
XIX. évfolyam. 39- szám LÉVA,1899. szeptember hó 24
ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken é> Léván házhoz küldve :

Egy évre....................... 5 frt — kr.
Hat hóra........................2 frt 50 kr-
Három hóra . . . . 1 frt 25 kr. 
Előfizetési pénzek pó»taut»lványny»l küldhetők.

"£gye» számok 12 krjával kaphatók 
a kiadóhivatalban.

HIRDETÉSEK

Négyhasábos petit-sor egyszeri közléséért T kr 
kétszeriért < kr, többszöriért 5 kr fizasnndfi.

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 krajczár

A nyilttérben:
minden, négyhasábos garmond sor dija 15 kr.

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

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

FELELŐSSÉ 3KESZTÖ; HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen.: hetenként egyszer.
vasárnap reggel.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 

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

Hivatalos közlemény.
i.

14546/1899. sz. Barsvármegye alispánjától.

Meghívó.
Barsvármegye törvényhatósági bizottsá

gé, a folyó évi márczius hó 23-án tartott 
évnegyedes közgyűlésében 148. szám alatt 
hozott határozatában kijelentett rendelke
zésnek megfelelően 1899. évi szeptember 
hó 28-án délelőtt 10 órakor Ar.-Maróthon 
a székház nagy termében évnegyedes köz
gyűlést tart, melyre Barsvármegyei törvény
hatósági bizottságának tagjai meghivatnak.

Ar.-Maróth, 1899. évi szept. hó 15-én.
Si33O.osa.yi Sála., 

alispán.
II.

4570/899.
Hirdetmény.

Léva város képviselő testületé homok 
aknázás czéljaira megfelelő terület megvé
telét vevén czélba, — az özvegy Kaizer 
Mihályné és Mácsai Lukács szőlőtulajdono
sok által benyújtott ajánlatok felett s a 
vétel tekintetében hozandó határozatát az 
1886. évi XXII. t.-cz. 110. §-a rendelkezé
sének megfelelőleg, — miután — folyó évi 
augusztus hó 30-án a közgyűlés törvényes 
szambán meg nem jelent, — ismét 30 nap 
közbevetésével f. hó 30-ik napjára kitűzött 
ülésének tartotta fenn ; miről a képviselő
testület tagjait a hivatkozott § értelmében 
a gyűlésen való megjelenést kérve — ezen 
hirdetmény utján is értesítem.

Léván, 1899. szeptember hó 15.
Bód-og-lx Xuajcs, 

polgármester.

Az uj vasút.
Még abban az időban, mikor a 

párkány-nána—lévai vasútvonal épült, 
tervezték Lévának Nyitrával való ösz- 
szeköttetését. Az osztrák magyar állam- 
vasuitársaság terve volt Magyarország 
északnyugati részét különösen a Nyitra 

és Garammellékét direkt összekötte
tésbe hozni a külfölddel. Tudjuk jól, 
hogy ez időben állandóan napi renden 
volt a Lundenburg—Nyitra—Lévai 
vasútvonal, állandóan tárgyalták, meg
vitatták, terveket készítettek s elvben 
finanszírozták az uj vasutat, de azt is 
tudjuk, hogy mindebből nem lett sem
mi. Nem volt pénz s az erre épített 
tervek, mint a kártyavár, összedőltek.

A múlt héten ismét napirendre ke
rült ez a kérdés, noha ezúttal már 
más alakbau. Nyitrának Lévával való 
összeköttetését ma is fontosnak tart
ják, azt újból megkísérelték, s remél
jük is, hogy a kísérlet ez úttal sikerre 
is fog vezetni, a mennyiben a kér
dés megoldása oly vállalkozó kezébe 
került, kinél a kivitelre minden elő
feltétel megvan.

A magyar északnyugati helyiér
dekű vasút részvénytársaság a keres
kedelemügyi m. kir. minisztériumtól 
előmunkálati engedélyt nyert a ma
gyar kir. államvasutak Nyitra állomá
sától Verebély, esetleg Léváig kiépí
tendő rendes nyomtávolságú vasútvo
nalra.

Nagy fontosságúnak jeleztük ezen 
eseményt, tényleg az is. Ha egy pil
lantást vetünk az északnyugati Ma
gyarország térképére, nyomban sze
münkbe ötlik, hogy ez az uj vonal a 
Nyitra, Zsitva és Garamvölgyét hozza 
direkt összeköttetésbe. Egy terjedelmes 
vidék, mely Magyarország gazdasági 
életében számottevő tényezőként sze
repel, s melynek természetszerűleg 
megjelölt középpontján fekszik Léva 
városa, leend megnyitva a világforga
lom számára.

A tengelyen való fuvarozás drága
sága nagy akadálya volt eddig is en
nek a vidéknek. A szállítási dijak kal- 
kulácziója igen sokszor a gabonakivi
telre nagyon nyomasztóltg hatott. Igen 
érdekes példával igazolhatjuk ezt ha 
Léva város hetivásárainak helypénz- 

szedési naplójába tekintünk. A pár- 
kány-nánai vonal megnyitása előtt 
Léva város piacza oly kis területre 
szorult, hogy az egyes hetivásárokon 
a helypénzből e bevétel alig tett töb
bet 50 írtnál, E hóban már olyan he
tivásár is volj, a melyen a helypénz
ből 320 frt folyt be. S mi okozza 
ezt? Pusztán azon körülmény, hogy a 
Léva városának piacza összeköttetést 
nyervén a külfölddel a természet ál
tel kijelölt eme góczponton igen sok 
gabonakereskedő ad egymásnak talál
kozót. Sőt a mutatkozó előnyök kö
vetkeztében ezen kereskedők egyike- 
másika állandó raktárokat és megbí
zottakat tart fenn itten az ügyletek 
lebonyolítása czéljából.

S már most az újonnan tervezett 
vasút kiépítése után az elősorolt for
galom s az általa biztosított előnyök 
csak növekedni fognak. A szállítás más 
irányban is megnyittatván és köny- 
nyebbé tétetvén a vevők enuek ará
nyában megszaporodnak, s a termelő 
természetszerűleg könnyebben és ma
gasabb áron értékesítheti terményeit.

Hallottuk azon érvet is, hogy az 
uj vasút a piaczok forgalmát megosztja 
s esetleg azt a létező piaczok ellené
ben egy újonnan alakulandó piaczra 
tereli. Ezen érvelés nem áll meg, már 
csak azért sem, mert a tapasztalás azt 
mutatja, hogy eddig számba sem vett 
községek emelkedtek kereskedelmi em- 
poriumokká ott, hol a vasutat több 
ágbeli csomópontot képeztek. Hiszen 
az igen természetes valami, hogy men
nél nagyobb valamely ország vasút
hálózata, annál emelkedettebb annak 
kereskedelme is.

Azért tehát Lévának Nyitrával 
való összeköttetését csak örömmel üd
vözölhetjük. Nem fogja ezen városok 
forgalmát sem egy más, sem egy har
madik város rovására rontani, hanem 
igen is emelni fogja mind a kettőt a 
magyar őstermelés megbecsülhetetlen 
előnyére.

A házasság és a társadalom.
Irta: HANUSZ ISTVÁN. 

(Folytatás.)
Földkörül tett útjában úgy is Schmarda, 

hogy Linc város Peruban paradicsom a 
hölgyeknek, purgatórium a férjeknek, — 
mert talán ott érvényes egész teljében az 
össszehasonlitás, mit egy iró tett :

A ki igaz vonzalomból házasodik, fele
séget kap ; a ki pénzért nősül, asszonyt vesz 
el; a ki pedig csupán társadalmi állás ked
véért lép házasságra, úrnőt nyer. A feleség 
szeret, az asszony csak becsül, az úrnő pe
dig megtűr. A feleség a tied, az asszony a 
házadé, az úrnő a társaságé. A feleség egy 
véleményeu van veled, az asszony kormá
nyoz téged, az úrnő pedig fölügyel rád. 
Ha beteg vagy, a feleség ápol, az asszony 
meglátogat, az úrnő tudakozódik hogy léted
ről. Feleséged osztozik a bánatodban, az 
asszony pénzeden, az úrnő segít csinálni 
adósságot is. Ha meghalsz, a feleség meg
sirat, az asszony megsajnál, az úrnő pedig 
gyászruhát ölt, — jól is áll az mindenkinek.

