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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken *■ Léván házhoz küldve:

Egy évre....................... 5 frt — kr.
Hat hóra........................2 frt 50 kr-
Három hóra • . . . 1 frt 25 kr. 
Előfizetési pénzek póstaataWánynyal küldhetők.

.~£*yes axdmok 12 krjával kaphatók 
a kiadóhivatalban. BARS. HIRDETÉSEK

Négyhatábos petit-sor egyszeri közléséért 1 kr 
kétszeriért • kr, többszöriért S kr flzetnndA 

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 krajezár

A. nyilttérben:
minden négyhasábos garmond sor dija Iá kr. 

▼elünk összeköttetésben levő hirdető-irodák, elő* 
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők teteme* díj 

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

felelős szíikesztöHOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen.: hetenként egysaer.
— + vasárnap reggel.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a raklamácziókat a kiadóhivatalba 

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

Hivatalos közlemény.
4577/1899.

Hirdetmény.
Közhírré tétetik, hogy a városi legtöbb 

adót fizető képviselők 1900. évre érvényes 
névjegyzékének kiigazításával megbízott 
küldöttség f. év és hó 13-án délutáni 3 
órakor fogja tartani ülését a városház ta
nácstermében, hová az érdekeltség jogainak 
érvényesítése végett meghivatik.

Léván, 1899. október 5.
Polgármester hivatalból távol 

Szilassy Sá.zxd.or, 
főjegyző.

A magyar Nagypéntek.
Pénteken ünnepelte mély gyászszal 

Magyarország az aradi Golgothán ki
szenvedett magyar vértanuk halálának 
félszázados évfordulóját. Otven hosszú
esztendőnek gyászfátyola sem tudja a 
véres eseményt végképen eltakarni, 
mert hiszen nemzetünk gyászát, a ma
gyarság fájdalmát ez az évforduló min
dig eszébe fogja juttatni a magyarnak 
s október hatodika mindenkor Nagy
péntek leend a magyar történelemben, 
a mikor eljárunk imádkozni a kiszen
vedett szabadság, a mártírhalált halt 
igazság sírjához, hogy lerójjuk kegyele
tének adóját, mert hisz az ő vérük hul
lása volt az áldozat, melyből fakadt 
az uj, szabad Magyarország.

A nemzet életében kis idő egy fél
század, kicsi legalább ahhoz, hogy el
feledtesse vele legnagyobb fiainak gyá
szos kimultát. Mélységes fájdalom fogja 
el szivünket, ha vissza gondolunk, hogy 
tizenhármán voltak, akiknek vérét on
tották e napon ! Tizenhármán voltak a 
hősök akiknek nem volt egyéb bűnök, 
mint hogy mindennél jobban szerették 
hazájokat, hogy elhagytak mindent, ami 
az embernek kedves lehet a földön: 
jólétet, boldogságot, s mindezt, sőt töb-

T A E O Z A.

Október 6.
Lekelleti a dijat róni:
A szabadság megváltói 
Elvéreztenek!
Kivitte a Golgotára,
Felköti a bitófára
Martalóc sereg!

A szabadság lenn a porba !
Az Igazság eltiporva.
A mérték betölt.
A zsarnokság gaztettéiül
A maggar ég elsötétült,
S megdöbbent a föld.

Fenn a dombról Arad vára 
Busán néz a Golgotára, 
Mert fáj látni azt;
Kincs az égen egy szivárvány,
Vesztőhelyre vitt az ármány, 
Minden jót, igazt.

Zug a Maros a távolban:
Van-e Isten, s ha van, hol van 
A magyar Hadúr ?
Elhagyta az Igazságot, 
Engedte rajt’ a Gazságot 
Tombolni vadul.

Elfordult tőlünk az Isten, 
Küzdelmünknek vége, — minden 
Elvégeztetett.
Szegény hazám, Magyarország, 

bet: életüket és véröket adták oda a 
hazáért! Nem a nagyravágyás, nem a 
pártütés vezette őket a harcba, egy 
fensőbb erő: a hazaszeretet, szólította 
őket oda. Nekik ott kellett lenniök a 
bömbölő ágyú és ropogó golyózápor 
között. A „Magyarok Istene“ jelölte 
ki utaikat; Ö vezette őket; Ö adott 
nekik erőt, bátorságot, hogy elnyer
hessék a vértanuság koszorúját.

Mert a harc lezajlása után bizony 
nagyon kevesen voltak, akik még re
mélni vagy bízni mertek a jövőben; 
s ime! a „Magyarok Istene" uj életre 
keltette nemzetét! Aranysugárral virradt 
fel a boldogabb kor hajnala s az eszme, 
mely annyi véráldozatba került, végre 
diadalt aratott.

Ma szabadon szentelhetünk gyász
ünnepet emléküknek. A magyar nép 
— most már másfél év óta — élénk 
érdeklődést és hazafias érzést szentel 
heroikus szabadságharcunk félszázados 
ünnepének. Napról-napra láttuk sze
meink előtt megelevenedni a nemzeti 
hősök époszának gigászi jeleneteit, a 
lelkesedés ama csodálatos márciusi nap
jától kezdve, midőn a szabadság hajnal- 
pirja arany sugaraival megjelent lige
teink s mezőink felett, a komor októ
beri napig fájdalmas Golgotbájával, a 
szerencsétlen nemzettel a ravatalon.

Szellemünk ereje, lelkünk érzelme 
versenyzett a kegyelet e müvében: 
bámultuk nemzetünk titáni küzdelmét 
az abszolutisztikus Európa Olympusza 
ellen; nemzeti erényeink összes hagyo
mányait megtestesülve láttuk a névte
len hősökben; szorgalmasan olvastuk 
a hazafiui hit evangéliumát s vigaszt, 
bizalmat és áhítatot mentettünk belőle. 
És most, midőn elérkeztünk a kín
szenvedések történetének utolsó stáció
jához, ahoz a naphoz, melyen a nem
zeti eszme a Megváltóhoz hasonlón meg- 
gyaláztatott és keresztre feszittetett s 
fajunk legjobbjainak, imádott félistene
inknek megbecstelenítő hóhérkéztől a

A gaz latrok, hogy orozzák
Pergő véredet I

És a népek tengerében, 
Sok barátod, magyar népem, 
Szanaszét riadt;
Fel sem veszik szenvedésed 
Némán nézik temetésed, 
Senki sem sirat.

Be te állsz még, — mert azóta 
Keresztté lett a bitófa 
S dicsőség a gyász;
S vérrel öntözött határon 
Az aradi tizenhárom 
Szelleme vigyáz.

Betelt az ő szivük álma, 
Szabad magyar nemzet áll ma 
Sírjaik felett.
És a magyar Golgothára 
Őket ünnepelni jár a 
Honfi-kegyelet.

Kersék János.
;wir- ■■■----------- — ■=------------

A diadal.
— Irta: HAVAS MIHÁLY. —

A Garamfelé eső vársánezokon Benedekén, 
éjjelenkint Róbert apát jár éa imádkozik. 
Nagy az ő bölcsessége, Hivságos élet ntán, 
bár még fiatalon, pihenni jött ide. A folyó' 
egyre hallható hömpölygése, a tömeges- kéklő' 
hegyek, csak növelik a bölcsességét. Nagy 
gondolatokkal és áhitatos imával eltelve egy 
hét óta többet van a vársánezokon, éjjelen-? 
ként, 

rút latorhalált kellett elszenvedőtök, 
az egész nemzet, városban és falun, 
gunyhóban és palotában, megragadó 
gyászünnepet ült, mely szent vértanúink 
dicső emlékének volt szentelve.

Az égető fájdalom, az égbekiáltó 
néma szenvedés idő folytán csendes 
bánatba és honfiúi szomorkodásba olvadt 
fel; hisz’ a nemzeti eszme feltámadt, 
fejedelem és nemzet egyetértve dolgo
zik a haza felvirágoztatásán.

Azóta boldogabb a magyar . . . 
Nektek köszönhetjük boldogságunkat, 
szabadság vértanúi! Nem volt ered
ménytelen lemondástok és küzdéstek, 
áldást hozott reánk hősi háláltok, mert 
a mag — hősi véretek — meghozta 
nemes gyümölcsét, a szabadságot! S 
mi, akik szerencsések vagyunk élvezni 
azt, nem feledkezünk meg soha érde
metekről! A ti éltetek példa gyanánt 
áll előttünk, melyet az idő nem fog 
kitörülni lelkűnkből soha.

