 
írók nyelvtani ismereten alapuló megértése 
és szabatos fordítása. Vagy a görög-pótló 
tárgyak ezek közt másodsorban a rajz-tani- 
tás, a következő czéllal : Egyszerű tárgyak 
helyes és jellemzetes rajzolása. A látás, a 
megfigyelő tehetség és a kézügyesség fej
lesztése. A különböző rajzbeli előadásmódok 
ismerete és gyakorlata ; a szépérzék és mű- 
Ízlés fölkeltése és gyarapítása. (A rajzot ez 
elv alapján tanítják a reáliskolában is.)

Német nyelv és irodalom. Az újabb 
német irodalom müveinek biztos nyelvtani 
ismereten alapuló megértése és gyakorlott
ság a nyelvnek Írásbeli és szóbeli használa
tában.

Franczia nyelv és irodalom. (A reális
kolánál.) Az ujabbi franczia irodalom mü
veinek biztos nyelvtani ismereten alapuló 
megértése és gyakorlottság a franczia nyelv 
szóbeli és írásbeli használatában.

Történet. A történeti fejlődés áttekin
tése egyetemes történeti alapon s a magyar 
nemzet történetének beható ismerete szoros 
kapcsolatban az egyetemes történeti esemé
nyekkel és hatásokkal.

Földrajz. A föld természeti viszonyai
nak s ezek alapján a nevezetesebb orszá
gok és népek állami, gazdasági és művelt
ségi jelen állapotának ismerete, főtekintettel 
hazánkra.

Természetrajz. Tájékozottság a termé
szet három országában: szemlélés és meg
figyelés alapján az egyszerűbb jelenségek, 
folyamatok és törvények megismerése és 
értelmezése ; a legfontosabb ásványok, kő
zetek, növények és állatok ismerete fötekin- 
tettel hazánkra.

Természettan. A természettan körébe 
tartozó tünemények és azok törvényeinek 
ismertetése kísérletek alapján és a szerzett 
matematikai ismeretek fölhasználásával ; a 
matematika azonban lehetőleg a fizikai tör
vények kifejezésére, nem pedig levezeté
sükre alkalmazandó,

azonban mégis úgy éreztem, hogy Irmuskát 
jobban és állandóbban kedvelem a többi
nél. Mikor megláttam az utczán. úgy érez
tem, mintha valami bizseregne a szivemben. 
Mi lehetett volna ez egyébb, mint szerelem ? 
Annak kellett lenni, mert bizony nem hagyott 
nyugton, folyton késztetett, hogy menjek 
oda hozzá, hogy láthassam szemtöl-szembe. 
Muszáj volt. Bennem volt az ördög. E hatá
roztam, hogy elmegyek hozzá vizitbe.

Tisztán áll előttem most is az a vasár
nap délután. Kifogástalanul néztem ki, még 
egy nagy thearózsa is volt a gomblyukam
ban, sőt addig kutattam az édesanyám sifo- 
nérjában, mig egy kesztyűre is találtam, az 
igaz, hogy le volt vágva minden ujja, mert 
csak gyomlálni szokott vele a kis kertben, 
de hát mutatott az azért.

Útban voltam, mennem kellett. Mentem. 
Kopogtattam és bementem. A szobában egyes- 
egyedül csak Irmuskának öreg tatáját talál
tam, lapozgatott egy nagy könyvben. Kö
szöntem.

— Alázatos szolgája II
í elpillantott, de csak feUzemmel, aztán 

azt kérdezte :
— Mi kell ?
— Az a veszedelmes rövid kérdés tel- 

sen kihozott a sodromból. Egy vizitbe jövő 
gavallértól azt kérdezni, hogy; mi kell ? 
Felelnem kellett reá és feleltem őszintén:

— Irmuska kisasszonyhoz jöttem !
Az öreg most már mind a két szemé

vel felnézett a köuyvböl, s a fejemtetejétöl 
a bokámig végignézett, hanem kérdezni me
gint csak annyit kérdett:

— Miért ?
Atkozott homályos fejű vén ember I 

Egy gavallértól azt kérdezni, hogy miért 
jött a leányához.

Matematika. Biztosság és ügyesség a 
számolásban és a gyakorlati élet egyszerűbb 
számbeli viszonyainak fölfogásásában. A 
tantervben megszabot' matematikai anyag 
részeinek összefüggő ismerete és lehető ön
állósága alkalmazásukban.

Kémia és ásványtan. (A reáliskolánál). 
Szemléltetés és kísérletek alapján az ele
meknek, a fontosabb vegyliléteknek, ásvá
nyoknak, valamint a nevezetesebb kémiai, 
ásványtani és földtani fogalmaknak és tör
vényeknek ismertetése.

Rajzoló és ábrázoló geometria. (A reál
iskolánál.) A legfontosabb geometriai fogal
mak és alapigazságok ismerete és alkalma
zása módszeresen vezetett szemlélet és 
konstruktív rajz alapján ; az ábrázoló geo
metria alapfeladatainak biztos ismerete és 
alkalmazása.

Filozófiai propedeutika. A lelki élet 
főbb jelentőségeinek ismerete.

Testgyakorlat. Czél a : A test erejének 
és ügyességének összhangzatos fejlesztése 
a fejlődő szervezetre való tekintettel.

Különfélék.
— Zilahi Gyula Léván. Régen látott 

a Nyitrai-Kert színköre oly nagyszámú s elő
kelő közönséget, mint ma egy hete, a mikor 
ott Zilahi Gyula, a nemzeti színház jeles 
komikusa tartotta kaczagó-estélyét, mely 
alkalommal valóban ritka műélvezetben volt 
részünk. Zilahi született komikus, vidám 
kedélye, élénk temperamentuma mindenkor 
jó kedvre hangolja a nézőt ; jó izlese és 
művészi felfogasa mindenkor megőrzik a túl
zástól. Ezen előadásával is meghódította a 
közönséget, mely joizüt kaczagva szellemes 
előadásain zajos tapisal fogadta a kiváló 
művész műsorának minden egyes számát, 
melyek közül külön-külön egyiket sem emel
jük ki, mert valamennyi igen szép volt. A 
parodizált professzor ep oly jól sikerült, 
mint a hetyke fürdő orvos. A satira és humor 
az ő eleme, a melyben biztosan, otthonosan 
mozog ; mimikája rendkívül nagy gyakorlott
ságra vall ; arczának egy mozdulatával a 
legviiágosabban képes kifejezni gondolatait. 
Műsora befejeztével lelkes ováczióval búcsú
zott ei tőle a közönség s hiszszük, hogy a 
Kedvelt művész még szerencséltetni fog ben
nünket látogatásával. A mint értesülünk ma 
Esztergomban tart előadást, a melylyel bi
zonyara szintén csak gyarapítani ogja 
babérait.