Más iró ez a themát igy variálja: A 
leányból feleség lesz, a háziasszonyból aBZ- 
szony, az urhölgyböl irnö. A feleséggel min
denben megegyezünk, az asszonynyal meg
nyugszunk, az úrnővel megvagyunk, úgy 
a hogy. A gazdaságot a feleség viszi a há
zat az aszony, a hangot az úrnő. A feleség
gel sétálni megyünk, az asszonyt ki viszszük, 
az úrnőt elkísérjük. Az feleséggel megférünk 
egy szobában, az asszonynak külön szoba 
kell, az úrnőnek egész lakosztály. A feleség 
igy szólit: .Édes férjem", az asszony: 
„Uram 1“ az úrnő : „Hallja ön ?*  A feleség
gel lelki nyugalomban élünk, az asszony
nyal apró-cseprő baj között, az úrnővel egy 
kedvüen. A feleség czirógat, az asszony 
hizeleg, az úrnő szemrehányást tesz. A fe
leséggel egy tálból eszünk, az asszonynyal 
egy ételből, az úrnővel talán csak egy asz
talnál, A feleség ruhát vesz, az asszony 
szövetet, az úrnő csak selymet és bársonyt.

1897-ben Magyarországon 130281 há
zasságot kötöttek ; legtöbbet szeptemberben 
a városok lakossága, mivel a mezei munka 
halmozottsága és az uj bor hiánya a föld

T Á R C Z A.

Hófehér liliom . . .
Hófehér liliom
Az én rózsám arcza,
Esthajnal bíbora
Pirosodik rajta.

Két, szép bogár szeme
Mosolygó szivárvány!
Mely keresztül ragyog 
Éltem éjszakáján.

Bíbor édes ajkát
Hogyha csókra nyújtja.
Termelő hevével
Szivem lángra gyújtja.

S most csak napról-napra
A jó Istent kérem, 
Hogy csak ő legyen a 
Kicsi feleségem.

M. G.

Emlékbeszéd.*)
Mélyen tisztelt közgyűlés!

Gyújtsuk meg sziveinkben az őszinte 
részvét fáklyáját és a kegyelet oltárán ál
dozzunk nehány gondolatot Dudich Ferencz 
elhunyt kedves kar- és tagtársunk emlékének 1

*) .Léva és vidéki róm. kath. népnevelők egye
sületéinek f. évi szept. hó 14-én Verebélyen tartott 
HfcffWéito MoIvmI*  J»r q 11 Fmfi-

Ha körültekintek megjelent kartársaim 
között, szemeim önkéntelenül is a mi sze
retett nesztorunkat keresik. Mert gyűléseink
nek alig volt buzgóbb látogatója és kitartóbb 
munkása, mint ő, a ki higgadt és komoly 
felszólalásaival igen sokszor segített nekünk 
a legfontosabb ügyek elintézésében. — Ta
nácsait mindig szívesen meghallgattuk és 
követtük ; mert meg voltunk győződve, hogy 
azokat a tapasztalás és jóakarat sugalja.

Mindnyájunk tiszteletét és szeretetét 
bírta, mert szívélyes és előzékeny modora 
biztosította számára a legöszintébb vonzalmat 
és ragaszkodást.

Mi, a kik közelebbről ismertük Dudich 
bátyánkat, tudjuk, hogy hosszú életét, a 
melylyel öt a Mindenható kegyessége meg
áldotta, családjának, tanítványainak, ember
társainak és a közjónak szentelte. És ez a 
hosszú élet nem is veszett el nyom nélkül; 
mert az általa nevelt nemzedék még igen 
soká áldani fogja emlékét és hálával adózik 
az elhunytnak ama sok jóért, a mit szivébe 
oltott.

A katholikus tanügy egyik lelkes és 
hithü bajnokát vesztette benne, a ki egy 
emberöltőn át mély vallásossággal és hazafias 
érzelemmel teljesítette szép és magasztos 
kötelességét. A tanügy terén kifejtett sze
rény, de kitartó működése hasonlitott a 
csendes nyári esőhöz, melynek nyomában 
áldás fakad. És miként a jó eső uj életre 
kelti az eltikkadt növényzetet, úgy az ö 
atyai szeretettel párosult oktatása felébresz. 
tette tanítványainak szellemi erejét s aval- 

lásnak és közismereteknek az egész életre 
kiható áldásos nyomait véste azoknak szivébe.

Az elhunytnak életrajzát a családtól 
nyert adatok alapján a következő sorokban 
vázolom.

„Csak a kötelesség teljesítése tehet boldoggá11 
— mondá Széchenyi. — Jól értelmezte e 
nagy jelszót Dudich Ferencz elhunyt tag
társunk, — a ki Veszprémvármógyében, Pá
pán, 1822. évi október hó 3-án iparos szü
lőktől született. — Kiváló tehetségekkel 
lévén megáldva, különösen keresztapja, a 
kitűnő kántor, Hajdú Gábor, pápai tanító 
tanácsára, szülői nem elégedtek meg a pél
dás házi neveléssel, hanem beadták őt a 
mindig jeles vezetés alatt álló pápai benczés 
algimnáziumba, a melynek 4 osztályát szép 
eredménynyel elvégezvén, az 5-ik osztályt 
Keszthelyen, a 6-ikat Székesfehérvárott, a 
7-iket Pesten hasonló eredménynyel elvé
gezte. — Az életerős ifjú azonban beteges
kedni kezdett, a miért tanulmányait nem 
folytathatván, gazdászati pályára lépett és 
Zala- Újfaluban nyert alkalmazást. A szabad 
levegő visszaadta egészségét s vele a kedvet 
is visszatérni az elhagyott pályára, de már 
nem mint tanuló, hanem mint tanító; annál 
is inkább, mert keresztapja oldala mellett 
alkalma nyílt megtudni, hogy a tanítói rögös 
pályán is kínálkozik babér a hivatottak 
számára.

Hajdú Gábort a pápaiak még ma is 
emlegetik, mint jeles tanítót s mégjelesebb 
kántort, kinek hatalmas hangja, átérzett 
éneke miüden gyáazmiae éa temetéa alkaL 

mával könyeket csalt a szemekbe. Tőle sa
játította el Dudich azt a kellemes éneklést, 
a meiy öt a hívek előtt oly kedvelné tette.

A tanítói pályát Csornán kezdette meg 
1842. évi mát ez. 1-én. •— Ugyanez év aug. 
hónapjában Rába-Patonára ment segédtanító
nak. — 1845—1847-ig elvégezte az eszter
gomi tanítóképző-intézetben a tanfolyamot, 
hol a szelíd lelkű „István bácsi", Majer István 
és a tudós Rendek József voltak tanárai. 
Ézeknek bölcs oktatása jó talajra talált a 
törekvő tanítványban, a ki a tanítóképzőben 
elsajátított szép tulajdonságaival sok hasznot 
hozott a társadalomnak. Határozott jellem
mel párosult szelídségével és különösen 
0Isván“ bácsitól öröklött szerénységével 
nemcsak községében, hanem a vármegye 
minden körében köztiszteletet vívott ki ma
gának. — 1847-ben „Mesterképző intézeti 
bizonyítvány“-t nyert, a mely öt kitűnő te
hetségeinél fogva a legmelegebben ajánlja. — 
Meg is választották öt még azon év szeptem
ber hó 17-én Kayy-Endréd, a mai Bari- 
Endréd községbe káutortanitónak. —Itt azon
ban csak félévig működött; mert megüresed
vén a jói javadalmazott lekéri kántortanitói 
állomás, erre a rövid működés alatt is nagy 
körben megismert szakember 1848. marcz, 
hó ló-én meghivatott és meg is választatott,

Hogy mennyire becsülte őt az endrédi 
birtokosság, következtethető Dombay Vilmos
nak azon cselekedetéből, hogy hasonnevű 
fiát, vármegyénknek volt érdemdús alispán
ját, hozzá Lakérre adta neveiéibe a * mini



népét inkább november havi frigykötésre 
tereli. Legtöbb házasság a Duna-Tisza kö
zén, legkevesebb az Erdélyrészekben tör
tént, — de a százezret erősen meghaladó 
házasság kötésekből csak 36 egybekelés volt 
olyan, mely a polgári házasság behozatala 
nélkül létre nem jöhetett volna.

A házasságban élők az ország déli ré
szeiben vannak sűrűn; özvegy férfiak Krassó- 
Szörény és Lika-Krbava vármegyékben; 
özvegy nők a felső magyarországi ércz- 
hegységben, Szeben és Brassó vármegyék
ben. Jól távol egymástól. Legtöbb nőtlen 
férfiú van Ausztria és Stájerországgal ha
táros vármegyénkben, legtöbb férjhez me
hető leány a Morvaror^zág és Szilézia felé 
eső törvényhatóságokban. Jó lenne őket 
összehozni.