Az aradi gyászünnep pedig, a me
lyet országos ünneppé avatott Arad 
város lelkes közönsége, mely alkalom
mal a magyar Golgothára az egész 
Magyarország hazafias, bánatos érzés
sel rakta le a kegyelet koszorúját, újból 
tanúságot tett a mellett, hogy a ma
gyar nemzet nagy fiainak emlékét min
dig megtudta becsülni, mert az ő ál
dozatkészségükben találta fel Magyar
ország jövendő nagyságának alapját.

A házasság és a társadalom.
Irta: HANUSZ ISTVÁN. 

(Folytatás.)

Európa államaiban 1000 férfira jut nö:
Portugalliában .... 1084
Svédországban .... 1064
Norvégiában .... 1060
Németországban . . . 1051
Angliában.................... 1047
Ausztriában.................... 1047
Svajczban.................... 1041
Dániában......................... 1035

A sötétségből egy alakot lát kibonta
kozni s éles szemeivel csakhamar felismeri, 
bogy a buzgó mester az.

— Veled van az Isten, mester, hogy 
láttál meg ?

— Mindig látom sudár alakodat, ha 
itt jársz, a kicsiny ablakomon által. Ilyen
kor én is továb imádkozom. Nagy a te 
szereteted, óh apát!

— Orgonád hangja és a te éneked 
Ugyanazon dicsőségét hirdetik az Urnák, 
mint az én szeretetem. Különben parányok 
vagyunk.

—- Mégis a dicsőséged nagy, bölcsessé
gedért pedig a hatalmasak keresnek itt fel, 
hogy adj nekik tanácsot vagy enyhítsd fáj
dalmaikat.

— Az életet valaha én is másként néz
tem, mint ma, még a dicsőség után is vá
gyakoztam, de megenyhülök ma itt, bölcsebb 
és jobb az én lelkem az Ur akaratára, ne
kem, az ö méltatlan szolgájának.

— Nagy a híred az érsek előtt is, ki 
téged annyira kitüntet mások fölött, óh apát, 
még az orgonám hangjai is malasztosabban 
kisérik a szent misédet.........

Élesen kilátszik karcsú alakja az apát
nak, jobb kezével Léva vára felé mutat, 
melynek védelmére a suhogó Qaram vize 
siet, mely azt körül veszi és szól :

— Tedd a füledet a földhöz mester, 
és hallgasd, Léva alatt bömbölnek az ost
romló török hadak ágyúi de ne félj, ke
reszté lesz a diadal. Nem soká tart a fél
hold uralma, megvannak évei számlálva,

Oroszországban .... 1034 
Hollandiában .... 1022 
Francziaországban . . . 1018
Magyarországon . . . 1002
Belgiumban........................1001
Itáliában.............................. 995
Szerbiában..........................988
Romániában..........................944
Görögországban . . . 906

Délnyugoti Tirolban, valamint abban a 
zugban, hol Krajna, Fiume és Zágráb vár
megyék egybeszögellnek, 1000 férfira több 
mint 1200 nö jut; de más Isztria délnyugoti 
partjain csak 695 nö, Rovigno kivételével, 
hol a hölgyek száma aránylag 1119,—pedig 
születéseknél a két nem számbeli aránya 
egyensúlyban szokott lenni. Egészen kivé
teles volt, hogy Fogaras vármegye Saás nevű, 
530 lelket számláló községében 1896-ban 
született gyermek között egy sem volt lányka, 
mind csupa honvéd.

Hazánkban legkevesebb a nö Udvarhely, 
Csik, Szolnok Doboka, Lika-Slrbava várme
gyékben van ; a legtöbb ellenben Brassó, 
Szeben, Modrus, Fiume, Trencsén, Turócz, 
Liptó, Szepes, Sáros, Abauj-Tornában.

Hogy az éjszakamerikai Egyesült-Álla
mokban 1000 férfiúra csak 965 nö jut, oka 
abban gyökerezik, hogy a hölgyek nem oly 
könnyen hajlanak rá az Oczeánon túl uj 
hazát keresni, mint a férfiak. Bosnyákország- 
ban meg a társadalmi viszonyok megszilár
dulására mutat, hogy a nőknek 1000 férfihoz 
vett számaránya 895-röl 906-ra emelkedett. 
A Havaji szigetcsoporton 1896-ban eszközölt 
népszámlálás azt tüntette ki, hogy 109020 
lélek között cank 36503 a nő ; nem egészen 
33.5%. A benszülött 39504 lakos között 
18856 nő van, természetes tehát az arány, 
mert majd 48%-a létszámuk; de már a be
vándorlónak sorában csak 17647 a nö, va
lamivel több 25.5%-nál.

Most, hogy Magyarországon is sok tu
dományos és kenyérkereső pálya nyilik meg 
a hölgyek előtt, tanulságos a kimutatás, hány 
nö tartja fönn magát Éjszakamerikában ön
erejéből és mennyire szaporodott föl azok 
száma csak 20 év alatt is.

nem is tarthat, de az a golgotái a legna
gyobb hős; ő játszotta le a legnagyobb har- 
ezot a földön, a kereszt hitéért. Adjutorium 
nostrum in nomine Domini.

A magyarok vitézül ellentállanak a vár
ban és a fölmentő keresztény sereg már 
útban van Nagy-Szombat felől.

— Rémesek mégis az én álmaim, apát, 
ugy látom a mi erőségünk is megadja magát.

— Annál nagyobb az ur bölcsessége 
tudd meg: hogy a keresztény sereg meg
veri Léva alatt a pogányt!

És ekkor a messzeségből közelebb-kö- 
zelebb hallani a meg-megujuló morajt. A 
tornyosult sötét felhők oszladozni látszanak, 
az ősi székesegyház tornyának órája éjfélt 
jelez. Mintha a lovak dübörgését már kö
zelebb éreznék: figyelnek.

Egyszerre harczi kürt hangja szólal az 
Ősi rengetegen által, a paripák dobogását is 
tisztán kiveszik, hosszan, erősen mindezt 
vissKa verik a ; erdő és a hegyek. Közelebb 
húzódnak, halkan a várfalhoz és néznek a 
távolba kanyarodó Útra, a honnét sötét tö
megekbe siető árként, közeledik a magyar 
lovasság, nyugati oldalon pedig ekkor a 
Garamon átkelő hidat készítik a gyalog 
csapatok, Két lovas jelentést tesz a bene- 
deki őrségnek, hogy a vár alatt siet a lo
vas hadak fővezére: Koháry István gróf 
barsi, honti főispán és fttleki kapitány — 
Léva fölmentésére.

A hosszú sor áthalad a vár és a Ga
ram közötti keskeny utón, ők meg nézik 
némán, meghatva. Már a hídon is átkelnek *



(Folyt, köv.)

Volt 1870-ben 1890-ben
nöorvos, sebész . . 527 4455
fogorvos . . . . 24 337
ügyvéd . . . . 5 240
hivatalnok . . 414 4875
PaP.................... . 67 1235
mérnök .... . —; 180
épitő . . . . 1 25
festő, szobrász . 412 11000
Írónő . . . . . 159 3000
női újságíró . . . 35 888
zenész . . . . . 3735 34518
Bzinésznö . . . . 692 3942
színház-igazgatónő . 100 634
női gyorsíró . . 7 21185
másoló, titkár . 8016 65018
könyvvezetönő . — 27777

összesen : 14194 179309
Nem számítva bele a tanítónőket, két év-

tized alatt az önföntartó hölgyek száma közel
14-szer annyi lett, sőt némely kereseti ágakon
ennél is magasabb a növekedés.

Ha a hölgyeknek a férfi foglalkozás-mó
dokban való térhódítását nö-emanczipáczió-
nak tekinthetnék is örömest látnók, hogy a
közélet kisodorja a nőt igazi hivatásából:
akkor Ejszakamerikában ezt a tüneményt
társadalmi haladásnak kellene üdvözölnünk,
mert ott a nő ma már mindet lehet. Oklo-
hamában nemcsak a rendőrfőnök, de az izra-
elita rabbi is kisasszony. A new-yorki bör
zének egyik legelőkelőbb ügynöke kisasszony,
a nővére pedig nagy butorszállitó; Kanzas-
City-ben a tűzoltó-főkapitány nö, Montana
államban a fő-államügyéaz kisasszony.