— Nyári mulatság. A lévai ifjúság 
mai napon a katonai lövöldében tartandó 
nyári mulatsága a szezon legszebb mulatsá
gainak Ígérkezik. A rendezőség nagyban 
buzgólkodik, hogy a vendégek a legoitho
nosabban érezzék magutta*, s hogy a leg
kellemesebb emlékeket vigyenek hrza majd 
a mulatságról. Lesz confetii, disziöveszet stb. 
A mulatság már délutau négyórakor veszi 
kezdetét, mert az esti órákat a rendezőség 
sok fiatal tagja a táncz szárnál a akarja meg-

Megint felelnem kellett tehát, megint 
feleltem, ezúttal is ősziutén és röviden :

•— Vizitbe I
Az öreg most már becsapta a nagy 

könyvet és éktelen hahotára fakadt. Aztán 
odajött hozzám nagy ránCzos kezeit a fejemre 
telte s átkozottul kaczagva kérdezte tőlem :

— Ki vagy te ? Mi vagy te ?
I Hanem ekkor már bennem is feléb

redt a büszkeség, fölemelt fővel és szilái
dul vetém oda :

— En ez, meg ez, negyedik gimnázista. 
(Egygyei többet hazudtam neki a tekintély 
kedvéért.)

— Igen ? ! (ismerem az apádat. Derék 
ember. Te is igyekezz olyan lenni, mindenek- 

i előtt tanuld meg holnapra a leczkédet, mert 
látom a szemedből, hogy nem tudod. Aztán 
ha jól tanulsz, neked adom majd a legkisebb 
leányomat a Tinikét, még a múlt héten kez
dett járni csak, de meg uő az addig,

Kaczagott és kaczagott, nagyon ka- 
czagott úgy, hogy még a kapunál is a fü
lembe csengett, még otthon is, még másnap 
az előadáson is.

Azt hittem, öngyilkos leszek, de nem 
lettem, ma is élek, sőt mikor felnevekedlem 
és stáczióba jutottam, e.vettem Tinikét, mert 
Irmuska már, a kihez először mentem, vén- 
asszouy volt akkor. Hanem a Tiniké, mond
hatom, igen jóravaló ennivaló kis asz- 
szonyka lett.

Petőfi.
Népdalnok te valál a szabadság vértanú hőse: 
llarczi dicsőségét nyerte tetöled e föld.

Faragó.

takarítani. Hiszszük, hogy városunk és vidé
kének intelligens közönsége tömeges megje
lenésével fogja buzdítani fiatalságunkat 
hasonló jó kedélyű mulatságok rendezésére, 
melyekben amúgy is ritkán van részünk.

— A lévai nőegyesület e hó 19-én 
tartott választmányi ülésében elhatározta, 
hogy az általa fenntartott árvaházban a 
gondozott árvák számát 20-ról 22-re emeli 
fel. A nőegyesület ezen újabb nemes tette, 
daczára hogy az egyesület segély forrásai nem 
szaporodtak, nem szorul külön dicséretre. 
Mint értesülünk az egyesület nem csak lévai 
és a lévai járásból való árvákat ápol árva
házában, de a verebélyi és ar.-maróthi járás
ból származó egy-egy árvát is gondoz.

— Fürdőink. Szklenó fürdő az idén 
igen látogatott úgy, hogy, mi már néhány 
éve nem történt, czigány zenekar is, még 
pedig az ipolysági működik ott és nyújt 
kellemes élvezetet a szórakozásban ott nem 
éppen nagyon bővelkedő fürdövendégeknek. 
E hét Vihnyének vendégforgalmát is szépen 
emelte, ámbár az előző évi eredményeket
— mint ez idén fürdőink legnagyobb réBze
— mégsem volt képes elérni. Egyéb szép 
számú előkelő fürdő vendég sorai között ott 
van Hermán Ottóné, a kitűnő természet
búvár neje is.

— Gyászhir. Deák Miklós lévai főgimn.
i tanárt fájdalmas veszteség érte, a mennyiben 
I édes anyja Deák Mihályné sz. Jeszenszki 
| Anna Nagy-Kereskényben e hó 17-én elhalt.

A boldogult matróna holttestét ugyanott a 
! nagyszámú rokonság és tisztelőinek részvéte 

mellett e hó 19-én helyezték örök nyuga
lomra. Megszomorodott családja a következő 

l gyászjelentést bocsátotta ki ; Deák Mihály, 
' úgy a maga valamint gyermekei, Deák János 

és neje Mocker Anna ezek fia Tódor, Deák 
' Miklós és neje Gebauer Amália s az összes 

rokonok nevében fájdalomtól telt szívvel 
jelentik forrón szeretett neje, illetve anyjuk 
és nagyanyjuknak, Deák Mihályné, sz. Je
szenszky Annának f. évi julius hó 17-én 11 
órakor élete 55-ik, boldog házasságának 38-ik 
évében, a halotti szentségek ájtatos felvétele 
után történt gyászos elhunytat. A boldogult 
hült tetemei f. évi julius hó 19-én délelőtt 
fognak a i.agy-kereskényi r. kath. sirkertben 
örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szt.- 
mise áldozat a nagy-kereskényi r. kath. tem
plomban fog a Mindenhatónak bemutattatni. 
Béke lengjen porai felett 1

— Áthelyezés G h i m e s s y Zsig- 
rnond káplán, városunk szülötte, segéd.eí- : 
kéazi minőségben Moravánba helyeztetett át. j

— Területfelvételek. A in. kir. föld
tani intézet 1899. évi nyári munkaterve 
szerint az intézet tagjai a földmivelésügyi 
miniszter rendeletéi alapján a folyó évben 
az ország több vidékén részletes terület fel
vételeket eszközölnek. E fölvételek csopor
tonként történnek ; megyénkbe az intézet 
agrogeologiai osztályából Horusitzky 
Henrik segédgeologus küldetett ki, ki Bars, 
Hont, Esztergom és Komárommegyében, 
Hellemba, Csata, Kisoroszka, Kéty, Magyar- 
Szölgyén, (Jj-Gyalla, Hetény és Maiczelháza 
községben vizsgálja meg a környéket s tér
képezi a földtani viszonyokat.