Magyarországon minden 10000 ember
ből 106 lép házasságra, Irlandba ugyanany- 
nyiból fele (48) sem. Angliában az iparosok 
átlag 25 éves korukban nősülnek, a keres
kedők 27 évvel, az értelmiséghez 
31 éves korukban. Oroszországban 
gények 66°/0-a 25 éves korán alul van. 
nálunk ez csak 25°/0, a felénél több 25—30 
év között házasodik. Legkorábban mennek 
férjhez a leányok Magyar és Oroszország
ban, hol t/3 rész kerül 20 éves kora előtt 
fejkötő alá. Egy házasságra esik gyermek:

Francziaországba . . 3.1
Svajczba.................... 4.0
Angliában . . . . 4.3
Ausztriában , . . . 4.3
Magyarországon . . 4.3
Németországban . . 4.6
Oroszországban . 5.1
Spanyolországban . . 5.4

az átlagos szám, ebből levonva 4.4.
Angliában átlag naponta 625 esküvő

van, úgy hogy a nappalnak majd mindenik 
perczére jut egy házasság kötés; a váló
perük száma évente átlag 650 és azok 91°/0-a 
elválasztással végződik, — holott arra tanit 
a statisztika, hogy 16 nő közül, a kik a 
100 éves kort elérték, 15 élt hosszú házas
ságban. Hasztalan is epéskedik Voltaire 
Zadig czimü bölcselő regényében, hogy a 
házasság első hónapját a Zendavesta a méz 
holdjának mondja, a másodikat pedig már 
az üröm holdjainak.

I. Frigyes Vilmos porosz király haja- 
donsági adót fizettetett minden leánynyal, 
ha életkora 21-ik évébe belépett. A régi 
Spartában Lycurgos törvénye 20 évet kí
vánt a leánytól, de 30 évet a legénytől, 
hogy házasságra kelhessen; azontúl pedig 
a nőtlenül maradt férfiút az ifjúság gúnyo
lódása czéltáblájául engedte át. Dercy Ui- 
des hadvezér egy Ízben nem kapott ülőhe
lyet a színházban, mert egy ifjú sem kelt 
föl előtte. „Neked, úgy mondák, nincsenek 
gyermekeid, kik ezt a tisztességet valaha 
viszonozhatnák.*

A régi germánok sem bocsátották meg 
a leánynak, ha betöltött 20 éve előtt férj
hez ment; de meg tudták védeni a tolako
dás ellen törvénynyel. A ki valamely nem 
rabszolga leánynak az ujját megszorította, 
600 dénárra büntették ; a ki a karján fogta, 
1200 dénárig bűnhődött; a ki könyökön 
fölül érintette, 1400 dénárig; a ki a keblé
hez ért, 1800 dénár lefizetésére ítélték. Ba
jorországban már olcsóbb volt a legyes- 
kedés. A ki egy nem rableány ruháját tér
dig megemelte, 6 soldot fizetett birságul ; 
a ki a fésűjét kirántotta, 12 sold büntetést 
kapott.

Kalkuttában 1890-ben 36 nő orvos
adott be folyamodást hogy az alkirály tör
vényhozás utján tiltsa be a 14 éven alul 
levő gyermekek házasságát, a mi ott szél- 
tében szokás, — pedig a mi hűvösebb, jó
zanabb éghajlatunk alatt is megesik a korai
házasság, mert hét Novalis szerint a szere
lem néma, a görögök szerint vak, Petrarca 

tartozók szerint süket az ész szavára, Hornéi doktor 
a vőle- ; szerint meg épen kórházi állapot, és mégis 

ez a nyomorék hatalmasság kormányozza a 
világot. Mások fajerönek nevezik, mely pi
henni nem tud.

(Folyt, köv.)

— Mikor fizettessék a hetibér ? 
A pozsonyi „Kereskedelmi alkalmizottak 
Egyesülete" elnöke S c b u 1 p e György a 
m. kir. Miniszterelnökhöz, a kereskedelem
ügyi- és belügyminisztériumokhoz a napok
ban kérvényt adott be a vasárnapi munka
szünet kibővítése és a hétköznapi záróóra 
szabályozása tárgyában, de főleg, hogy az 
ipari és kereskedelmi alkalmazottak mikor 
kapják ki hetibérüket? A figyelemreméltó 
kérvényből kiemeljük a következő sa'mi vi
szonyainkra is igen ráillő, kővetkező részle
teket, melyek megérdemlik, hogy kereske
dőink és iparosaiuk komolyabb megbirálás 
tárgyává tegyék. Szomorúan tapasztaljuk, 
hogy a bérnek és napszámnak szombatou 
estve szokásos kifizetése igen nagy kárt 
okoz a napszámosok óriási nagy részének, 
s különösen azok családjának. Az egész 
heti keresményt szombaton estve kapják 
meg; ekkor a heti munkának vége : másnap 
ünnep következik, Elég ok és alkalom arra, 
hogy a napszámos, ki többnyire családfő, 
pihenésre való idejét, keservesen keresett 
bérét sok esetben nemtelen mulatozásra 
tékozolja, arra számítva, hogy majd másnap 
kinyugodhatja magat, vagy pedig, kölönösen, 
ha vasárnap kapja a napszámot, ami szin
tén gyakori és amely eljárás még a vasár
napi szünetet it megrövidíti, akkor vasárnap 
fogy el a bér és hétfőn heveri ki a munkás 
vasárnapi mulatozását, természetesen a jö
vedelme rovására és családjának kárára. 
A szombat esti és vasárnapi dobzódást és 
tékozlást követő hét a sanyaruság, a kopla
lás, a testi erők apadásának ideje, a gyer
mekek fejlődésének megélője. Szóval a mos
tani szokás a legtöbb esetben a munkás 
anyagi kárára, testi erőinek pusztulására, 
lelki tehetségeinek eltompulására vezet, nem 

. is szólván a minden ország talpkövének, a 
tiszta erkölcsnek megfertőzéséről. E siral- 
mos állapot megszüntetésére Schulpe azt 
javasolja, hogy a munkások hetibére a hét 
derekán, a (hetivásár előtti napon) fizettes
sék ki és a másnapi munka a rendesnél 2 
órával később kezdődjék, amit azzal indo
kol : 1. A hetivásr napján, amikor minden 
élelmi czikkekböl a készletek nagyobbak 
és az árak sokkal olcsóbbak, mint vasárnap, 
nem lévén ünnep, kevesebb alkalom lenne 
az összes heti-jövedelem egyszerre való 
elköltésére, 2. A megmaradott összeg
ből házi szükségletre több jutna. 3. A va
sárnapi bő költekezésre kevesebb pénz ma
radna, s igy az a nap inkább megszentel
hető lenne, jutna idő a templomra, erkölcsi 
épülésre, építő olvasmányra és valóban pi
henőre is fordiihatnák a munkások a vasár- 
npot. 4. Ezen intézkedés azon czélből is 
óhajtandó, hogy a vasárnap délelőttre ösz- 
szetorlódott kereskedelmi forgalom áttétet
nék a hét más napjaira, s ekképp egyrészt 
könnyebben volna megvalósítható a vasár
napi munkaszünet kibővítése, illetőleg an
nak meghosszabbítása a kereskedelemre vo
natkozólag, mivel ez esetben délelőtti 10 
órától fogva az üzletek bezárása minden 
nehézség nélkül lenne foganatosítható, más
részt a forgalom helyesebb megosztása által 
megszűnnék a kereskedésekben a most kü
lönösen a köznapokon általánosan tapasztalt 
pangás. A forgalom tehát csonkítást nem 
szenvedne, csupán a vasárnapi munka a 
forgalmi napokra háramlana át. Ezt az in
tézkedést ugyan minden munkaadó külön- 
külön is életbeléptethetné, de sajnos, a mun
kaadó és a munkások közötti pusztán do
logi és jogi viszony a személyes érdeklődés 
által országszerte még nem nemesült erkölcsi 
viszonynyá, tehát az egyöntetűség elérésére 
a magas minisztériumtól kell az intézkedé
seknek szarmazniok.

Különfélék.
Lapunk jelen számával befejeztük XlX-ik év

folyamunk 111. negyed évét. Előfizetést nyitunka 
„Barsu XlX-ik évfolyama IV-ik negyedévére. 
Tisztelettel kérjük ez alkalommal előfizetőinket, 
hogy előfizetéseik megújítása iránt e hét folya
mán intézkedni szíveskedjenek, nehogy — ké
sedelem miatt — a lap szétküldésében akadá
lyok merüljenek fel.

Helyben az előfizetések eszközlésével e lap 
kihordója bizatik meg; vidéki előfizetőink ré- 

. szere pedig póstautalványt mellékeltünk.