Különfélék.
— A király ne ven apja Ö Felsége 

nevenapjat e hó 4-én hazafias örömmel ünne
pelte meg városunk közönsége. A hivatalok 
kitűzték a nemzeti zászlót, de sok magán 
házon is a trikolor hirdette népünk ragasz
kodását szeretett királyunkhoz. A róm. kath. 
templomban ünnepélyes hálaadó Bzent mise 
volt, melyen B á t h y László prépost-plébános 
celebrált; ez alkalomból a zenekedvelők 
Richter Ferencnek, a róm. kath. egyház jeles 
kántorának D. miséjét adták elé s precíz 
előadásával az egyébként is harmonikus mű
nek nagyban emelték az ájtatos hivek val
lásos kedélyhangulatát. A szent misén részt 
vett a lévai honvédség, élén Mihálcsics őr
nagy gyal, s az összes állami s közigazgatási 
hivatalok, a városi tanács stb. s nagyszámú 
közönség, s valamennyi áhítattal fordult az 
Egek Urához, hogy áldja meg szeretett ki
rályunkat s drága, magyar hazánkat. Ö Fel
sége nevenapját Verebély közönsége is hagyo
mányos magyar kegyelettel, ünnepélyes isten- 

siető hadak, messzebb és messzebbről hozza 
a csendes szellő a morajt, az apát ekkor 
jobban emelkedik föl: az égre néz, majd 
megáldja kereszt jelével a hőst és a sereget.

•
A nap már csak az alkonybiborát 

hagyta hátra: lenyugodott. A fölmentett Léva 
alatt küzdelmes haroz után csönd van. Ró
bert apát pedig imádkozik a benedeki erős
ség apátsági templomában. A kanyarodó 
utón Garam mellett két lovas egy tábori 
kocsit kisér zajtalanul, csendesen. A kocsin 
örök álmát alussza a megelőző napon ál
dással ez utón haladó hős: Koháry István 
gróf. A templom keresztje fényben látszik 
és az apát meg ismétli a mesternek :

— Kereszté a diadal 1

Azóta a templom diszes kriptájában 
nyugszik Koháry István gróf, melléje he
lyezett tépett harczilobogója is itt látható.

A hadnagy ur találkája.
Vorpassl
Zu !
Drumm 1 A hadnagy összekeverte a 

kártyát. Szivart vett elő zsebéből s futólag 
megnézte óráját, s határozott hangon jelen
tette ki:

Osztok, nem osztok urak, nekem menni 
kell, nyolcz órára dolgom van, halaszthatat
lan dolgom.

— Magának mindig dolga van, öcsém 
— szólt * kis kövér kereskedő, ki Pummel 
Tóbiás névre hallgatott, — talán megint 
asszony van a dologban ? Nem áruljuk mi 
el, megmondhatja bátran. Hej 1 a mikor még 
én is fiatal voltam, hány szép asszonyt bo
londítottám el. Jól teszi hadnagy ur. Addig 
mig fiatal az ember, addig teszi csak, később 
úgy is vége.

Vastag, húsos kezeivel végig simította 
homlokát, e műtét közben végtelenül ügyelve 
reá, nehogy kifogástalan parókája félre 
W««on, 

tisztelettel ülte meg. — A szent misén a járás
bíróság, az adóhivatal, a szolgabirói hivatal, 
a városi elöljáróság összes személyzete és a 
tanuló ifjúság tanítók vezetése mellett áhí
tattal vett részt. Sziveink mélyéből kértük 
az Egek Urát: elégelje meg jó királyunk 
szenvedéseit és tegye boldoggá.

— Nemzeti gyász. Pénteken, október 
6-án, az aradi vértanuk kivégzésének ötven 
éves évfordulóját gyászba öltözötten ünne
pelte egész Magyarország. A magyar nép 
kegyelete ünneppé avutta e napot, melynek 
emlékét az idők folyamán váltakozó kor
szellem sem tudja a magyar szivekben el
temetni. Aradon gyűlt össze ünnepre az egész 
ország, ott folyt le a hivatalos gyász ünnep 
nagy pompával a kivégzés helyén, de azért 
ezen kívül minden városban, minden faluban 
áhítattal fordult a nép a magyarok istenéhez 
s ünnepet ült szivében a gyásznap emlékére. 
Léva város közönsége, melynek hazafias ér
zelméhez soha kétség nem fért, szintén gyász
ünnepet ült e napon. S jól esett minden 
lévai polgárnak, hogy a gyászünnep kezde
ményezése a város hivatalos fejétől, a polgár
mestertől eredt, kinek indítványára a városi 
közgyűlés jegyzőkönyvében is helyet nyert 
e nap dicső emléke. Tisztelettel adózunk 
városunk hazafias lelkészeinek is, kik szives 
készséggel módot és alkalmat nyújtottak 
polgárainknak arra, hogy a gyászünnepen 
ki-ki a maga vallásának templomában emel
hesse föl szivét az egek urához. A hivatalos 
gyászisteni tisztelet pénteken reggel fél 
nyolcz órakor volt a róm. kath. plébánia 
templomban, hol köztiszteletben álló prépost
plébánosunk tartott ünnepélyes gyászmisét, 
a melyen részt vett a városi tanács és a 
képviselőtestület számos tagja, s a közhiva
tali tisztviselők.

— A lévai főgimnázium is megün
nepelte az aradi 13 vértanú halála emléké
nek 50 éves fordulóját. Az ünnepség vissza 
idézte emlékünkbe az egész esemény gyá
szos lefolyását. 9 órakor ünnepélyes gyász
istentisztelet volt a piarista templomban, a 
melyen Sinkovits Ferencz fögimn. tanár 
czelebrált tanártársai segédletével. Utána 
az ifjúság felvonult a főgimnázium díszter
mébe, hol az ünnepség lefolyt. Grünberger 
Jenő VII. o. t. diszbeszéde sokat juttatott 
eszünkbe ama gyászos napokból. Lelki sze
meink előtt elvonult a 13 hős képe. Ezután 
ifj. Ábrányi Kornál „Október 6“ czimü köl
teményét szavalta Jeisicz József III. o. t. 
nA vértanuk11 Czeezko Lajos Vili. o. tan,- 
tól, szavalta Laufer Vilmos VII. o. t. A 
szavalatok közül kivált Bóna János VIII. 
o. t. szép hangjával, ügyes taglejtéseivel, ki 
Váradi Ántal .Tizenhárom11 ez. versét adta 
elő meglepően szép reprodukcióban. Biztos 
fellépése, az érzelmek finom színezése nagy 
hatást szereztek előadásának. Szavaltak 
még; Stosius Károly VII. oszt, tanuló 
„A fogoly lengyelt11 Csengéi Gusztávtól; 
Schvarz Samu VIII. o. t. „Az aradi vérta
nuk11 Palágyi Lajostól; Kucsera Béla VI. 
o. t. .Mikor az akasztófákat faragtak11 Tóth

— Ki oszt ?
— A ki kérdi.
Pummel Tóbiás ur nevetett. Ö különben 

mindenre nevetett és mindig beszélt. Rend
kívüli buzgalommal, jobb ügyhöz méltó ki
tartással játszott, de azért sóba nem figyelt 
a játék menetére, a vízivel mindig hátralék
ban volt s valahányszor rajta volt az osz
tás sora, a hadnagynak kellett őt erre ser
kenteni.

— Hát mondja csak, kedves hadnagy 
ur, ugyan ki az a szép asszony, kivel talál
kája van, hadd sajnálkozzunk a férjén.........
Itt van ni I Két zöldre megyek és kapok rá 
két pirosat 1 Ma határozott pechem van. Hát 
csakugyan megy? szólt a távozni készülő 
hadnagyhoz, — no hát nem tartóztatjuk. Mi 
megmaradunk urak, csinálunk három tourt. 
Imre, — mondá a pinezérnek — hozzon csak 
valami inni valót 1 Abból az ötvenesből.

A hadnagy mosolygott. Ismerte már az 
ő embereit. Tudta, hogy mit jeleut az a 
három tour. Fel nem kelnek ezek éjfélnél 
hamarább. Mehet ö egészen nyugodtan. Job
ban tartja ezeket a kártya, mintha lánccal 
volnának erősítve a székhez.

Sorra elbúcsúzott az uraktól és kardját 
hangosan csörtetve, indult kifelé. Sietni kel
lett, mert az asszonyok mindig idegesek és 
türelmetlenek, a katonának pedig a pontos
ság a legfőbb erénye. Lakására érve, legé
nyét szólitá: hol ülsz megint ? Tízszer kell 
Utánad kiabálni ?