— Város-rendezés. Körmöczbánya 
város képviselőtestülete Chabada József 
polgármester elnöklete alatt f. hó 10-én tar
tott közgyűlésében hosszas vita után elhatá
rozta, hogy piaczterét rendezi, a városban 
vízvezetéki csövet fektet le s az utak és a 
piacz környékét fakkal kiülteti s a mi fő a 
maradiságot hirdető vásári bódékat végképen 
eltávolítja. Mintha csak a lévaiaknak akarna I 
jó példát adni, csak hogy kérdés, hogy a | 
lévai képviselő-testület fogja-e kő vetni, mert 
nagyon ragaszkodik azokhoz a díszes laczi- 

, konyhákhoz, melyeket már csak azért, is sze
ret, mert ez a város egyetlen látnivalója a 
turisták számára. Kár, hogy képes levelező
lapokat nem diszitettek még velük.

— Czigányélet. Csak nem régiben 
adtunk hirt, hogy a czigányok a lévai vá- 

I sáron egyesek áruit megdézsmálták. Ugyan- 
I ezekről a rendőrség azt is kiderítette, hogy 

ezek egy asszony kárára betöréses lopást 
I követtek el s több ruhaneműt eleműitek. 
, Annak idején azonban uem lehetett rájuk 

bizonyítani semmit, mert a lopott tárgyakat 
: felfedezni nem lehetett. Azonban az asszonyi 
I hiúság nyomra vezette a rendőrséget. Az 
| egyik károsult asszony Laczko Mari nevű 

czigánylányon megpillantotta a kendőjét. A 
| leány vállalóra fogva bevallotta, hogy bizony 
, ő a tolvajtól kapta, ki a lévai járásbiróság 
, fogházában várja az igazságot s hogy a 

tolvajon levő fehér (?) nemű is abból a lo
pásból származott.

— A tűzoltók rangjelzése. Az ön
kéntes tűzoltók eddig tetszés szerint öltöz
ködtek. Nírnely testület (kisvárosi és falusi) 
tisztjei élve a szabada ómmal, olyan fényes 
egyenruhákat viseltek, bogy össze lehetett 
téveszteni akár a tábornokkal. Ezenfelül a 
legküiönbö; óbb rangjelzéseket alkalmazták, 
Az országos tüzrendéiZeti szabályrendelet, 
melyet a belügyminisztérium most kiadott, 
véget vet a fényes egyenruháknak és a sok 
csillag alkalmazásának, a mennyiben egyön
tetűvé teszi úgy a ruházatot, mint a rang
jelzést.

— Az adóbefizetés határidejének 
kitolása. A gazdaközönség, különösen a 
kisgazdák évek óta panaszkodnak a miatt, 
hogy adójukat augusztus hó 15-ig feltétlenül 
be kell fizetniük, különben végrehajtást ve
hetnek ellenük, A panasz alapoka tulajdon* 

képpen az, hogy a gabonát rögtön az aratás 
után kénytelen a gazda a piaczra vinni, 
mert egyéb pénzforrása nincsen. Így önkény
telenül is hozzájárul mindig ahhoz, hogy a 
gabona ára csökkenjen. Lukács László 
pénzügyminiszter, — Kinek figyelmét úgy 
látszik íui sem kerüli ki, — segíteni akar 
e bajon, s most behatóan tauulmányoztatja 
azt a kérdést, hogy mily módozatok mellett 
lehetne az adóbefizetés határidejét esetleg 
későbbre kitolni.

_  Petőfi emléke. Országszerte meg
indult a hazafias mozgalom, hogy hősi halál
lal halt nagy lírikusunk emlékét most 50 év 
múltán azzal a kegyelettel, olyan imponáló 
ünneppel üljük meg, a mi>yet csak megér
demel szabadságharczunk Tyrtaeusa, ki Ro- 
mulusként félisten módjára hirtelen eltűnt 
szemeink elöl, hogy annál csodásabb legyeu 
az alakja, legendává nőjön ki a sorsa s bár 
halála bizonyos, mindvégiglen várjuk, folyton 
emlegessük, egyre szeressük, látni-hallani 
óhajtsuk. Ünnepelni fog julius 30-ikán az 
egesz nemzet es ünnep lesz mindama helye
ken, melyek Petőfivel valami vonatkozásban 
vannak. Ilyen ünnep készül a fővárosban 
a nagy-szebeni csata-körkép előtt is. („Petőfi 
Bem táborában11). A művészek ecsettel hir
detik rajta Petőfi dicsőségét, a kép előtt 
pedig Petőfi iró kortársai emelnek szót, a kép
társaság emlékezetessé akarva tenni e fel
százados fordulót, a legtökéletesebb Edison- 
féle fonográfon megszólaltatja Petőfinek még 
élő minden irókortársát. Ez élőszó-gyűjte
mény aztán a Petöti-ház ereklyéi közé kerül, 
hogy késő unokáink is hallhassák nagyjaink 
szavát, a mint Petőfit magasztalják. E gyűj
temény már most is a közönség rendelke
zésére áll s a körkép látogatói mindeunap 
díjtalanul hallhatják az említettek szavát. 
Hogy mindenki, a köznép is áldozhasson e 
helyütt Petőfi s a nagy idők emlékének, a 
körképtársaság 50 krrói 30 krra szállította 
le a belépő dijat s ennek is egy részét a 
Petőfi-ház javára ajánlotta föl. Végezetül 
Petőfi és Bem képmását feltüntető emlék
érmeket veretett a körképtársaság, melyek 
árának egy részj szintén a Petöfi-haz javára 
esik, hogy a közönség ez indirekt adomá
nyozásával is minél előbb fölépíthesse az 
áldozatkész magyar nép azt a Hazat, melybe 
azért fogunk zarándokolni, hogy ott Petőfi 
ereklyéinek láttán lelkesedés', haza- és 
szabadságszeretetet tanuljunk Petőfitől.

— Barsvármegye állategészség
ügye a következő állapotokat tünteti tel 
junus közepén a földmivelésügyi miniszter 
jelentése szerint; Lépfene : Csiffar 1 u., 
Lócz 1 u., Verebély 1 u., összesen 3 község 
3 udvar. Takonykor : Szkiczó 2 udvar, Szent- 
György 1 udvar, összesen 2 község 3 udvar. 
Himlő: Garam-Szt.-Kereszt 1 udvar. Rüh- 
kór : Lenge 1 udvar. Sertésorbáncz. Lado- 
mér 3 udvar, Szénásfalu 7 u., összesen 2 
község 10 udvar. Sertésvész: Garam-Szt.- 
Benedek 28 u., Kis-Tapolcsány 9 udvar, 
Nemeti 7., Pázsit 1 udvar, összesen 4 köz
ség 45 udvar.