— Közgyűlés. „Léva és vidéki róm. 
kath. népueveiok egyesülete" e hó 14-én, 
V erebelyen tartotta meg ez évi rendes 
közgyűlését, a melyen a kedvezőtlen idő da- 
czara 74 tag vett részt. — Gyűlés előtt az 
egyesület elnöke, K v a s s a y István, zsemléri 

1 esperes-plebanos szent misét mondott, a mely 
; után a tagok az iskolabau jöttek össze, a 
! hol az egyházi elnök kimerítő jelentése ki- 
I seretebeu tartott megnyitó bőszedével a 

mai társadalmi rend felforgatását ezélzó 

| szoczializmus és anarkhizmus ellen szállott 
( síkra s felkérte a papságot és tanitó kát, hogy 

a gyermekek valláserkölcsös nevelésében 
támogassák egymást és karöltve igyekezze
nek gátat vetni a veszedelmes tanok terje
désének.— A gyűlés megnyitása után J a r o s s 
Ferencz, társelnök D u d i eh Ferencz, lekéri 
volt kántortanitó felett emlékbeszédet tartott. 
Az emlékbeszédet az érdemekben gazdag 
tanitó iránt érzett tiszteletünkből lapunk 
tárczarovatában közöljük. — A közgyűlés 
ezek után röviden átesvén a pénztárvizsgá
laton, egyhangúlag elfogadta azon indítványt, 
hogy az országgyűléshez feliratot intéz, a 
melyben a közoktatásügyi törvény revíziója 
alkalmával a tanítói fizetések minimumát 500 
írtra kéri emeltetni. — Egyúttal magáévá 
tette a közgyűlés a gömör- és kishontvár- 
megyei általános tanító-egyesületnek átiratát, 
a melyben a tanítók tanuló gyermekei sza
mára az ország különböző pontjain fekvő s 
jeles iskolákkal biró városok területén inter- 
nátusok felállítását tartja czélszerünek és 
szükségesnek s elhatározta a közgyűlés, hogy 
ez ügyben szintén feliratot intéz a törvény
hozó testülethez s azon kivánságának ad 
kifejezést, hogy az említett czélra a tanító
ság által eddig fizetett 2°/o-os nyugdijilleték, 
lehetőleg mielőbb, de legkésőbb a nyugdíj
törvény revíziója alkalmával, a jövőre néz ve 
minden tanítónál, kivétel nélkül 3°/0-ra emel
tessék. — Több, kevésbé fontos ügy elin
tézésé után a tisztujitás L u 1 i cs e k Izidor, 
verebélyi esperes-plebáuos korelnoklese mel
lett igy ejtetett meg : egyházi elnök, K v a s- 
say István; társelnök, Jaross Ferencz; 
jegyzők, Hlaványi János és Torma 
János; pénztárnok, Richter Ferencz; 
könyvtárnok, Farkas Ákos. — Jövő évben 
az egyesület N a g y-S alléban tartja meg 
közgyűlését. — A gyűlés berekesztése után 
a tagok a vendéglőben jöttek össze közös 
ebédre, a melyet kedélyes társalgás és szá
mos tószt fűszerezett. — Felköszöntőket 
mondottak: Blay József az egyházi el
nökre ; ez az egyesület tisztviselőire és a 
tagokra; Kovács József füssi esperes- 
plebános a tagok kölcsönös szeretetére; 
J áros s Ferencz a tanítónőkre stb.

— A selmeczbányai szabadság - 
szobor leleplezése. JSelmecz-Beiaüanya st 
kir. bányavaros közönsége a hazafias áldozat
készség filléreiből Selmeczbányán a szabad- 
ságharcz emlékére érezszobrot állított, hogy a 
lelkesülő szón, az oktató Íráson kívül a 
képzőművészet is segítségére legyen az újabb 
s jövendő nemzedék hazafias íranyu nevelé
sének oly fontos munkájában. A honvéd
szobor leleplezésének napjául f. 18119. é v i 
október 8-át jelölték ki. Az ünnepélyre 
a végrehajtó bizottság nevében Szitnyai 
József kir. tanácsos, polgármester Léva város 
közönségét is meghívta. A nevezetes ünne
pélyen bizonyára városunk is képviseltetni 
fogja magát.

— Gyászhir. Mélyen megrendülve vesz- 
szük a gyászlnrt arról a fájdalmas csapásról, 
melyei a kérlelhetetlen sors dr. K a r a f i á t h 
Márius, kórházunk köztiszteletben álló igaz
gatóját sújtotta, a mennyiben nejet, dr.Ka- 
rafiáth Manusné Leidenfrost Paula úrnőt, 
élete legszebb idején, boldog házasságának 
közepette ragadta el a halai e hó 22-én sze
rető férje oldala mellől s három kedves, 
kicsi gyermeke köréből. A boldogult asz- 
szony halála felett érzett őszinte részvéttel 
fordul Léva város közönségé a gyászoló

a következés mutatja, Dudich feladatát ki
tünően oldotta meg, nevelvén a fiúból jó 
keresztényt, derék családapát és szorgalmas 
tisztviselőt. — Dudich Ferencz 1848-tól 
1899. évi febr. hó 20-án bekövetkezett ha
láláig szakadatlanul Lekéren maradt.

Mint kántort igy jellemzi őt Zselizi nevű 
életirója:

„Ha óhajtja tudni valaki, mit tesz érde
mes kántornak lenni, menjen el Lekérre. Ott 
ünnep- és köznapokon hallgassa meg a kán
tort és örömmel győződhetik meg, hogy van 
kántor, a ki érzéssel tudja énekelni egy
házunk szép énekeit. — Szent áhítattal telik 
be a lélek; önként magába száll. Hátha 
temetéseknél hallgatja azt a mély, kellemes 
zengésű éneket, mely a fülbe, nem ... a 
szembe, ... a szívbe tör utat magának, 
hogy • kesergőkkel együtt adózzék kö- 
nyeivel a gyászhangokért 1“

Mint tanító az általunk ma alig ismert 
régi módszert igen okosan és ügyesen tudta 
megbarátkoztatni az ujjal s ezzel mindenkor 
lépést iparkodott tartam.

Tanítói állása volt az a központ, a mely
ből nemes tevékenysége kisugárzott.— Tudta 
hogy ö nemcsak tanító; jól tudta, hogy ö 
kath. tanító s katholikus az iskola is, a 
melyben tanit, a mely hasznos ismereteken, 
az üdvös oktatáson kívül ama szükséges 
életuton vezérel, a mely a szenvedések és 
csalódások között az Istenhez vezet.— Tudta, 
hogy a kezébe adott halhatatlan lelkeket 
nem csupán az élet számára kell képeznie, 
hanem biztosítania is kell az örök életnek, 
— És nem elégedett meg azzal, hogy nö
vendékeit oktatta j folytatta működését) üdvös

befolyását, midőn azok már búcsút mondot
tak az iskolának ; erkölcsi fogyatkozásaikat, 
az értelem gyarlóságát folyton őrszemmel 
kisérte, javítgatta; az ifjú élet hibáit, gyen
géit jó tulajdonokká, erényekké képezte, 
hogy az általa nevelt nemzedék életerőssé 
váljék. — Az iskola volt az ö világa 1 — 
És hogy mennyire szerette az iskolát s 
mily odaadással ragaszkodott a tanítói pá
lyához, legszebben igazolja azon körülmény, 
hogy a 70-es évek elején, a mikor a jegy zö- 
séget elkülönítették a tanítóságtól, a boldo
gult a főbíró unszolása daczára nem a jöve
delmezőbb jegyzői állást fogadta el, hanem 
tovább is tanító maradt.

Enyi érdem nem maradhatott, de nem 
is maradt elismerés és jutalom nélkül.

Midőn 1882-ben megalakult a „Léva és 
Vidéke róm. kath. népnevelőinek egyesülete,* 
a mely a lévai, lekéri és verebélyi esperes- 
ségi kerületekből állott, — ez az egyesület 
Dudich Ferenczet egyhangúlag világi elnö
kévé választotta. Ezen hivatalát 14 éven 
keresztül a legnagyobb buzgalommal és szak
értelemmel töltötte be s midőn a nevezett 
egyesület 1895 ben még a ezétényi és szent- 
benedeki esperességi kerületekkel nyert ki
bővítést és ö korára való tekintettel az elnöki 
állásról lemondott, a közgyűlés a legnagyobb 
sajnálattal vette tudomásul visszalépését s 
az egyesület ügykörében kifejtett sikeres 
működéséért jegyzőkönyvileg fejezte ki 
köszönetét.