— Hadnagy ur, jelentem alásan nem 
ültem, hanem feküdtem,

— Este nyolc órakor? Mifele uj di
vatokat kezdesz megint ?

— Jelentem alásan maródi vagyok,
— Megbolondultál ? ! Hát nem ismered 

a reglamát, hogy csak reggel szabad maró
dit jelenteni ? Mi bajod ?

— Fáj a karom.
— Hol te ?
— Ha emelem.
Hát uo emeld, gazember I C«ismámat( 

K.-tól. Az énekkar 3 darabot énekelt: a „Ilym- 
nust", „Szózatot11 és „Ezer évet" Káldy-tól, 
Az igen szépen sikerült ünnepély rendezé
sében föérdeme van Gácsér Endre fögimn. 
tanárnak. A vendégeket Vörös Mátyás fö
gimn. igazgató fogadta, kiknek soraiban ott 
láttuk a város magistratust stb. Megünne
pelte az ifjúság e napot szépen, lélekeme
lőén. Nem egyszer láttunk egy-egy felnőtt 
ember szemében belopódzkodni valami viz- 
félét, a mit könynek neveznek. Ha ez a 
meglettekre is ilyen hatással volt, hatással 
volt még jobban a serdülő if|ura, a fejlődő 
lélekre, belenyomta képét eltörölhetetlenül 
az emlékezetbe. S látjuk, hogy ötven év nem 
képes eltörölni a nemzet e 13 nagy hősé
nek emlékét, sőt az irántuk érzett tisztelet 
évröl-évre fokozódik s nem lankad.

— Az állami tanítóképző ifjúsága 
önképzőköri gyász-ünneppel tisztelte meg az 
aradi vértanuk emlékét. Reggel */a8 órakor 
a gyász-isteni tiszteletben vettek részt, majd 
*/t9 órakor az intézeti zeneteremben kezde
tét vette az ünnepély : 1. Hymnus. 2. okt. 6. 
ifj. Ábrányi Kornéltól, szavalta Piroska K.
III. éves. 3. Ünnepi beszéd. Tartotta Beluch 
Imre alelnök ; 4. Á tizenhárom. Váiadi An
taltól, szavalta Kopcsa István III. éves. 5. 
Apotheozis Bajza Józseftől, szavalta Hulják 
Pál IV. éves; 6. Gyászdal. 7. Aradi vér
tanuk, Palágyi Lajostól, szavalta Hliva Béla 
II. éves. 8. Szózat.

— Gyászünnepély. A lévai keresk. 
ifjak társulata szintén kivette részét az okt. 
6-iki nagy nap megünneplésében. Ezen na
pon ugyanis egyleti gyászünnepélyt tartott 
melyen az összes tagok jelen voltak. A te
rem, valamint Kossuth Lajos nagy arczképe 
a gyásznapnak megfelelően fekete lepellel 
volt bevonva. Az emlékezetes nap jelentő
ségét Hecksch Sándor egy alkalomszerű fel
olvasásban méltatta, ezután Sinko Ferencz 
„Berzsenyi Magyarokhoz" czimü költemé
nyét szavalta. A jól sikerült estélyt Nyitrai 
Miksa talpraesett záróbeszédé rekesztette be.

— Október 6-át az aradi vértanuk 
emlékét a körmöczbanyai izr. hitközség is 
gyászistentisztelet megtartásával ünnepelte 
meg, melyen R i c h a r d rabbi hazafias szel
lemű megható gyászbeszédet mondott, — 
az állami föreáliskolai izr. ifjúság pedig al
kalmi gyászénekeket adott elő.

— Uj pénzügyigazgató. Az elhunyt 
Batizy Gusztáv lévai Kir. pénzügyigazgató
nak több mint fél év óta üresedésben volt 
helyét a héten töltötték be. Mint értesülünk 
a király a lévai pénzügyigazgatóvá E c k e r t 
Elek, lőcsei pénzügyigazgató helyettest ne
vezte ki.

— A lévai tüzoltó-egyesület ma egy 
hete, október hó 1-én tartotta évi rendes köz
gyűlését Huberth Vilmos ügyvéd elnöklete 
alatt. A közgyűlés tudomásul vette P a z á r 
Károly főparancsnok évi jelentését a szótöbb
séggel elhatározta az alapszabályok 7. 26. 
és 30. szakaszainak olykepeni módosítását, 
b°gy jövőben a pártoló, alapitó és tiszte
letbeli tagok is szavazati joggal bírjanak.

blúzomat I . . , . Most pedig ide figyelj. El- 
jösz velem. Látod azt a zöld házat ott? Én 
oda bemegyek. Te megállaz a kapuban és 
a mig én ott benn vagyok, senkit az ajtón 
beengedni nem fogsz. Érted?

— Igenis értem hadnagy ur, senkit sem 
fogok beengedni.

— Aztán csak csinálj bolondot megint,
— Igenis hadnagy ur, bolondokat csi

nálok megint.
— Szamár 1 Nem fogsz csinálni, mert 

különben vasra veretlek I
— Igenis értem hadnagy ur, nem fogok 

csinálni.
— Vorvercz.
A hadnagy ur gyors léptükkel sietett a 

ház felé. Legénye utána. A kapuhoz érve, 
a hadnagy még egyszer figyelmeztette legé
nyét s aztán bement a házba.

A szobában már Bzivdobogva várta a 
szép asszony.

A hadnagy kezet csókolt. Letette sip
káját, kardját, keztyűjét s helyet foglalva 
a szép asszony mellett a pamlagon, azonnal 
megkezdte az ostromot.

Hosszas ostrom után sikerült is egy forró 
csókot nyomni a kis piros ajkakra, midőn 
egyszerre nagy zaj és szóváltás hangja hal
latszott az utcáról.

— Nem lehet bemenni.
— Micsoda, nem lehet bemenni az én 

szobámba ? Ki parancsolta ?
— A hadnagy ur.
— Hol van a hadnagy ur ?
— Bent van a szeretőjénél.
— Micsoda, a feleségemnél ? 1
— Félre az útból 1 Beengedsz mindjárt: ?
— De most már épenséggel nem en

gedem be!
Pummel Tóbiás azonban nem vette tré

fára a dolgot. Egy hatalmas ütést mért a 
legényre, mely annak épp fájós karját találta 
s a fájdalomtól felorditó legényt elhódítva, 
a kapuból egyetlen ugrással az udvaron ter
mett, A hirtelen felindulás' a nagy izgatott

Tudomásul vette a közgyűlés az előterjesz
tett leltárt, a számvizsgáló bizottság jelen
tését a zárszámadásokkal együtt s a fel
mentvényt az illetékes tisztviselőknek meg
adta. Az idei költségvetést 1103 frt. 76 kr. 
bevétellel s 2373 frt 49 kr. kiadással elő
irányozva megállapította. A lemondott szám
vizsgáló bizottság tagjaivá Levatich Gusztáv, 
Edinger János és Torma Lijost választotta 
meg."Sajnálattal veszszük tudomásul, hogy 
ezután a közgyűlés oly jeleneteknek volt 
tanúi, a melyek sem az egyesület komoly
ságához, sem annak nemes czéljához nem 
méltók. A legénység több éretlen tagja, kik 
közül egyik másik az elnök által megérde
melt rendreutasításban részesült, a parancs
nokság háta megett nyíltan a rend és fe
gyelem ellen bujtogatott, minek következ
tében a múlt évben megválasztott parancs
nokság és tisztviselők lemondottak s a köz
gyűlési termet elhagyták. A legénység a 
következőleg ejtette meg a tisztujitást: elnök 
Faragó Samu, főparancsnok Bolemán László, 
alparancsnok Cserei Gyula, tüzfelügyelö- 
paraucsnok Tolnay Gyula, mászó-parancsnok 
Kulik Károly,fecskendő-parancsnokok Buthor 
Kornél és Jozsefcsek Géza, vizszerzö-parancs- 
nokok Szemerédy Lajos és Racz János, tüz- 
örségi parancsnok Csernák Izidor, építész
parancsnok Szauer Mór, pénztárnok Ková- 
csik Samu, szertárnok Tulasay János, orvos 
dr. Medveczky Károly, ügyész dr. Weisz 
Zsigmond, jegyző Kersék János. A pénztár
nok, ügyész és jegyző, kik a múlt évben is 
ezen hivatalt viselték, ismét lemondottak. 
Mint érsesülünk Faragó Samu, Bolemán 
László, Jozsefcsek Géza és Szemerédy Lajos 
nem fogadták el megválasztatásukat, nem 
óhajtván egyik sem labda lenni. S íme most 
ott állunk, hogy van egy fejetlen tüzoltó- 
egyesületünk, a melynek nincs egy szakértő 
parancsnoka s tisztelet a kivételesnek, mű
ködő tagjainak legnagyobb része nem áll 
hivatása magaslatán. Ide vezetett a fejetlen
ség és fegyelmetlenség. Isten őrizze meg a 
veszélytől városunkat, de tűz esetén a fejet
len egyesület nem csak hogy nem segítene, 
de növelné a zavart. Régi, kipróbált erőit 
egyesek bujtogatása folytan igy vesztette 
el sorra s nem sokára azt hiszszük a jobb 
sorsra érdemes egyesület felett meg kell a 
lélekharangot huzni. Kérjük a volt parancs
nokságot, mely erejét megfeszítve dolgozott az 
egyesület felvirágzásán, ne vonja megegyesek 
halátlansága miatt erkölcsi támogatását a lej
tőre jutott egyesülettől s esetleg a városi ható
ság segélyét igénybe véve, a melynek feje, 
a polgármester ur közvetlen szemlélője is volt 
a közgyűlésnek, próbálják meg uj életre 
kelteni s alapjában — a salaktól teljesen 
megtisztítva — regenerálni az egész intéz
ményt, a melyre van alapítva a város nyu
godalma és biztonság érzete.