—- A körmöczbányai áll. főreálisko
lánál fennálló Alumneumba az 1899900. 
tanévre egy ingyenes és húsz mérsékelt dijat 
fizető tanuló véteti* fel. Az alumneumbau 
a tanulók a főrealiskoia egyik e czélra be
rendezett termében élelmezést — ebédet és 
vacsorát — kapnak. Azon tanulók, kik ezen 
tápintézetbe felvétetni óhajtanak akár ingyen 
akar mérsékelt dij mellett, (elhivatnak, hogy 
„A körmöczbányai Alumueum-egyesület igaz
gatóságának11 czimzett múlt évi iskoiai- és 
szegénységi bizonyít, ánynyal felszerelt bé- 
lyegteien kérvényeiket legkésőbb f. é. aug. 
hó 10-ig Körmöczbányára bérmentve küld
jék be. Később beérkezett kérvények figye
lembe nem vétetnek. Az egész évi <0 frtnyi 
dijat fizetők száma kikötve nincs, s jelent
kezhetnek az iskolai beiratások alkalmával 
a tápintézeti igazgatóságnál. A mérsékelt és 
teljes dij fele minden félév elején azaz szept. 
és február elsején előre fizetendő.

— Szeszfőző tanfolyam Budapes
ten. A Magyar Mezőgazdasági Szeszterme- 
iök Országos Egyesülete által Budapesten 
folyó hó 23-atól bezárólag augusztus hó 5-ig 
rendezendő szeszfőző tanfolyamra kellő számú 
résztvevő jelentkezvén, azt okvetlenül 
megtartják, jelentkezőket azért még mindig 
elfogadnak. A tanfolyamot nem mint tervbe 
volt véve, a köztelken, hanem a József- 
müegyetem Eszterházy-utcza felöli épületé
ben az I. emelet C 5. számú teremben tart
ják meg. A tanfolyam részvételi dija 20 frt, 
mely a Mezögazd. Szesztermelök Orsz. Egye
sülete pénztárához (Budapest köztelek) kül
dendő be a jelentkezéssel egyidejűleg, melyre 
nézve készséggel ad felvilágosítást az egye
sület titkári hivatala,

— Áttérés. Morgenstern Teréz, 
Morgenstern Miksa lévai kereskedő leányateg- 
nap tért át az izraelita vallásról ev. reform, 
egyház kebelébe a lévai ref. templomban. A 
keresztelést, melynek sok nézője volt, Tolnay 
Denes ref. lelkész végezte. Mig a kereszt
szülők Mosonyi Sándor lévai iparos és neje 
voltak.Az uj keresztényErzsébet nevet kapott.

— Disznók a Pereczben. A sóti 
malomnál dolgozó munkások ugyancsak na
gyot néztek, mikor a Perecz patakon Garam- 
Kelecsény felöl egymás után bukkant hol egy 
öreg ártány, hol egy anya disznó, hol egy
két kurlafarku malacz, persze valamennyi a 
hátára fordulva s megdögölve. Sőt az is 
megesett, hogy lejebb a halászó gyerekek 
hal helyet döglött malaczot fogtak. A furcsa 
jelenséget bejelentették a rendörkapitányi 



hivatalban, mely kiderítette, hogy Ó-Barson 
és Gaiam-Keiecsény ben a sertések között 
serlésvész dühöug s az elhullott állatokat a 
jámbor tótok a helyett, hogy elföldelnék, be
dobálják a Perecz-patakba s leusztatják Lé
vara. Csak hogy enuek a veszedelmes mu
latságnak véget fogja vetni szolgabirói hiva
tal, a mely bizonyára alaposan meg fogja 
tamtam a tót atyaiiakat, bogy mikent keli 
a sertésvész terjedését meggátolni.

— A hol senki sem akar bíró 
lenni. Nagy-Ölved községben immár kötél
lel sem lehet bírót fogni. A tavaszszal az 
öreg biró lemondott, az üres hely azóta 
választás utján ötször töltetett be s mind- 
anynyiszor alig maradt az uj biro állásban 
egy-két napig. A hatodik biróválasztás f. 
ho 11-én volt, újból választottak bírót, de 
ez már másnap megunta a dicsőséget. Most 
alighanem a főszolgabíró fog bírót kinevezni, 
bár az előzmények után azt hisszük, hogy 
ez fog leghamarább lemondani.

— Honvéd bakancs-szállítás. A hon
védség 1900. évi lábbeh-szüksegletenek 50%- 
át vagyis 10000 (tízezer) pár bakancsot es 
10000 (tízezer) pár könnyű czipöt, a hon
védelmi miniszter ur az 1897. évi 26731|VII. 
számú leirata csatolmányaiban foglalt telté
telek, — azonban a fővállalkozóval kötött 
szerződés értelmében ezúttal megállapított 
árak mellett, nevezetesen a bakancsokat 
páronként 4 (négy) frt 93 (kilenczvenhárom), 
a könnyű czipöket pedig szintén páronként 
4 (négy) forint 22 (huszonkettő) krajczárért 
a hazat kisiparoson áltál szándékozik ké- 
szittetni. Felhívja ennélfogva a besztercze- 
bányai iparkamara mindazon kisiparosokat, 
a kik a bakancsok szállítására pályázni óhaj
tanak, hogy ajánlataikat, a szállítandó ba- 
aancsok vagy könnyű czipök mennyiségének 
határozott megjelölésével, f. évi aug. hó 20-ig 
a kamarahoz annál bizonyosabban nyújtsak 
be, mivel ellenkező esetben az ajánlatok 
figyelembe vetetni nem fognak. A szerződési 
feltételek és bakancs készítési határozmá- 
nyok a kamaránál nyomtatásban ingyen 
szerezhetők meg.

— AZ UJ bankó. Az osztrák-magyar 
bankban tudvalevőleg most készül majd az 
uj bankó. Hogy milyen lesz az most fegkö- 
zeiébb dől el. A bankban ugyanis most több
ié.e bankómintát csinálnak ; tiz, ötven, száz, 
és ezer koronás bankjegyeket. E mintákat 
most elküldik majd a magyar és az osztrák 
pénzügy miniszterhez, hogy válaszszák ki, me
lyik a legjobb és a legszebb.