1895-ben pedig a lekéri kör emelte őt 
az elnöki székbe, a mely tisztét holta nap
jáig közmegelégedésre töltötte be,

1892, évi okt, hó 3-án ünnepelte íjO évei

tanítói jubileumát, a mely alkalommal impo
zánsan és léiekemelöleg nyilatkozott me“ az a 
nagy tisztelet és szeretet, a melylyel a messze 
vidék viseltetett iránta. — Ünnepet tartott 
a halás község és ezen a szép ünuepen részt- 
vettek az egyházi és világi hatóságok kiváló 
tagjai; ott voltak szerető kartársai, barátai 
és tisztelői és mindannyian szivük mélyé
ből üdvözölték a jubiláló kedves öreget, a 
kihez üdvözlő sorokat intézett a fömagasságu 
bíboros herczegpnmás, továbbá: a jelenlegi 
beszterczebányai püspök öméítósaga, _
Bombay Vilmos és meg számosán.

1896-ban érte öt a királyi kitüntetés. 
Ez évnek április hó 9-én a főispán sajátke- 
züieg tűzte mellére az érdemkeresztet.

Családi élete is példás volt és hosszú 
időn át családja körében boldog megelégedés 
között folytak napjai. 1848-ban kötött első 
házasságából egy fia született. — 1859-ben 
nősült másodszor. Ezen házasságából 3 fia 
és két leánya született. — Gyermekeit a 
leggondosabb nevelésben részesítette. — Fiait 
tiagy anyagi áldozatokkal a társadalomnak 
derek és számottevő tagjaivá képeztette. — 
Idősebb leánya férjhez ment; az ifjabbikat 
eke virágában törte le a kérlelhetlen halál, 
a mely a gondos és szerető atyát, a buzgó 
tanítót, a szelíd és nemeBlelkü férfiút f. évi 
febr. bó 20-án, rövid szenvedés és a halotti 
szentségek ajtatos felvétele után, életének 
77-ik, tanítóságának 56-ik évében ragadta 
ki szerettei köréből.

letemeit a község és vidéke lakosságá
nak legmélyebb részvéte mellett febr. hó 
22-én a lekéri temetőben helyezték Örök 
nyugalomba)

Elvesztettük őt, a kit oly nagyon sze
rettünk. Elhunyta felett bánatos és sajgó 
szívvel kesergünk azokkal, a kik halálával 
többet vesztettek, mint mi ; de fájdalmuk 
nem mélyebb a mienknél s ez a t udat adjon 
némi enyhülést a gyászba borított családnak, 
a mely legerősebb támaszát siratja a boldo- 
gultban 1

Isten veled elköltözött kedves nesztorunk 1
Az az elismerés, a melyet életedben a 

halandó emberektől nyertél áldásos műkö
désedért, csak egy paránya legyen azon bol
dogságnak, a melylyel az Egek ura jutal
mazzon meg téged, mint hü szolgáját 1 
. . . . „Itt hagyá lelked hüvelyét e földön; 
Alkotójához fel az égbe szállván. Hűlt porod 
sírján kegyelet s a béke szelleme lengjen 1“

Dr. Karafiáth Máriusnő — Leiden 
frost Paula.

t 1899. szeptember 22.
Mért kell válnod a hű szeretetnek drága körétől;

8 árva családod tűért gyászba bontani igy 1 I 
Hisz szerető szív volt a családodnak koronája,

Melynek fényénél visszasugárza a nap I
Mért itt hagyni a boldog létnek e földi malasztját;

Es oda szállni, a hol létnek az élte titok ? I
Mint a virágnak a nap nyújt életet, s adja a díszét.

Napja családodnak lőr. ;.. s a nap égete el I . . 
Hátvan-e erre vigasz s gyógyír e földi 

[v i 1 á g o n I...
0, dicső ült szellem küldd az Egek- 

[b ö 1 idei! —
Faragó.



család felé. Benne az árvák és szegények 
egyik véd angyalukat veszítették, kit nemes, 
jó leikéről még a szintén áldott emlékezetű 
atyja, néli. Leidenfrost László oldalán tanul
tak tisztelni és szeretni. A korán elhunyt 
úrasszony temetése ma, e hó 24-én délután 
3 órakor leend. Mély gyászba borult csa
ládja a boldogult elhunytáról a következő 
gyászjelentést bocsájtotta ki: Dr. Karafiáth 
Márius a saját valamint gyermekei Erzsiké, 
Zsuzsika és Juliska és sógorai barsi Leiden
frost László és Tódor nevében megtört szív
vel tudatja, hogy felejthetetlen hőn szere
tett hitvestársa, illetőleg szerető anyjuk és 
nővérük dr. Karatíáth Máriusné szül. Lei
denfrost Paula úrnő élete 37-ik és boldog 
házassága 5-ik évében hosszas szenvedés 
után Isten szent rendeléséből f. hó 22-én dél
után 5 órakor örök nyugalomra tért. A bol- 
dogultnak hült tetemei szeptember hó 24-én 
délután 3 órakor fognak az ág. ev. vallás 
szertartása szerint örök nyugalomra helyez
tetni. Léván, 1899. szeptember 22. Áldás 
és béke drága hamvaira !

— Művészi körút. D o m b a y Mihály 
jó nevű színészünk és neje művészi körutat 
tesznek az országban s mint több laptársunk 
Írja, a művészi tökély magaslatán álló elő
adásukkal mindenütt osztatlan tetszésben 
részesültek. E körutazásukban most ejtettek 
útba Léva városát, hogy a jövő s az azt 
követő hét folyamán müpártoló közönségünk 
előtt mutassák be művészetüket. A művész 
pár nem ismeretlen előttünk ; ezelőtt 8 év
vel már volt alkalmunk valóban elismerésre 
méltó művészetükben gyönyörködni ; akkor 
annyira megnyerték a közönség rokonszenvét, 
hogy nap nap után telt ház előtt játszottak. 
Hiszszük, hogy a közönség ezúttal is mél- | 
tányolni fogja művészetüket. Az előadások, 
melyek a Oroszlán szálló nagytermében 
fogúi k tartatni, e hó 28-án csütörtökön ve
szik kezdetüket, mely alkalnmmal szinre 
kerülnekaKolostorban ésNöudvar- 
lás cimü vígjátékok. A szombati műsor az 
Elkényeztetett férj és Tükör 
vígjátékokból fog állani. Vasárnap szinre 
kerülnek: Margit álmai, Bálután, 
E g é r k e.

— Esküvő. F r i t z Tivadar sándor- 
falvai állami tauitó e hó 20 án vezette oltárhoz 
Véniss Ilona kisasszonyt, néh. Véniss volt 
káptalani urad, erdész özvegyének kedves 
leányát Léván.

— Közgyűlés. A lévai önkéntes tüzo - 
tó-egyesület október l én, vasárnap d. u. 4 
órakor a városháza nagytermében évi rendes 
közgyűlését tartja, melyre az elnökség az 
összes tagok minél tömegesebb részvételét 
kéri annál is inkább, mert a gyűlés egyik 
tárgya a tisztujitás leend.

— Tánczestély. A lévai iparos ifjúság 
ma este tartandó, felolvasással és szavalatok
kal egybekötött tánczestélye az őszi szezon 
első, jó sikerű mulatságának ígérkezik. A 
rendezőség fáradságot nem ismerő módon 
azon buzgólkodik, hogy a vendégeknek mi
nél derültebb órákat szerezzen. Fiatalságunk 
egy részének „megjött a parancsolat, violaszin 
pecsét alatt,* s mert hát „októbernek elsején 
be kell rukkolni", igy ezen mulatság némileg 
bucsuestély jeltegevel is bír. Az estély kezdete 
pontban 8 órakor leend.

— Hyuien. Körös-iadányi Kopasz 
Jenő eljegyezte néhai felső csallóközi Cialló- 
közy István m. kir. honvéd százados bájos 
leányát Margitot.

— Vasúti előmunkálati engedély. 
A kereskedelemügyi m. kir. miniszter a 
magyar északnyugati helyiérdekű vasut- 
részvénytársaság budapesti czégnek a ma
gyar kir. államvasutak Nyitra állomásától 
Nagy-Emökén és Lapás-Gyarmaton át a 
zsitvavölgyi helyiérdekű vasút Verebély állo
másáig, esetleg innét Csiffár, Felső-Győröd 
és Uj-Bars érintésével a magyar kir. allam- 
vasutak Léva állomásáig vezetendő helyi
érdekű s rendes nyomtávolságú vasútvonalra 
az előmunkálati engedélyt egy évre megadta.