— Egyházi hírek. Esztergomban a 
múlt héten fejezték be az őszi synodáiis 
vizsgálatokat, melyet öten állottak ki jó si
kerrel, köztük D ékay József káplán, váro
sunk szülötte. Saukovich László lévai 

ság annyira megviselték a kis potrohos fűszer
kereskedő idegeit, hogy alig tartotta magát 
remegő lábain, de a következő pillanatban 
hanyatt esett és eszméletlenül terült el a 
földön.

Sokáig tartott mig magához tért.
Mikor szemeit felnyitotta, ágyában ta

lálta magát. Mellette felesége és szomszédban 
lakó sógornéja virasztott egymásután rakos
gatva a jeges borogatást forró homlokára, 
lóbiás ur abban a pillanatban kiugrott az 
ágyból. A két asszony remegve nézett reá, 
a mint athletához éppen nem találó kosz
tümben, hiányzó parókával kopasz, a boro
gatástól még nedves fejjel, hősies poziturába 
vágta magát, nagy hasával egy lépést tett 
előre és bömbölő hangon kérdezte :

— Hol a hadnagy, te te asszony ? __
Hangos sirás lön reá a felelet.

— Ne bőgjetek, mert mindjárt agyon
ütlek 1 Hová tettétek a hadnagyot ?

— Oh Tobi, Tobi — felelt siró hangon 
az asszony, — már megint be vagy rúgva. 
Látod, miért iszol mindig ?

Pummel Tóbiásnak e kijelentés kissé 
lehütötte harczias kedvét. Meghökkenve né
zett széjjel a levegőben. A két asszony észre
vette a pillanatnyi változást. A következő 
másodperezben közzé fogták, egyik jobbról, 
a másik balról beszélt a fülébe ; ha az egyik 
elhagyta, a másik rá kezdte a sírást, s végre 
hosszas magyarázat és fejtegetés után tisz
tában állott szegény Pummel Tóbiás előtt, 
hogy ö tegnap este kissé többet talált be
venni a jóból, a hadnagy egy másik part
nerrel együtt úgy hozta késő este a ven
déglőből és hogy ö most a bor hatása alatt 
“ ártatlanul gyanúsítja az ö angyali fele
ségét.

Tóbiás úrral, forgott a világ. De miut 
mindig, úgy most is megadta magát és ma
gához huzva feleségét, jobbról és balról is 
megveregette annak árosát s a legnagyobb 
meggyőződés hangján morogta maga elé ;

Hiába, ezeknek az asszonyoknak 
Wégis igazuk vau,



káplánt a herczegprimás Ipolyszécsénkére 
plébánossá nevezte ki s helyébe káplánul 
Tornya Ferencz segédlelkészt küldte káp
lánul Lévára.

— Kinevezések. N e m 1 a h a Gyula 
volt verebélyi járásbirót, jelenleg kassai kir. 
törvényszéki bírót a király a VII. fizetési 
osztályba sorozott bíróvá, — Feliérpa- 
t a k y László aranyos-maráthi kir. törvény
széki albirót pedig a szombathelyi kir. tör
vényszékhez alügyészszé nevezte ki.

— A barsmegyei gazdasági egye
sület Léván a városház termében október 
15-én, vasárnap délután 2 ólakor rendes 
közgyűlését tartja a következő tárgysorozat
tal : 1. Elhunyt tag feletti megemlékezés és 
tagok felvétele. 2. Költségvetés 1900 ik évre.
3. Népies téli gazdasági előadások rendezése.
4. Hízó marhakiallitás rendezése vásárral.
5. Kürthy József alapitó elhalálozása folytán 
egy választmányi tag választása. 6. Folyó 
ügyek és indítványok. A közgyűlésre ez utón 
is meghívja a tagokat Kherndl János egye
sületi elnök.

— Gyászhir. Szedlacsek Tamás 
köztiszteletben álló polgártársunk neje Ma- 
kats Júlia asszony e hó 6-án elhunyt. Teme
tése ma délután 4 órakor leend. Gyászoló 
családja a következő gyászjelentésben tudatja 
velünk a boldogult halálát. Alulírottak mé
lyen megszomorodott szívvel jelentjük, hogy 
a hü feleség, szerető testvér és rokon Szed
lacsek Tamásné szül. Makats Júlia 1899. okt. 
6-án reggel 4 órakor életének 54-ik, boldog 
házasságának 15-ik évében hosszas szenve
dés és a halotti szentségek felvétele után tör
tént gyászos elhunytét. A boldogult hűlt te 
temei f. évi okt. hó 8 án d. u. 4 órakor fog
nak a lévai róm. kath. sirkertben örök nyu
galomra tétetni, az engesztelő szent-mise ál
dozat pedig f. évi október hó 9-én reggel 
i/28 órakor fog az elhunyt lelki üdvéért a 
lévai plébánia templomban a Mindenhatónak 
bemutattatok Áldás és béke poraira ! Szed
lacsek Tamás mint férj. Özv. Frimberger Já
nosné, szül. Makats Anna, Makats József, 
mint testvérek. Özv. Benyo Istvánná, szül. 
Szedlacsek Mária mint sógornő. Szedlacsek 
János, mint sógor.

— Uj tanár. A lévai kegyestanitó- 
rendi főgimnáziumhoz Murányi János, világi 
oki. fögimnáziumi tanár, segédtanárrá ne
veztetett ki.

— Áthelyezés. Ifj. Altmann Antal 
lévai vasúti pénztáros hasonló minőségben 
Illavára helyeztetett át. Az igy üresedésbe jött 
személypénztárnoki állást pedig Ó na László 
volt pöstyéni hivatalnokkal töltötte be.

— Előléptetés. A vallás- és közoktatás
ügyi miniszter D’ Ouvenou Gyula kör
möczbányai főreáliskolai tanárt a VIII. fize
tési osztály 3. fokozatába léptette elő.

— Gazdák kirándulása. A bars
megyei gazdasági egyesület csütörtökön, e 
hó 12-én a beszterczebányai püspöki ura
dalomnak garam-szőllösi szőlejébe 
tanulmányi kirándulást vezet, melyen mint-

1899. október 6.
Felleg borult Magyarország egére, 
Szabadsága letiporva, megölve, 
Győzelemnek napsugára helyett
Gyászos felhők tornyosulnak 
Az aradi tizenhárom felett.

A zsarnokság ketté tépett kötelét 
Ósszefoldni orosz küldte seregét.
A magyarnak senki sem nyújt kezet, 
Fekete szint öltött az ég
Az aradi tizenhárom felett.

Világosnál sötét a hon csillaga, 
Fegyver, harczos rút önkénynek kiadva. 
Szabad haza, Isten legyen veled! 
Sír az ég is keservesen 
Az aradi tizenhárom felett.