— Se hegedű se asszony. Sárközi 
Sándor libádi < zigáuyprimás, akinek nyári 
foglalatosságát a vaiyogvetes tisztes munkája 
kepezi, nemrégiben sok munkát vállalván, 
segítő után nezett. Akadt is hamaijában társa 
egy fiatal sárai csőre személyében, erre bízta 
az otthoni munkát, ö maga meg elment 
más falukra pénzt keresni. Amíg Sárközi 
odajárt, addig a czigánylegény megszöktette 
az asszonyt minden ingó-bingó dolgával 
együtt, a gazdája nyiretyüjéröl sem feled
kezvén meg. A kárvallott czigány a napok
ban érkezeit haza Libádra, ahol üres ka
litkát, az az üres putrit talált, — mire a 
szökevényeket följelentette. A szegény Sár
közi nem az asszonyt, hanem a hegedűjét 
sajnálja s ennek igy adott kifejezést: „azs 
ássonyt vigye ázs erdeg, ázs van élig, de 
hol vesek heUegit ?“

— Az ivás a régi egyiptomiaknál.
Tudják a történelemből, hogy a régi görö
gök és rómaiak nagyon szerették a hegy 
levét és hogy náluk a részegség egyáltalán 
nem tartozott a lenézett szenvedélyek közé. 
Az egyiptomiak azonban mint forróégövi la
kók aitalán a mertekletesség hírében állot
tak. Egy szorgalmas tudós azonban kiderí
tette, hogy a szent Nílus vize partján is 
ösmerték és szerettek a mámoritó italokat, 
különösen pedig a sört, melyet pedig eddig 
az északi népek kedvencz italának tartot
tunk. Mulatságos egy nemrég fölfedezett 
3000 éves papiruszteaercs tartalma, mely
ben egy Ani nevű egy.ptomi tudós dorgálás
ban részesíti hallgatón, a miért szívesebben 
jártak a korcsmába, mint az előadásra. Az 
ó-egyiptomi dorgatórium a következőképpen 
hangzik: „Tudomásomra jutott, hogy nem
csak tanulmányaitokat hanyagoljátok el, 
hanem hiú szórakozásoknak engedtétek át 
magatokat és az idő nagyrészét ivással töl- 
titek el. Komolyan intem az ifjúságot, hogy 
a mérleatelen sörivással hagyjon fel és 
imadja az isteneket j“ Hogy a komoly inte
lem használt-e valamit azt ma már bajos 
lenne megállapítani. Valószinüieg az ó-egyip- 

* tömi diák urak is úgy gondolkodnak, mint 
a modern diakok : hogy t. i. az istenimádás 
és ivás nem ellenkezik egymással. Tény, 
hogy a piramisok árnyékában sok pirami- 
dális furcsaságot követtek el a jókedvű 
muzsafiuk a nagy fáraók korában. Az egyip
tomi diáitok nagyon szerették a békés pol
gárokat ejszakáukint álmaikból föhjesztgelni, 
a kapukon bekopogtatni, apró istenszobro
kat talapzatukról ledönteni és más efféle 
dolgokat elkövetni, mit érett ember józan 
fővel nem követ el; végűi egy szolid egyip
tomi diák jegyzékéből azt is megtudjuk, 
hogy a múmiák hazájában 1 pint sör kö
rülbelül öt fillérbe került. Ily olcsóság mel
lett lehet-e csodálkozni, ha az egyiptomi 
arany fiatalság inkább itta a sört, miut az 
ugyan szent, de szörnyen iszapizű Nilus- 
vizet?

— A „Barsi Naptárról11. Városunk 
és szomszédos megyék intelligens kereske
dői és iparosai mar is sietnek felhasználni 

az alkalmat, hogy a kiadásunkban megjelenő 
„Barsi Naptárban® hirdessenek s ez által 
üzletüknek kitűnő reklámot csináljanak. —- 
A naptár tartalmából egyelőre keveset árul
hatunk el, de annyi már most is bizonyos, 
hogy a számos képpel illusztrált elegáns ki
állítású és fölötte érdekes szövegű naptár 
nemcsak kifogja állani a versenyt a fővá
rosi naptárakkal, de irodalmi szinvonalánál 
és almanachszerü belbecsénél fogva bármely 
olvasó asztal diszére szolgálhat. A Barsi 
Naptár különösen czimtáránál fogva nélkülöz- 
hetlen minden hivatal s magánosoknál. Miután 
annak nyomását már rövid idő mulvu meg
kezdjük, felhívjuk a hirdető közönséget, hogy 
hirdetéseiket mielőbb adják be, s gondunk 
lesz rá, hogy a hirdetés ízléses és feltűnő ki
állítású legyen. A hirdetések ára annyira 
mérsékelt, hogy a hirdetés mindenkinek 
hozzáférhetővé van téve. Több oldal hir
detésnél megfelelő árkedvezmény.

— Rövid hírek. — Dewey amerikai 
tengernagy, a cavitei győztes hadvezér 
Triesztbe erkezett, hol 10 napig fog időzni 
s kirándulásokat tesz a környékre. — A 
nagyszalontai Aranyszoba ünnepélyes 
megnyitása e hó 27-én fog végbe menni. A 
szoba az ereklye-tárrá alakított „Csonka
toronyiban van, melyet Arany és Petőfi is 
oly szépen megénekeltek. — Erzsébet- 
gyáSZŰnnep. Az országos nöképzö-egyesü- 
let Erzsébet királyné emlékére november
19 én gyászünnepélyt rendez, melyre a vidéki 
nőegyesületeket is megfogja hívni.— ínség 
Horváth-Szlavonországban A múlt és 
a mostam hónapban Horvát-Szlavonország- 
ban nagy árvizek voltak, melyek folytán sok 
vidéken az összes termés elpusztult, úgy hogy 
a legtöbb gazdának kenyere sincs. — A 
trónörökös házassága. Egy londoni lap 
szerint Fere..cz Ferdinand trónörökös leg
közelebb jegyet vált Vladimír orosz nagy- 
herczeg leányával Helena nagyherczegnövel. 
A hír még megerősítést nem nyert.

— Nagyothallás. Egy gazdag angol 
úrnő, kinek Dr. Nicholson mesterséges fül
dobja a nagyothallást és fülzugást megszün- 
ntette 20000 márkás alapítványt tett Dr. 
Nicholson intézetének azon kikötéssel, hogy 
ezen öszegbö! olyanok kapjanak mestersé
ges füldobot ingyen, kiknek nincs módjuk
ban, hogy azt máskép megszerezzék. — 
Levelek a következő czimre küldendők: 
B. Y. Nicholson intézetnek, „Longcott®, 
Gunnersburg, London, W. England.

apkósAgo k.
Rovatvezető: ZUHANY.