— Mosakodás. Gyükérvár polgár
mesterétől a következő értesítést kaptuk: 
Tekintetes Szerkesztő ur ! A Bars legutóbbi 
számában közölt tárczájára, melyet eugedel- 
mével komolyan tenni nem akarjuk, a kö
zönség felvilágosítása czéljából a következő 
a megjegyezni valónk. Elismerjük, hogy az 
elmúlt napokban a nagy sötétség daczára 
nem volt a város kivilágítva, de ennek oka 
legföként abban keresendő, hogy lámpagyuj- 
tóink világítási átalányt nem kapnak a vá
rostól és így csak boldvilágos estéken tar
toznak szolgálatot teljesíteni, de meg való
sággal lelketlenség lett volna, olyan sötétség
ben csendes, világos otthonukból kizavarni 
őket. Egyébként pedig a sötétben ugy sem 
látták volna a lámpákat meggyujtani; a 
mint azonban feljött a hold, nyomoan ele
get tettek kötelességüknek. A városi pótlé
kot nem törölhetjük el, sőt ha lámpagyuj- 
togatóinknak világítási átalányt adunk, kény
telenek leszünk azt fölemelni, tudniillik a 
pótlékot.

— Fürdőink bezárása. Hűvös habok, 
fenyvesek árnyékában nem csábítja immár 
az izzadó emberiséget, az az egy-nehány 
szál mindvégig kitartó fürdővendég is össze
pakolja garde-robeját s felül a prüszkölő 
gőzparipára, hogy nmét elkezdje ott az éle
tet, ahol valamikor júniusban elhagyta. A 
kényelmes kerti székeket halomra rakják 
biztos tető alá, a távirda gépeket kikapcsol
ják, s aztán — leszáll a nagy csend. E héten 
kel vármegyei fürdőhely fejezte be évadját, 
pzek egyike Vihuye( <uig a másik Szkleoó 

fürdő, melyek az idén is, mint előző évek
ben, különösen sok vendég látogatásának 
örvendettek.

— Verekedés egy vasúti állomá
son. Valóságos kisebb ostrom áhapotot idéz
tek elő f. hó 17-én este 3/4 9 órakor Jancsok 
András, K o 1 ár i k Jancsok János még vagy 
8 többi társával a garamrévi vasúti állomá
son. Jelzett időben Kamina Imre és Kosa- 
rinszki János várakoztak az érkező vonatra 
a nevezett helyen, mikor is Jancsok és társai, 
minden előzetes bevezetés nélkül a pálya
udvarra léptek és az ott lévő Kaminát és 
Kosarinszkit alaposan helyben hagyták, s 
mikor ezekkel végeztek, megtámadták a 
vasúti őrt s azt is ütlegelni kezdték. Ezzel 
azonban még nem ért véget a harcz. Idő
közben a vonat érkezese lett jelezve, mire 
a támadók egy része, a vasúti töltésre ment 
a vonat elé és azt hatalmas közáporral fogad
ták az utasok nem kis rémületére. — Ki 
tudja még milyen kimenetellel végződött 
volna a harcz, ha a vonatról leszálló néhány 
markos tót legény véget nem szakit a do
lognak, kiknek láttára a támadók elszaladtak, 
— Jaucsokot és társait feljelentették az 
illetékes bíróságnak, mely egy időre bizo
nyára kedvüket fogja venni hasonló botrány 
előidézésétől.

— Katonai ellenőrzési szemlék. 
Barsvármegye területen a folyó évben az 
ellenőrzési szemlek következő sorrendben 
fognak megtartatni. A közös hadsereg ré- 
részéről: Oszlányban október hó 2-an, Ar.- 
Maróthon 4. és 5-én, Verebélyeu 7. és 8 án, 
Óhajon 10. és 11-én, Körmöcbányán 2-án, 
Garam-Szt.-Kereszten, 5. és 6-án, Zsarnócáu 
8-án, Léva vá os részére 12-én, a járás ré
szére 13-án, Újbányán 10-án. Nagy-Sallóban 
15-én, Zelizen 17-én. — A honvédség ré
széről : Zelizen október 2 án, Oszlányban 
7-én, Levan 6-án, Körmöczbányán 14-én, 
Garam-Szent-Kereszten 16, 17 és 18-án,
Újbányán 20-án, Ar.-Maróthon 23, 24 és 
25-én, Verebélyen 27, 28 és 30-án. Léván nép
felkelők ellennőrzési szemléje okt. 27-énleend.

— A lévai vásár, mint műit számunk
ban is jeleztük a következő sorrendben lesz 
megtartva: szeptember 25-én hétfőn 
baromvásár, szeptember 27-én szerdán 
kirakodó vásár és 28-án csütörtökön 
bőrvásár.

— Szőllő termelők figyelmébe. A 
földmivelésügyi magyar királyt miniszter a 
borkezelés czélszerübbé tétele és a bor el- 
árusitás eredményességének elérése czéljából 
körrendeletben kereste fel az összes s így 
Komárom vármegye törvényhatóságát is. A 
körrendelet különben az alakítandó „Pincze- 
szövetkezetröl" szól. Azt óhajtja ugyanis a 
földmivelésügyi miniszter, hogy az lö98. évi 
XXIII. t. czikkben szabályozott gazdasági 
es ipar hitelszövetkezetek mintájára ala
kuljanak meg a pinczeszövetkezetek is, mert 
ezzel a szőlős gazdák nagyban előmozdítanák 
saját érdeküket. A miniszter kidolgozott alap
szabály tervezetet is küldött valami ki- 
lenczvenöt példányt, melyet szőlő tulajdo
nosok ingyen fognak kapni, — hogy azt 
tanulmányozhassak. A körrendelet azt az 
óhajt is Kifejezésre juttatja, hogy jó volna, 
ha e szövetkezetek már az idei szüretek 
előtt megalakulnának, a hatóságokat tevé
keny akczióra hívja fel, várván jelentésüket 
az elért eredményről,

— Szövetkezeti mozgalom Nyitra- 
megyében A Nyitramegyei Gazdasági 
Egyesület kitűzött programmjához hiven a 
nyár folyamán is szövetkezetek alakításával 
foglalkozott s egész tevékenységét e czél- 
oők szentelte. Hitelszövetkezeteket alakított 
Gejdelen és Sándorfon. Az általa alakított 
hitelszövetkezetek száma jelenleg 60 s ezek 
tagjainak száma mintegy 12000. lí ogyasztási 
szövetkezeteket alakított a nyár folyamán : 
Ghymesen, Gerencséren, Szucsányban, Pra- 
siczon, Koroson, Nyitra-Rudnón, i'ardosked- 
den, Köpösdön, Tökés-Ujfalun, Vittenczen, 
Podolán, Pogrányban, Szolcsányban, Kom- 
játhon, Nagy-Surányban és Velusóczon, ezek 
tagjainak száma mintegy 3500. Meg e hó 
folyamáu és október hóban alakulni fognak 
fogyasztási szövetkezetek Krajnán, Vészeién, 
Galgóczon, Nyitra-Bajnáu, Nagy-Kéren es 
Nyitra-Ujlakon. A szövetkezetek mindenütt 
igen jó hatással vannak a földmivelök gaz
dasági viszonyaira.

— Rövid hírek. — A Duna áradá
sai. A Duna a múlt hét folyamán a hosszas 
esőzések következtében annyira megáradt, 
hogy a legnagyobb erőfeszítéssel fenntartott 
gátakat több helyen egészen keresztül sza
kította s egész Csallóközt, Komáromig, a 
jobb partot Győrig elöntötte. Igen sok köz
ség teljesen víz ala került. A Duna meg- 
torlódása folytán a Vág is kiáradt s egész 
Ó-Gyalláig zúdította szennyes habjait. A 
sár óriási, mert az ártéren minden elpusz
tult. — Uj Kossuth szobor. Csongrádon 
ma fogják leleplezni nagy ünnepélyessegek 
között Kossuth Lajos szobrát. — Alapkő
letétel. Esztergomban ma egy hete tettek 
le az uj gimnázium alapkövét. — Dreyfus- 
nak a franczia köztársasági elnök megke
gyelmezett s nyomban szabadon bocsátották. 
Azonban, mint Írják, Dreyfus becsületének 
helyreállítása végett újból revíziót fog köve
telni. — A szent év zarándokai. A szent 
évben rengeteg sok ember fog Rómába za
rándokolni. Eddig mintegy négy millió za
rándok van bejelentve.