Bú borítja a hon érző lelkeit,
Köny áztatja a bajtársak szemeit, 
Kaczag osztrák a hon sorsa feleit; 
Te mondád ki a halál szót
Az aradi tizenhárom folett!

Mondjam-e még, mi történt ott Aradon ? 
Hogy vesztek ők, a hősök, vérpadon ? 
Csak végéről mondom azt az egyet 
Égi dicsfény leng még most is 
Az aradi tizenhárom felett.

E—8 á—n.

Karczolatok.

Az aradi tizenhárom vértanú.
Végzetes a tíz és három szám ezredek óta; 

Ehhez vértanú fényt hősi háláltok adott.

Batthányi Lajos.
Megragadás a halált, a fennséggel kényszerítőd, hogy 

Ártatlan Tered hősi tanúja legyen.

Faragó.

egy 60 gazda vehet részt s melyre az egye
sület gazdáinkat ez utón is meghívja. Je
lentkezni lehet Levatich László nagy-kálnai 
földbirtokosnál, a gazdasági egyesület titká
ránál, Bodrogközy Zoltán, lévai tanítóképző 
intézeti gazd. tanárnál. Az érdekes kirán
dulás szőlőink felújításához bizonyára sok 
és érdekes adatokkal fog szolgálni.

— Kinevezés. A lévai járási főszolga
bírói irnoki állásra, mely Sípos József eddigi 
Írnoknak felmentése folytán megüresedett, a 
főispán K o 11 e k Ferencz aranyos-maróthi 
járási főszolgabírói írnokot nevezte ki.

— Hontvármegye törvényhatósági bi
zottsága f. hó 4-én tartotta őszi rendes köz
gyűlésben az újonnan szervezett árvaszeki 
Ill-ad ülnöki állasra Halász Ferencz ipoly- 
sági szolgabirót és az ugyancsak újonnan 
szervezett szobi Il-od szolgabirói állásra 
Landauer Béla drt. választotta meg.

— Nagy tűzvész pusztította el Nagy- 
és Kis-Lóth összeépült községeket folyó hó 
2-én. E napon ugyan is Nagy-Lóth község
ben egy ház eddig ki nem deríthető okból 
kigyulladt s pár pillanat alatt egész utcasor 
lángban állott. A tüzet nagyban fokozta az 
erős szél, minek következtében a két község 
szalma fedeles házai közül egy sem maradt 
menten. Leégett több mint 400 ház, tömér
dek szalma és széuakazal s egyéb takar
mány készlet, sok gazdának bennégett be
hordott évi termése, ruhája, bútora ; né
melyiknek egyebe sem maradt a rajta levő 
ruhánál. Leégett a református templom és 
iskola is a róm. kath. iskola és tanitó lak
kal együtt. A kár óriási, hamarosan meg 
sem becsülhető; egyrésze megtérül ugyan, 
mert a gazdák egyrésze az első magyar 
általános biztosító társaságnál biztosította 
vagyonát, de azért még mindig túlnyomóan 
nagy értékű a biztosítatlanul elpusztult va
gyon. Ilyen csapás után a lakosság kétségbe 
esve égfelé emelt kezekkel segélyt kér — 
addig is tehát, a mig hatóságaink utján a 
vármegyei és illetékes utón az országos 
segély megindítva lehet, ne hagyja bars
vármegye közönsége elhagyva kétségbeeset
ten nyomorba jutott embertársait, de mint 
jó ember embertársait Ínségbe jutott álla
potából kisegíteni siessen ! Jól tudom, hogy 
a mai könyörtelen viszonyok közepette 
egyikünk sem rendelkezik fölösleggel, de 
tudjuk azt is, minden nemesen érző ember 
megöregbiti saját nyomorát és ez áron is 
a teljesen tönkre jutott embertársán sietve 
segíteni kész. Ne várjuk be ama minket 
megszégyenítő időt, melyben a leégettek 
küszöbünk elé álltán könyes szemekkel es- 
dik segélyünket, hanem siessünk magunk 
elküldeni adományainkat az önhibájukon 
kivül tönkrejutottak pitvarába! — Adjon 
és küldjön mindegyikünk azt, a mit adhat 
és küldhet 1 Különösen a községek elöljárói 
ne várakozzanak a felettes hatóság adako
zásra vonatkozó felhívására, mert azoknak 
sok más dolguk mellett az sokára elmarad
hat, hanem töltsék be nemes emberi hiva
tásukat és községeinkben az adományok 
gyűjtéséhez fogjanak azonnal és küldjék el 
amit gyűjtöttek haladék nélkül 1 Lóth köz
ség lakosságának az alomszaimától kezdve 
mindenre szüksége van ! — Verebélyen okt. 
2-án ismét volt tűz. — A város északi végén 
kigyulladt a szélső ház. — Ha az erős szél 
ellenkező irányban fújt volna, épen Nagy- 
Lóth sorsára jutott volna. Azonban a tüzet, 
mielőtt nagyobb mérvet ölthetett volna el
fojtották.

— KlnevezőS. A m. kir. vallás és köz
oktatásügyi miniszter Podlussányi Gi
zella és R o 1 e i z e k Anna okleveles tanító
nőket a kunosvágási állami elemi népisko
lához rendes tanítónőkké nevezte ki.

— Halálos verekedés. G y u r i á s 
József cigány, mintegy 16 éves bellegi su
hanó e hó 2-án szóváltásba eredt O r o 8 z i 
József hasonló korú bellegi legénynyel s a 
vita hevében úgy vágta fejbe, hogy Oroszit 
eszméletlen állapotban szállították a lévai 
kórházba, hol kapott agysérülései következ
tében e hó 4-én meghalt. A gyilkos legényt 
elfogták s átadták a fenyitő bíróságnak.

— Nem lesz délutáni tanítás. A 
vallás és közokt. miniszter értesítette a kö
zépiskolai igazgatókat, hogy az uj tanévtől 
kezdve mindennap a délelőtti előadások 12 
óráig tartassanak, ezáltal a délutáni két fél
napi szünet helyett az alsó négy osztályban 
négy, a felső négy osztályban pedig három 
félnapi szünet lesz.

— Léván szeptember hónapban 
meghaltak. Back Davidné, szül. Bodanszki 
Száll, élt 42 évet. Özv. WertheimerDávidné, 
szül. Feldman Betti, élt 70 évet. Özv. Teszák 
Andrásné, szül. Veter Katalin, élt 70 évet. 
Koncz István, élt 21 napot. Praicz István, 
élt 6 évet. Karafiáth Máriusné, szül. Leiden- 
froszt Paula, élt 36 évet. Özv. Balog And
rásné, szül, Váczi Julianna, élt 74 évet, 
Kónya Erzsébet, élt l8/< évet. Orsós László, 
élt 10 napot.

— NagyothaUás. Egy gazdag angol 
úrnő, kinek dr. Nicholson mesterséges fül
dobja a nagyothallóét 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“, 
Gunaersburg, London, W, England,

APRÓSÁGOK. ,
Rovatvezető: ZUHANY.

Szeczessziós dalnok.

Egy sápadt arczu költő látogatott el szerkesztősé
günkbe. Bizonyos előkelő hanyagság volt észrevehető 
rajta. Például az egyik czipőjét a kezében hordta és 
otthonosan ült egy szekrény tetejére.

— Uraim — monda — borzasztó változások indigó 
felhőit sejtik idegeim. A színek belevegyülnek a tar
talomba, a lényeg a külszínre vonul és a látszat csal- 
képeinek zengő tarkasága zsibbasztó czinkvájsz har
móniába tobzódik . . .

— Röviden! — mondá szerkesztőnk baljóslatú 
hangon.

— Haha ! Röviden! Nos jó. Beszéljenek a tettek. 
Egy iratcsomót dobott asztalunkra. Versek voltak ! 

Összesen hatszáztizennégy költemény. Segédszerkesztőnk 
közölhetőknek találta — hatszáztizeuhárom kivételével, 

íme a közölhető :
Ejnye, mi az Isten-nyila 1
Kék a mező, az ég lila.
A pázsiton sárga eszmék lejtenek,
Vagy a pázsit, vagy én vagyok a beteg,

Igen, igen I Csúf játékot üz velem
A hatalmas századvégi szerelem.
Szinvak lettem s azt se tudom mahónap, 
Milyen színe van a tizes bankónak ?