A kis hamis. Piroska a könyvkereskedésbe 
megy és hogy elhárítsa magáról a gyanút, igy szól: — 
Kérek a nagymamáin számára egy — szerelmi levelezőt.

Merész kívánság. Vádlott. (Egy hires 
betörő) — Tekintetes törvényszék I Alázattal kell ki
jelentenem, hogy én ezt a lakatost nem ismerhetem el 
szakértőnek, hanem kérek szakértőül kihallgatni egy 
— betörőt.

Közönség köréből.
A Varsányi kápolnára befolyt adakozás 

folytatása. Léváról: Nikischer Józsefné 40 
kr., Horváth Imre 15 kr., Novotny János 
10 kr., Laczkó Rozália 5 kr., Kovács Pál 
50 kr., S.ugel József 10 kr., lovag Schoel- 
ler Ágost 1 frt, Bonderlik Mária 20 kr., 
N. N. 50 kr., S. A. 50 kr., Zvrchokril Mór 
50 kr., N. N. 50 kr., Kersék Jáuosné 50 
kr., Altmuiu 20 kr., Kreskó Ferencz 15 
kr., iávarba Dani 10 kr., ifj. Stugei József 
10 kr., Csuvara Mihály 10 ki., Nikora Jó
zsef 50 kr., Bóna Istvánné 10 kr. Bars-End- 
rédröl: Faba Simon 1 frt. Nándor 50 kr., 
Tót Lajos 20 kr., Dombay Ferenczné 50 
kr., (Bakó Ká'mán 40 kr., Olvedi Gachal 
Káimán 20 kr., N. N. 50 kr., Bogisich 
Mihály püspök-kanonok 3 frt. A.-Pélröl: 
özv. gróf Hunyady Líszlóné 5 frt, Vibor 
János, plébános 1 frt, Valach József, biró 
1 frt, Bistyák János 30 kr., Lehoczky Mi
hály 20 kr., Lukács István 20 kr., Lukács 
János 20 kr., Valach Mihály 20 kr., Rábök 
István 10 kr.. Valach József 10 kr., Valach 
Katalin 20 kr., Túrán Rozália 10 kr., Va
lach József 10 kr , Furinda Ferencz 5 kr., 
Lukács Audrás 5 kr., Hornyiczky Mária 6 
kr., Suránszky József 10 kr., Benyo Mihály 
10 kr., Benyo Ferencz 10 kr., Trgina Mi
hály 20 kr., Suránszky János 10 kr., Ma- 
hajda József 5 kr., Lukács István 10 kr., 
Lukács Fereucz 12 kr., Drozdik József 20 
kr., Trgiua István 5 kr., Trgina András 10 
kr. Vajkról: Trgina József 10 kr., Valach 
András 10 kr., Selinger Mihály 6 kr., Uj- 
váry Ferenczné 5 kr., Lukács Erzsi 5 kr., 
Suránszky Ferencz 18 kr., Suránszky József 
10 kr., Suránszky István 10 kr., V alach 
József 10 kr., Valach Mihály 10 kr. Nagy- 
Kálnáról ; Epölyi Fereucz, plébános 1 frt, 
Mefat István 20 kr., Kollár Mária 10 kr., 
Macsuba János 10 kr., Szabó Rózi 10 kr., 
Dvorákovics 10 kr., Kacsák István 5 kr., 
Tót Károlyné 10 kr., Andruska Károly 5 
kr., Vidra András 5 kr., Koncsek József
20 kr., Hronyecz András 5 kr. Szabó Mi
hály 12 kr., Szolcsánszky Mária 10 kr., 
Varhanyik János 10 kr., Hilmer János 10 
kr. Gyurkovics János 5 kr., Borkovics Al- 
bertne 10 kr. Vidra Mihály 10 kr., Kis 
István 5 kr., N. N. 10 kr., Major András 
10 kr., Krekovics Ferencz 10 kr,, Holczer 
Lajos, építész és neje 30 kr., Schilk V. 10 
kr., Nagy Karolina 15 kr., id. Király Jónás 
10 kr., Király István 5 kr., Haskó Márton 
10 kr.. Forgács Zsófi 10 kr., Essösy 20 kr. 

Drakovics János 10 kr. Obeczky Péter 5 
kr., Robb Vilmos 50 kr., Fleischer Irma 10 
kr., Szabó Györgyéé 10 kr., Szalay János 
(Sopronmegyei) Tamási 50 kr. Kis-Kálnáról: 
Schvarcz Ferencz 50 kr. N. N. 1 frt, N. 
N., Ujbars 10 kr. Óbarsról: Pivonka Ist
ván 30 kr., lvicsics Pálné 30 kr., Púnk 
Ferencz 30 kr., Solymosy Fülöp, biró 30 
kr., Kiéin 50 kr., ; Fábián József 50 kr. 
Gr.-Kelecsényböl: Ádám Fulöp 10 kr., Sla- 
pár Mátyás 10 kr., Pelczer István 30 kr., 
Kollár István 30 kr., Kollár Vincze 30 kr., 
Szlusny Béla 20 kr. Oravecz Lajos 10 kr., 
Spisák Antal 50 kr., özv. Juhász Istvánné 
10 kr., Lóderer Józsefné, Léva, 10 kr. 
Frtusz István, A.-Berekalja 30 kr., Hulják 
Jánosné, Gr.-Ujfalu 50 kr., Frtusz János 
Berekalja 50 kr., Pokorny István, plébános 
2 frt, özv. Paczolay Jánosné 5 frt, Szabad
hegyi Zoltánné 5 frt, Jory Jenöné 50 kr., 
Maszarovits Viktória Deménd 50 kr. So
mogyi Lászlóné ö frt, Báró Nyáry Adoifné 
Magyarad 5 frt, Báró Billotné 10 frt, Ur- 
bán Pál s. lelkész 1 frt, özv. Haldt Ignáczné 
Dalmad 2 frt, Konkoly Thege Sándorné, 
Szántó 10 frt, Winkler Józsefné, Deménd 
2 frt, özv. Benyo Pálné, Horhi 1 frt, fő
összeg 329 frt 64 kr.

II.