— Vérgyógyászat. Haemopátia. A 
fővárosban és az ország majdnem minden 
réasében nagyban terjed éa kiváló elismerésre 

tesz szert czon uj gyógymód, mely hossza
dalmas és súlyos betegségeket, természetes 
és a legegyszerűbb segédeszközök igénybe
vételével legrövidebb idő alatt képes helyre 
hozni. Ezen gyógymód feltalálója és egyedüli 
képviselője dr. Kovács J. egyet, orvos
tudor e napokban tért vissza Svéd és Német
országban tett ujabbi tanulmányutjáról és 
megkezdte rendelését intézetében, Budapest, 
Váczi-körut 18., melyet tömegesen keresnek 
fel mindazok, akik ideg-, szív-, gyomor-, bél
és vese-bajban, továbbá asthma-, köszvény-, 
vér- és bör-bántalmakban szenvednek.

— Nagyothallás. Egy gazdag angol 
úrnő, kinek Dr. Nicholson mesterséges fül
dobja a nagyothallást és fülzugást megszün
tette 20000 márkás alapítványt tett Dr. 
Nicholson intézetének azon kikötéssel, hogy 
ezen összegből 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.

APRÓSÁGOK.
Rovatvezető: ZUHANY.

Jogos kérdés. A falusi tanítónak, kit ta
nítványai nagyon szerettek, de a község tanácsa 
rosszul fizetett, neve napján ékes rigmusokban adó
zott a kupaktanács s válogatott jó kívánságokkal 
bőven ellátták s végül eget harsogtató éljenzésben 
törtek ki. — Köszönöm, fiaim, hogy éltettek; hanem 
hát azt is mondjátok meg, hogy miből! ?

Az okos dada. — Miért nem nézi meg a 
gyermek fürdővizét a hőmérővel ? — Minek az ? 
Ha a gyermek teste vörös lesz a vízben, akkor tu
dom, hogy igen meleg; ha pedig elkékül, akkor igen 
hideg a viz. Egyszerű dolog ez, instálom.

Szerkesztői üzenetek.
R. E. Kapuvár. Megkaptuk. Egyenként sorra ke

rítjük. — M G. Léva. Múltkori üzenetünk szól újabb 
küldeményére is.

Irodalom és művészet.
A „Magyarország", ez az annyira el

terjedt lap nagy sikereit annak köszönheti, 
hogy irányzatát semmiféle magánérdek által 
befolyásoltaiui nem engedi. A nagy közön
ség a maga csalhatatlan érzékével hamar 
felismerte ezt és innen magyarázható az a 
példátlan rokonszenv, a melylyel az ország 
olvasóközönsége ezt az újságot felkarolta. 
Mindenki tudja, hogy mekkora része volt a 
„Magyarország*-nak a 30 év óta ránk nehe
zedő politikai rendszer megdöntésében és 
hogy most is milyen éber szemmel őrködik 
azon, hogy az ország folyamatban lévő po
litikai átalakulása nagy nemzeti czéljaink 
biztosítására kedvezöieg lörténjék meg. Eme 
nagy czél megvalósítása végett sorakoztak a 
„Magyarország11 zászlaja köré az ország leg
kiválóbb publiczistái. Kizárólag e lapnak 
szenteli roppant szellemi erejét a magyar 
publiczisztika dísze és büszkesége ; B a r t h a 
Miklós. Vezérczikk-irói közé tartozik Kos
suth Ferencz is. A lap élén pedig Holló 
Lajos orsz. képviselő áll, a kinek nagy tevé
kenysége és minden közszükségünk iránti 
élénk érzéke általánosan ismeretes. Odaadóan 
támogatja öt munkájában dr. Lovászy 
Márton, a lap felelős szerkesztője.

Ki kell még emelnünk, hogy a Magyar
ország hírszolgálata a leggyorsabb és leg
tökéletesebb ugy, hogy ez a lap a magyar 
hírlapirodalomban valóságos speczialitás 
számba megy. A vidéki olvasó ugyanis már 
kora reggel Kezébe kapja az előtte való nap
nak hü, pontos, megbízható és kimerítő kró
nikáját. Előfizetési ára a lapnak egy évre 
14 frt, fél évre 7 frt, negyed évre 3 frt. 
50 kr., egy hóra 1 frt 20 kr. Az előfizetési 
pénzek postautalványon a Magyarország 
kiadóhivatalába (Budapest, Teréz-körut 19. 
sz.) küldendők.

A müipar. A müipar és iparművészet 
jelszavai mind szélesebb körben hódítanak. 
A mi természetes is. A nagy művészetek 
nagy mestereinek alkotásait kevesen élvez
hetik. Messze, idegen földeken, szétszórtan, 
gyűjteményekben vagy magányosok szalon
jaiban állanak, hol hosszú és költséges ut 
arán, s igy ritkán és keveseknek megköze
líthetők. .8 az élet sivárságában folyton és 
egyre jobban szomjazzuk a szépet, a művé
szit, a mi lelkünket ne elfoglalja, hanem 
betöltse, ne munkára indítsa, hanem pihen
tesse, ne lenyűgözze, hanem fölemelje, Nem 
nagy dolgokban, drágaságokban kívánunk 
gyönyörködni, a mihez nem igen juthatnánk 
el, mindennapi dolgos életünkkel nem is 
férne össze egy külön nagy művészeti világ 
külön élete, élvezése, mert elvonna a gya
korlati élet mindennapi tennivalóitól. A min
dennapi élet aprólékos eszközeit kívánjuk 
csinosakká tenni, összeolvasztva az ipar tevé
kenységét a művészet igényeivel. Szobánk, 
bútoraink, evőeszközeink legyenek csiuosak, 
szép formájuak. Sok embernek van ily szép 
eszközökre szüksége, nem készítheti többé 
kézzel a művész, de ha sokfelé megoszlik 
a termék, a nagy választék nagy változa
tosságot is teremt. A villany és gőz modern 
ereje kinálja óriás hatalmát, hogy a művész 
mintáját megezerszerezze. Csak az eszköz 
s a termék nagy száma uj, az eszme régi, 
mint helyes törekvéseink legnagyobb réssé. 

A müipari czikkek legelső szerencsés kezű 
alkotói Hellas földjén éltek, de más szoczi- 
alis viszonyok között másképen dolgoztak, 
csak a gazdagok számára, puszta kézzel, 
csekély számú értékes tárgyat. De minden 
legkisebb eszközük is a művészi szem és 
gondos kéz nyomát viseli magán. Hogy a 
művészet mennyire érvényesülhet az ipar 
alkotásain, fényesen bizonyítja az a Louvre- 
ban őrzött remek korinthusi váza, mely
nek hü szine3 mását a Nagy Képes Világ
történet 37. füzete hozza. A tizenkét köte
tes nagy munka szerkesztője Marczali Hen
rik, egyet, tanár, a görögökről szóló köte. 
szerzője dr. Gyomlay Gyula akadémikust 
Egy kötet ára díszes félbörkötésben 8 frt; 
füzetenként is kapható 30 krjával. Megjelen 
minden héten egy füzet. Kapható Nyitrai 
és Társa könyvkereskedésében Léván.

Selyem damaszt
75 krajczártól 14 forint 65 krig mé
terenként, — valamint fekete, fehér és szines 
Henneberg selyem 45 krtól 14 frt 65 krig 
méterenként, — a legdivatosabb szövés, szin 
és mintázatban. Privát fogyasztóknak 
postabér és vámmentesen valamint 
liázhoz szállítva, — mintákat pedig 
póstafordultával küldenek, HENNE
BERG G. selyemgyárai (cs. és k. ud
vari szállító) SSüricnben. — Magyar leve
lezés. Svájczba kétszeres levélbélyeg ragasz
tandó. —

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza* m.-mázsánként 7 frt 50 kr, 7 frt. 80 Két
szeres —frt — kr. — frt — kr. — | Rozs
5 frt 60 kr. 6 frt — kr. Árpa 5 frt 60
6 írt 80 kr. Kukoricza 6 frt 30 Kr 6 frt 50 
kr. Bab 5 frt 60 kr. 6 frt 10 kr. Zab 4 frt 80 Kr 
5 frt 10 kr. Lencse — frt — kr. — frt — kr 
Köles — frt — kr. — frt — kr.

Nyilttér.
i.

Léván, a piacz közelében elvonuló 
Galamb-utczában lévő 478. számú 
ujház, utczára még beépithetö telekkel eladó.

II.
2995/1899. tksz.

Hirdetmény.
Nagy-Szecse község teiekkönyve birtok

szabályozás következtében az 1869. évi 
2579. sz. I. M. rendelethez képest átalakit- 
tatik és erre egyidejűleg mindazon ingatla
nokra nézve a melyekre az 1886. évi XXIX. 
t.-cz. az 1889. évi XXXVIII. t.-cz. és az
1891. évi XVI. t.-cz. a tényleges birtokos 
tulajdonjogának bejegyzését rendűik az
1892. évi XXIX. t.-czben szabályozott el
járás a telekkönyvi bejegyzések helyesbíté
sével kapcsolatosan fogauatosittatik.