Közönség köréből.
Kérelem Léva város nagyérdemű kö

zönségéhez !
A „Barsmegyei Általános Tanitó-Egye- 

sület“, azon egyesület, melynek létezése a 
mi egyik legkedvesebb törvényünkben, a 
népoktatási törvényben gyökerezik, mely 
arra van hivatva, hogy egyszer Barsinegye 
összes tanitóit felekezeti és nemzetiségi kü
lönbség nélkül magába egyesítse s igy en
nek a megyének nagy kulturális érdekeit 
hatalmas védő bástyával lássa el, ez az 
egyesület vármegyénk magyar vidékének 
szivébe Lévára gyűl össze folyó hó 14-én 
évi rendes közgyűlését megtartani.

Bizonyos vagyok benne, hogy azok a 
tanítók, kik a megye tót és német ajkú la
kosai között a magyar nyelv terjesztésének 
izzasztó munkáját végzik, ünnepnapnak fog
ják azt a napot tekinteni, mikor Lévára 
jöhetnek, azon nép közé, melynek küldöt
tei, a magyarok közé, hol az édes anyanyelv 
fog minden oldalról szivükbe és lelkűkbe 
áramlani.

Csak azon egy gondolatot vagy tán érzést 
vagyok bátor felidézni, hogy a nemzetiségi 
vidéken élő és harczoló tanitó a magyar 
közönség részéről némi hálára érdemes, ha 
ezt nem is szokta követelni. — Ezt is csu
pán e sorok logikai rendje miatt említem, 
mert a magyar Közönség emez érzésnek és 
gondolatnak tudatában él. — Léva város 
nemes közönsége nem rójja fel nekem, ha 
azon alázatos kérelmet terjesztem eléje, 
hogy egyletünk gyűlése alkalmából méltóz- 
tassék támogatni a tanítóságot.

E támogatás abból állhatna, hogy folyó 
hó 14-én este a gyűlés után egy tánczmu- 
latságon Léva város társadalma adná jelét 
a tanítóság iránt való rokonszenvének, tisz
tán csak a tánczmulatságon való kegyes 
részvétele által.

Anyagi czélunk nincs, tisztán csak a 
tanítóságnak a magyar társadalommal való 
érintkezését, a magyaros élet megnyilatko
zását s az ebből eredő lelkesedést akarjuk 
a vármegye tanítói számára megszerezni. 
— Ennyivel pedig a magyar közönség 
mindenütt csaK tartozik a nagy nem
zeti eszmének, mely manapság e hon igaz 
fiait és leauj ait eltölti.

De lia vetetlenül anyagi haszon támadna, 
azt is a nemzeti eszme szolgálatára szentel
nök, átadnóu az „Eötvös-alapnaku a „Taní
tok haza" czéljaira.

A lévai tanítóképző intézet tanári kara 
minden óhajtást felülmúló ajánlkozásával, 
hogy gyűlésünket becsessé és tanulságossá 
tegye, gyűlésünk sikerét föltétlenül biztosí
totta, s mint ilyenre a legmélyebb tisztelet
tel hívjuk meg az érdeklődő közönséget.

Gondoskodánk, hogy az esetleges tánc
mulatságot a viszonyokat jól ismerő iévai 
ember készítse elő s ez irányban folynak 
az előkészületek.

Az egylet, de méginkább a szent ügy 
nevében ismétlem meg kérelmemet a nemes 
lévai közönséghez, támogatásért azon ideál 
neveben, mely egy évezredet élt s melynek 
élete szivünk öröme s magyar lelküuknek 
e földön egyetlen czélja.

Körmöczbányán, 1899. október 2. 
Hazafias tisztelettel

Koródy Miklós
a „Barsmegyei ált. tan. egyesület elnöke. 

Szerkesztői üzenetek.
E—8 Á—n. Névtelenül beküldött dolgokat elv- 

bői noha soha sem közlünk ezúttal azonban kitételt 
tettünk. — Filoktetes. Versével, mit levelébe sara, 
rágyújtottunk szépen a pipára.

Selyem damaszt
75 krajczirtól 14 forint 65 krig mé
terenként, — valamint fekete, fehér és színes 
Henneberg-selyem 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 
BEIIG G. selyemgyárai (cs. és k. ud
vari szállító) Zürichben. — Magyar leve
lezés, Svájciba kétszeres levélbélyeg ragasz
tandó,

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza* m.-mázsánként7 frt 40 kr, 7 frt. 80 Két. 
szeres 6 frt — kr. 6 frt 30 kr. — Rozs 
6 frt — kr. 6 frt 20 kr. Arpz 6 frt — 
6 írt 80 kr. Kukoricza 4 frt 80 kr 5 ír’ 20 
kr. Bab 5 frt 80 kr. 6 frt — kr. Zab 5 frt 40 kr 
5 frt 50 kr. Lencse 7 frt — kr. 7 fr. 50 r 
Köles 4 frt — kr. 4 frt 50 kr.

Nyilttér.
i.

Egy jó karban levő ház 26 év óta 
fennálló jó forgalmú szatócs üzlettel 
a tulajdonos előrehaladott kora miatt 
eladó, esetleg haszonbérbe adandó. — 
Bővebbet Vaincziler Pál kereskedő 
Bakabányán 485. szám.

H.
2995/1899. tksz.

Hirdetmény.
Nagy-Szecse község telekkönyve birtok

szabályozás következtében az 1869. évi 
2579. sz. I. M. rendelethez képest áialakit- 
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 rendilik az
1892. évi XXIX. t.-czben szabályozott el
járás a telekkönyvi bejegyzések helyesbíté
sével kapcsolatosan foganatosittatik.

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 átalakító dijnők 
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 átalakítása 
után a téves bevezetésből eredhető kifogá
sokat jóhiszemű harmadik személyek irányá
ban többé nem érvényesíthetik.

2. Mindazok, a kik a telekkönyvekben 
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 mátas- 
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 előtt igazolják, avagy 
odahassanak, 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 éB 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 nyil- 
vánkönyvileg bejegyezve úgyszintén az ily 
bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdono
sai, nogy a bejegyzett jognak törlését ké
relmezzék, illetve, hogy a törlési engedély 
nyilvánítása végett a kiküldött bizottság 
előtt jelenjenek meg, mert elleneseiben a 
bélyegmentesség kedvezményétől elesnek.

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

Pogány, 
kir. ibiró.

III.

Kávé
SMT* Fiu.zxxé'ból 

közvetlen a tengeri hajóról szétkiildve
1 zsák 4 kgr. Rió kávé jó isii..........................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 gyöugykávé . . . 6.12
1 zsák 4 kgr. kék Jáva gyöngykávé • . . 6.80

elvámolva, bérmentve és csomagolva min
den más költség nélkül.

írjeg^zéket is látképes leve'ezílipiit kivámtra ingyen Hit 

Fratelli Deieinger, 

FIUME, szabad kikötő 28.

A magyarországi kávésok bevásárlási forrása.



Bars-Hont megyéket ériekig vasnti uj téli menetrend 1899. oktéber 1-tSl.

Gr.-Berzeucze ind. 
Jálna . • •
Saskő-Váralja 
Gr.-Szt.-Kereszt 
Geletnek-Szklenó 
Szénásfal u-Vichnye 
Zsarnócza 
Zsarnócza-Fürészm. 
Garamrév 
Rudnó
Újbánya . .
Gr.-Szt.-Benedek 
Kovácsi . .
Nagy-Koszmály 

Léva

Alsó-Várad . 
Nagy-Salló • 
Zeliz ... 
Garam-Damáad 
Oroszka . .
Csata . • . <érk. 

ind.
Bény . • .
Kéménd . .
Kőhid-Gyarmath
Párkány-Nána érk.

Budaj est felé . ind.

érk.

Bécs felé . . ind.

érk.

425 12so
433 1238
444 1249
501 1 06
524 1 26
535 1 34
6 02 2oo
60’ 2 05
644 2 >2
630 2 28
6 45 240
7 16 311
727 3 22
7 38 3 36
755 353
945 425 505

10 03 450 523
102« 5” 54G
1049 5 51 608
1101 604 620
Un 623 631
11«8 632 638
11 23 647 656
1136 703 709
ll4’ 717 720
12oo 733 733
121’ 752 749

123’gy JSOOgy 
k849sz.

ió32gy-
18-wsz.

1 50 gy j 9£5gy 
|112ósz.

I 945gy-
II J05SZ.

25f gy- 1157sz. 9lugy-
] 130 sz.