Nyilatkozat.
Hogy a folyó év tavaszán József Ágost 

cs. és kir. főberczeg úr kis-tapolcsányi és 
Odescalchy Arthur herczeg szkiczói uradal
mában takonykor esetei fordultak elő, any- 
uyi számos egymásnak ellentmondó, s több
nyire nagyított hírek terjedtek megye szerte, 
hogy kötelességemnek tartom a közvélemény 
megnyugtatása érdekében a valódi tényállást 
ezúton nyilvánosan megismertetni. Teszem azt 
pedig föképen azért, hogy a vármegye állat
kereskedelmi és forgalmi érdekeit megvédel
mezzem, nehogy a nagyított hírek többekben 
netán feleimet keltve vármegyénk és a szom
szédvármegyék állat kereskedelmi forgalmát 
csökkentse.

Megfelel a valóságnak az, hogy a kis- 
tapolcsányi föherczegi uradalomban egy már 
előzőleg két és fél hónapig teljesen elkülö
nített es megfigyelésem alatt állott lónál mal- 
ieinezés utján kezdődő takonykor állapíttatott 
meg, de a kiirtás, valamint a megfelelő óvin
tézkedések kellő időben foganatosíttattak s to
vábbi fertőzés nem történt. Hogy a napok
ban a lóálloiuáuy vezetésem alatt malleinezve 
lett, ez csupán elővigyázati szempontból s nem 
kényszerítő behatás alatt történt. — Egy typi- 
Kusan reagált ló ki lett irtva ez alkalommal, 
de takonykórt bonczolás utján sem tudtam 
megállapítani, szakértői véleményemet meg
erősítette a m. kir. állatorvosi főiskola kór- 
boncztani osztályának véleménye is.

A kis-tapolcsányi uradalomban tehát ez 
idő szerint a takonykór kizártnak tekinthető.

A szkiczói uradalomban Szkiczó község
ben, valamint „Jávor11 majorban szintén for
dultak elő a tavasszal takonykor esetek. — 
Azonban az óviutézaedések itt is azonual fo
ganatos.ttattak. A raalleinszésre reagált lovak 
kiirtásával, és az istállók alapos dezinficziá- 
lasával a járvány elterjedése még csirájában 
el lett fojtva, úgy hogy jelenleg a községtől 
több kiiometeruyire az erdők közt fekvő és 
teljesen külön álló „Jávoru major kivételével 
a zár feloldatott, s ugyancsak e majorbeli ló
állomány kivételére! a szabad forgalom en
gedélyeztetett.

Meg kell még jegyeznem, hogy „Jávor" 
majorban nem takonykóros, hauem csupán 
fertőzésről gyanús lovak vannak s állatorvosi 
felügyelet alatt allanak,

Ar.-marótb, 1899. julius hó 20-án
Lucz József, 

kir. áll. állatorvos.

Irodalom és milvéazet.
Itt az uborka idény — a holt saison I 

Semmi sem történik az egész világon, csak 
egy nevezetes dolog esett az elmúlt héten — 
Milán szerb királyt — aki ugyan ebből az 
állásából kicseppent — de azért mégis ő 
uralkodik Szerbiában agyonakarták lőni. Er
ről a merényletről is bőven megemlékezik 
a „Képes Családi Lapok" illusztrált 
szépirodalmi hetilap, melynek figyelmét semmi 
néven nevezendő aktualitás el nem kerüli s 
melynek előfizetési ára egy évre 6 frt, fél
évre 3 frt, negyedévre 1 trt 50 kr. — Nem 
mulaszthatjuk el olvasóink figyelmét felhívni 
a Képes Családi Lapok illusztrált szépiro
dalmi hetilap Petőfi számára, mely a nagy 
költő halálának 50-ik évfordulóján jelenik 
meg. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld 
a Képes Családi Lapok kiadóhivatala. Bpest, 
VL, Szoudy-utcza 11. szám.

Selyem damaszt
75 krajczártól 14 forint 65 krig mé
terenként, — valamint fekete, fehér és színes 
Hennebergselyem 45 krtól 14 frt 65 krig 
méterenként, — a legdivatosabb szövés, szin 
és mintázatban. Privát fogyasztóknak 
póstabér és vámmentesen valamint 
házhoz szállítva! — mintákat pedig 

póstafordultával küldenek, HENNE- 
BERG G selyemgyárai (cs. és k. ud
vari szállító) Zürichben. — Magyar leve
lezés. Svájczba kétszeres levélbéiyeg ragasz
tandó. —

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza' m.-mázsánként 8 frt— kr, 8 Irt. 50 Két
szeres 6 frt 50 kr. 6 frt 70 kr. — Rozs 
6 trt — kr. 6 frt 30 kr. Árpa 5 frt 80 
6 frt 40 kr. Kukoricza 5 frt 40 kr 5 frt 80 
kr. Bab 5 frt 20 kr. 5 frt 40 kr. Zab 5 frt — ar 
5 frt 50 kr. Lencse 6 frt — kr. 6 frt 20 kr 
Köles 4 frt — kr. 4 frt 40 kr.

Nyilttér.
i.

274./1899. szám.
Árverési hirdetmény.

Aiulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a bécsi belvárosi cs. és kir. 
járásbíróság 1898. évi III. 1306/4. Bzámu 
végzése következtében dr. Zucker Vilmos 
becsi ügyvéd által képviselt S. Rechert bécsi 
czég javara Kiss Lajos tb. főszolgabíró ve- 
robeiyi lakos ellen 185. frt s jár. erejéig 
1899. évi jnlius hó 4-én foganatosított kielé
gítési végrehajtás utján le és felül foglalt és 
1694 frt, 60 krra becsült következő ingósá
gok, u. m.: szoba bútoron, 2 drb. ló és 2 drb. 
kocsi nyilvános árverésen eladatnak.

Mely ál verésnek a verebélyi kir. járás
bíróság 1899-ik évi V. 119./2. számú vég
zése folytan 185 frt, tőkekövetelés ennek
1898. évj november hó 5 napjától járó 5% 
kamatait, és eddig összesen 29 frt, 99 
krban biróilag mar megállapított költségek 
erejeig végrehajtást szenvedett lakásán le
endő eszközlésére 1899. évi julius hó 24. 
napjának délután 2 órája határidőül kitű- 
zetik és ahhoz a venni szándékozók oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 
108, §-a érteimében keszpenzfizetes mellett, 
a legiőubet ígérőnek, szükség esetén becsá
ron aiui is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és felülfoglaítatták s azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Verebély, 1899. évi julius hó 13. napján.
Dósa István,

kir. bírósági végrehajtó.
II.