E czélból az átalakítási előmunkálat 
hitelesítése és a helyszíni eljárás a nevezett 
községben 1899. évi november hó 8-án fog 
kezdődni, s ettől kezdve hetenkint szerda, 
csütörtök, péntek és szombati napokon foly
tatni fog a munka befejezéséig s ezeknek 
teljesítésére Pogány Virgil kir. járásbiró 
és Demény Győző tlkvi átaiakite dijuoK 
küldetnek ki.

Ennélfogva felhivatnak :
1. Az összes érdekeltek, hogy a hite

lesítési tárgyaláson személyesen avagy meg
hatalmazott által jelenjenek meg és az uj 
telekkönyvi tervezet ellen netalán észrevé
teleiket annál bizonyosabban adják elő : 
mert régi telekkönyvek végleges átalakitása 
után a téves bevezetésből eredhető kifogá
sokat jóhiszemű harmadik személyek irányá
ban többé nem érvényesíthetik.

2. Mindazok, a kik a teiekkönyvekben 
előforduló bejegyzésekre nézve okadatolt 
előterjesztést kívánnak tenni, hogy a bizott
ság előtt a kitűzött határnapon megkezdendő 
eljárás folyama alatt jelenjenek meg és 
előterjesztéseiket igazoló okirataikat laktas
sák fel.

3) Mindazok, kik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak de telekkönyvi be
kebelezésre alkalmas okiratik nincsenek, az 
átírásra 1886. évi 29. t.-cz. 15—18. §. és 
az 1889. évi 38. t.-cz. 5., 6., 7. és 9. § ai 
értelmében szükséges adatokat megszerezni 
iparkodjanak és azokkal igényeiket a ki
küldött bizottság eíött igazolják, avagy 
odahassauak, hogy az átruházó telekkönyvi 
tulajdonos az átruházás létrejöttét a bizott
ság előtt szóval ismerje el és a tulajdonjog 
bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert 
különben jogaikat ez utón nem érvényesít
hetik és a bélyeg es illeték elengedési ked
vezménytől is elesnek és végül:

4) Mindazok, a kiknek javára tényleg 
már megszűnt követelésre vonatkozó zálog
jog, vagy egyébb megszűnt jog van nyíl* 
vánkönyvileg bejegyezve úgyszintén az ily 
bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdono
sai, hogy a bejegyzett jognak törlését ké
relmezzek, illetve, hogy a törlési engedély 
nyilvánítása végett a kiküldött bizottság 
előtt jelenjenek meg, mert ellenesetbeu a 
bélyegmentesség kedvezményétől elesnek,

Kelt Léván, a kir. járásbiróság, mint 
tlkvi hatóságnál, 1899. évi szeptember hó
12-én.

• Pogány,
kir. jbiró,



39. szám.
hirdetések. 1899. szeptember hó 24

n. é. közönség figyelmébe!

Előfizetési felhívás!
Az uj évnegyed küszöbén vau szerencsénk a t. ez. olvasó közönséget 

előfizetésének megújítására tisztelettel felkérni.
Előfizetéseket elfogadunk és azokat pontosan s díjtalanul eszközöljük, 

— bármely hazai, vagy külföldön megjelent Divat Lapra, Hírlapra, Ifjú
sági Lapra, Szak-, Szépirodalmi, Humorisztikus, illusztrált lapokra 
és folyóiratokra,

■mm az eredeti előfizetési áron ■«■
Esetleges reklamácziókat díjtalanul intézünk el.

Teljes tisztelettel

Nyitrai és Társa,
könyvkereskedése Léván-

Főelárusitó : Engel József kereskedő 
Léván.

Bars- és Hontmegye részére

ÉRCZKOPORSÓ FŐRAKTÁR KERN TESTVÉREKNÉL LEVAN
J

Beschorner A. M. I

első cs- kir. osztr.-magyar-, német franczia-, olasz- 
dalmazott érczkoporsó gyárából-

és orosz szaba

íííh:íX-SS;.*7-*ÍK

Ezen szabadalm. 
érczkoporsók Eu

rópában majd 
minden egészség-

di

i ügyi hatóságok 
által nemcsak a 

hullák szallitásá- 
hoz, leginkább 

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

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

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

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

■
I

Kaphatók KEKK TESTVÉREKNÉL Léván.
I

698./1899. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, bogy a lévai kir. járásbíróság 1897. 
évi 7955. számú végzése következtében dr. 
Gúth Jenő ügyvéd által képviselt dr. Deutsch 
József javára Virág József ellen 102 frt 
s jár. erejéig 1897. évi decz. hó 4-én foga
natosított kielégítési végrehajtás utján le
foglalt és 420 írtra becsült kővetkező ingó
ságok, u. m. gépek, bútor stb. nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbiró- 
Bág 1899-ik évi V. 31713. számú végzése 
folytán hátrál, tőkekövetelés s jár. erejéig

Léván leendő eszközlésére 1899. évi 
szept. hó 28. napjának délutáni 3 
Órája határidőül kitüzelik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében kész
pénzfizetés mellett, a legtöbbet igeröuek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

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

Kelt Léván, 1899: évi szept. 11. n.
Tonliaiser, 

kir- bir. végrehajtó.

i

I

rJ

Gabonatisztitó-rosták. Darálók. Morzsoló. Tizedes merlegek.
Mezőgazdasági gépgyárosok'raktára,

Kern Testvéreknél, Léván. 
Árjegyzékek kívánatra Ingyen 

es bérmentve küldetnek.íbzí es sonetögéj. Sackrendszerii egyetemes 
és mélyítő aczel ekek.

Kávé.
1 klg. frt. kr.

2.24 
'. 2.24 
. 2.16 
. 2.06

2.—
1.60 1.80
2.16 2.24 
. . 2.24 
. . 2.24 
. . 2.16 
. . 1.60 
. . 1.30 
2 — 2.40 
. . 1.20

Jamaikai legfinomabb . 
Cuba legfinomabb . .
Ceylon legfinomabb 
Ceylon finom . . • ■
Portorico finom, és Cuba 
Rio Kávé.....................
Gyöngy legfinomabb 
Mocca legfinomabb . .
Arany Jáva legfinomabb 
Menado legfinomabb 
Braziliai legfinomabb . 
Brazíliai II. rendű . . 
Cuba pörkölt .... 
Hungária kávé . . .

Kapható:

Kern Testvéreknél. 
Léván.

JÓ SZERSZÁM FÉL ITOKA! 
Gazdasági gépek, gépreszletek, töm 
lök, vízmentes ponyvák, merlegek es 
gépszijak, szerszám, vas- és aczél 
főraktár. Portland cement és Hyd 

raulikus mész stb. 12 

Kapható KERN TESTVÉREKNÉL Léván.
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|l i Kiéin Sándor
«. 1 i órás- és ékszerész LÉVÁN.

■ „Szandiik" ezüstárugyár (Alsó-IIá- 
m»r Baramegye) kizárólagos képviselete 

területére.Jé® rak tara Hars- és Honim.
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Arany férfi remontoir óra..................................................30.—
Arany női remontoir óra.................................. 14.—
Ezüst remontoir óra kettős fedéllel.................... . . 7.—
Ezüst remontoir óra egy fedéllel ...................................6.—
Niki remontoir óra egy fedéllel........................................4.____
Ingaórák farag, diófatokban egy felhúzással 14 napig járó művel 10.— 
Arany gyűrű (14 kárát) ................................................ 2.50
Arany karperecz (14 kárát)............................................. 8.____
Arany függő (14 kárát).......................................................1.50
Arany kereszt (14 kárát)................................................ 2.—
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Szabadalmazott

valódi „SINtfEH" és valódi „H0WE“ 
családi és iparos varrógépek 

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

Singer családi varrógép kézi hajtásra . . .
Singer családi varrógép állvány és szekrénynyel
Singer Médium iparosoknak gép állványnyal ,
Nagy Singer 4-es iparosnak állványnyal . .
Howe családi varrógépek állványnyal . . .
Nagy Howe varrógépek iparosoknak ....
Kingschiff családi gép 48 frt., iparos gép . .

Készpénz fizetés mellett 5%-al olcsóbb.

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

Géptük, részek és csónak olcsón.

valódi utánz.

22.—
35.—
40.—
44.—
33.—
40.—
70,—

19.—
28.—

38.—
58.—

Nyomatott Nyitrai éa Társa könyvnyomdájában, Léván.
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