Garam-Szt-Kereszten
igen élénk forgalmú helyen bármily üzletnek 
alkalmas helyiség lakással, raktár, pin- 
OZÓvel f. aug. 15-től bérbe adó — esetleg 
az egész szilárd auyagból épült modern 
egy emeletes ház nagy gyümölcsös 
kerttel és 32 hold szántófölddel sza
bad kézből eladó, alkalom adtán a ház va
lamint a szántóföldek is külön-küiön eladók. 
Bővebbet: özv. SziiYássinénál ugyanott.

III.

Bővebb felvilágosítást ad Léván

a Lévai uradalom igazgatósága.

IV.
Gazdasszonyokat

bizonyára érdekli, hogy a legjobb minőségű

hólyagpapir
(befőző papír), valamint be- 
főttes özizxxkiék kaphatók : 

és TÁRSA 
kónp- és piplrkereslieiiésében, Léva.

Fere..cz


30. szám. H I R D E T E S E K. 1899. julius hó 23.

Hoff János maláta-készítményei
gyengék és 'betegeknek

! Hoff János
maláta egészségi ita la.

I

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. — Öt 
palaczk bérmentve 3 75 kr.

Hoff János Hoff János
sűrített maláta kivonata. , maláta egészségi csokoládéja. 
Tüdöbajoknál, gégehurut- Gyengeségnél, vérszegény 

nál, úgymint idült köhögés ségnél, idegességnél, álmát 
nél; főleg a gyermekek légzési 
szerveinek megbetegedésénél 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 5 üveg maláta kivonatot, 1 font j 
maláta csokoládét és 2/2 zacskó m iláta [ 

, kivonat mell cznkorkát.
Fischer G. őrnagy N.-Várad.

lanságnál; étvágytalanság 
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 idii't 
gyomor — illetve emésztési zavaroknál, 
sápk<»rnál és általános gyengeségnél min
denkor jó eredménynyel alkalmazom.

Dr. Nicolei orvos, Triebel.

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

elnyálkásodásnál, főleg tüdő
hurutnál utólérbetien 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 ezu- 
korkáinak hatása makacs köhögésem ellen. 

Zedlitz-Neukirch lovag, Waldenburg. 
Czokorkái feleségein köhögésén és asth- 

matikus bántalmain kitünően segítenek. 
BllSCh plébános, Weischiitz.

Tiz éve, vagy már régibb idő óta hasz
nálom az Ön maláta egészségi sörét és 
egyébb maláta készítményeit. E'.ek az 
egyedüli szerek, melyek feleségemnek 
visszaadták az egészséget.

Böflér, Becs, Hofmiihlgasse.
Baktár Léván: Boleman E. örök., Medveczky Sándor gyógyszertaraiban; Czirok János utóda Amstetter Itnre, Frommer Samu, Engel 

József kereskedéseiben.
Magyarországi kizárólagos forakrár: TÖRÖK József gyógyszertára Budapest,Király u. 12.

------Közlemények étrjeg-y-zéleltei ingyen és bérmentve. ■—--------------

Kávé
JUP Fiúméból “"W®,

közvetlen a tengeri hajóról szétküldve
1 zsák 4 kgr. Kió kávé jó izü..........................4.60
1 zsák 4 kgr. Portoriko kávé uagyszemü . 5.60
1 zsák 4 kgr. Kuba kávé nagyszemü . . 5.76
1 zsák 4 kgr. Portoriko gyöngykávé . . . 6.12
1 zsák 4 kgr. kék Jáva gyöugykávé . . . 6.80

elvámolva, bérmentve és csomagolva min
den más költség nélkül

Árjegyzékei és látképes levelezőlapot kívánatra ingyen lólil, 

Fratelli ZD eisinger, 

FIUME, szabad kikötő 28.

A magyarországi kávésok bevásárlási forrása.

Csak fiatal embereket
K* érdekel tudni, hogy a

I^árisi H>i*. Boiton-féle f 

injectio Orientál 
már néhány nap alatt elmulasztja még a 
legrégibb és legelhanyagoltabb kifolyást is. 
Felesleges tehát Sántáit vagy Copaivát hasz
nálni, mely csak a gyomrot rontja, de a bajt 

nem gyógyítja.
Kapható egyedül

Zoltán ^éla. 
gyógyszertárában 

Budapest, V,, Nagykorona-utcza 23.
Ára üvegenként 1 frt. 1.20 kr. e I ö I ege s beküldésével franco.

Ízlésesen és olcsón 
készít

Meghívót
továbbá 

eljegyzési 
és 

esketési 
értesítéseket 

NÉVJEGYEKET
a legkedveltebb 

modern alakban

NYITRAI és TÁRSA
Hnnnyomílaja 

LÉVÁN.

Szegedi Mezőgazdasági Kiállítási Sorsjegyek.

Fiijirmtiij: 50000 Urna
értékben

cs több, kisebb nagyobb nyeremény, összesen

Egy sorsjegy ára 20 krajezár.
Az összes nyereményeket kívánatra 20% levonással azonnal kfisapáruzhan beváltja 

Budapesten: a „Hermes“ Magyar Á talános Váltóüzlet R •szvénytársaság, V., Do- 
rottya-utez i 8., vagy Szegeden: a Szegedi Kereskedő ml és Iparbank.

Ezen pénzintézetek a nyerő kívánságára készek az 50.000 korona ér
tékű főnyereményt egy hasonértékü szegedi mintaszerűen beren

dezett tanyai gazdasággal is becserélni.

Hmás Szegeden, a kiállítás ntolsó napján, 1899. szept. 10-én este 6 órakor.
Sorsjegyek kaphatók bank- és váltóüzletekben, az összes dohánytözsdekben és egyéb 

elárusító helyeken, Viszontelárusitók forduljanak a kiállítást rendező

Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségéhez,
Budapest, XX., Üllöi-ut 25, Köztelek.

i

i
II

I

i

I

Yermoler és Yiktoria-féle legjobb!
r'el-ü.lzxi-a.lla.atla.ix,

a siker kétségtelen.
A szőlöves87Ő (venyige) leveleinek betegségei ellen, 

valamint a fák és komlókacsoknak rovarok, levelészek, 
pondrok és mézharmat stb.-töl való megtisztítására.

Ára 12 forint
Kapható: Kern Testvéreknél,

Gabonatisztitó-rosták. Darálók. Morzsoló. Tizedes mérlegek.
(Mezőgazdasági gépgyárosok raktára, 

Kern Testvéreknél, Léván. 
Árjegyzékek kívánatra Ingyen 

és bérmentve küldetnek.

Nyomatott Nyitrai ős Tár.a könyvnyomdájában, Léván*