902gy- 7 09 106gy.
| 623sz-

Budapest . . ind. l45gy- 935 sz.

Bécs . • • ind. 935 az. IOóOsz.
Párkány-Nána ind. 4 08 535
Kőhid-Gyarmath 425 5S2
Kéménd • . 440 6“
Bény .... 452 619
Csata . . . érk. 5 05 631
Csata . . . ind. 5 20 6 39
Oroszka . . 5 29 64’
Garam-Damásd 5 89 65’
Zseliz . . . 5 32 709
Nagy-Salló 620 736
Alsó-Várad . . 637 7 53
Léva .... érk. 654 810
Léva .... ind. 714 S2®
Nagy-Koszmály 73» 838
Kovácsi . . • 7 414 846
Gr.-Szt.-Benedek 819 904
Újbánya . . 857 925
Rudnó . . . 9o» 930
Garamrév . . 9zo 941
Zsarnócza-Fürészm. 929 947

Zsarnócza . ! 954 lOoo
Szétiásfalu-Viliny e 1012 10>3
Geletnek-Szklenó 1033 IOI9
Garam-Szt.-Kereszt 1108 103’
Saskő-Váralja 11 18 1044
Jálna . . . 1129 1053
Gr.-Berzencze . 1137 ll®0

730gy

905
922
937
949 

lOoi 
10’9 
1027 
1037 
1050 
1118 
H35 
1152

10»3

érk. 
ind.

érk. 
ind.

B.-Gyarmat 
Dejtár . .
Ipoly Vecze 
Drégely-Palánk 
Ipolyság 
Ipolyság 
Visk .
Szakálios 
Bél . . 
Ipoly-Pásztó 
Zalaba . . 
Csata 
Csata 
Párkány-Nána

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

10°i 
10°8 
1023 
104’ 
1050 
11>8 
U38 
12°5 
12n 
123« 
1251

115
145

41. szám.

ló’6
1027
10 43
1100
1113
U23
1217

A fekete vonallal aláhúzott számok az esti 6 órától reggeli

Nagy-Surány—Kis-TapolcsanY es vissza.
Nagy-Surány ind. 500 1233 442
Zsitva-Födémes 510 1252 4 54
Mánya . . . 535 113 593
Vajk .... 556 1 36 525
Verebély . . 6 23 200 545
Zsitva-Ujfalu . 636 216 556

Taszár . . . 700 240 612
Aranyos-Maróth 728 307 625

Kis-Tapolcsány 7 40 3 20 635

Vissza.

Kis-Tapolcsány 615 44‘ 646
Aranyos-Maróth 639 451 711
Taszár . . . 6 56 5 02 7 30
Zsitva-Ujfalu . 714 517 753
Verebély . . 737 5 36 8 23
Vajk .... 7 49 546 8 40
Mánya • . . 812 602 9ii
Zsitva-Födémes 8 28 6i« 933
Nagy-Surány . 8 41 627 952

óráig terjedő időt mutatják.

Gy — - gyorsvonat; 8Z ----  személyvonat.

HIRDETÉSEK.
I

I
I 
é

6

1899. október hó 8.

3

000

Magy. kir. 
dohány, szivar, 

lőpor és kártya
árulás.

Első 
gazdasági és var

rógép-, 
koszom-, 

fa- és 
érczkoporsó 

raktára. AZ ARANY KASZÁHOZ.

A Gödöllő m. kir. 3 
korona uradalom 3 
felügy. alatt álló jj 

Borászati szövetkezet ’ 
p alacz k-b o ral nak 

elárusitólerakata
Folyékony 

arany és ezüst 
festékek

Ajánlják dúsan berendezett vas-, fűszer-, csemege-, 
liszt-, festék-, kefekötö áruk-, gazdasági- és kerti-magvak, 
vadászati eszközök, hangszerek, igen finom hurok, varró 
gépek öt évi jótállás mellett, gazdasági gépek és géprészek. 
Szerszám t asztalos, bádogos, gépész, lakatos, kovács, kádár, 
kerékgyártó, ács, esztergályos, czipész, házi és gazdaság 
részére, tengelyek, ekerészek, valódi Fischer-féle reszelők 
és ráspolyok, lóször-, Afripuo és tengeri ftl, épület- és bútor
vasalások, finom kávé, ezukor, tea, rum, likőrök, cocnac, 
fehér és vörös bor, valódi Meidinger-féle és öntött vas
kályhákkal felszerelt raktárukat.

Vidéki megrendelések legnagyobb figyelemmel és
gyorsan teljesittetnek, uj képes árjegyzékek kívánatra bér
mentve küldetnek.

M ■ VALÓDI (é

HIiNoleum
A ■■ PADLÓZ0MÁNC2
lpL

I Pu^a padlóra

PADLÓZOMÁNCZ minden
. Nincs többé ragadós szobapadló I Linóleum 
' padlózománcz egy óra alatt keményre szárad, 
gyönyörű fénye van és elérhetlen tartósságu.
BV Többször megtörtént, hogy az EisenstAdter-féle Linó
leum helyett utánzatokat kaptak a vevők, figyelmeztetjük tehát a 
t vevő közönséget, hogy mindig és csakis EisenstAdter-féle 
Linóleumot kérjen a rőt lomig védjegygyei.

$ LAKK- ÉS FESTÉKGYÁR Xfl/ Él
EISENStADTER TESTVÉREK. Bécsi {
Léván kapható: Amitetter Imre, Engel Jfatf. Soldtteln Henrt ti Kém faliért! uritnil,

0 0 0 0 
§ 
0 0 Q
8
ö $ 0 0 0 
§ 
0

Fíiwa-MItt
Yermorel és Yiktoria-féle legjobb!

ZF'el-üJ.zxxnUxa.tlaja.,

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

valamint a fák és komlókacsokuak rovarok, levelészek, 
pondrók és mézharmat stb.-től való megtisztítására.

Ára 12 forint.

Kapható: Kern Testvéreknél Léván.

1

1

-Jfc BESTE fika?
1 w^!lDQSfota

Legnagyobb nyeremény
legszerencsésebb esetben

1.000,000 korona.
Az Usstes 50,000 nyeremény

JEGYZÉKE.
A legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben

1.003,000 korona
A nyeremények részletes

jutalom 
nyer, i

31
07

433
703 

1238
90 

31700 
3900
4900

50 
3900 
3900

beosztása a következő: 

Korona 600000 
400000 
200000 
1OOOOO 

OOOOO 
80000 
70000 
60000 
40000 
30000 
25000 
20000 
15000 
1OOOO 
5000 
3000 
2000 
1OOO 
500 
300 
200 
170 
130 
1OO 
80 
40

50,000 ^.. 13.160.000
tyMutotl tyitrai éi Tina

A ötödik nagy magy. kir. osztálysorsjáték nem
sokára ismét kezdődik és 

100,000 tfM1 50,000
sorsjegyre UJUUI nyeremény

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

A nyerési esélyek tehát, mint már általánosan 
ismeretes, oriásak.

Összesen tizenhárom millió 160,000 koronát 
sorsolnak ki biztosau. A legnagyobb nyeremény leg
szerencsésebb esetben

egy millió korona.
Szives mielőbbi megrendeléseknél eredeti sors

jegyeket a tervszerű eredeti árban és pedig;
egy egész I-sö oszt, eredeti sorsjegy 6.-— 
» f®l ... . 3.—
» negyed „ „ „ 1.50
„ nyolozad , , -.75

küldünk szét utánvéttel, vagy a pénz előlegez
déze ellenében.

A húzások után megküldjük tisztelt vevőinknek 
a hivatalos huzási jegyzéket, hivatalos tervezetek pedig 
díjtalanul állanak rendelkezésre. A húzások a magy. 
kir. kormány ellenőrzése mellett nyilvánosan történnek 
és azoknál mindenki megjelenhetik.

Kérjük a rendelményeket mielőbb, legkésőbb 
azonban

f. évi október 15-ig
hozzánk beküldeni.

Török A. és Társa
a m. kir. szab, osztálysorsjáték főelárusltói 

Budapest, V., Váczi-körut 4/a.

frt
ff
9

bekül-

Rendelőlevél levágandó.

Török A. és Tarsa uraknak Budapest,
Kérek restemre............  I, oszt. magy. kir. szab,

osztáiysorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos tervezet
tel együtt küldeni.

Ki fazeni frt |utinTételM>i‘ kéremS  in IposUutalYánvnyal kiipostauUlványnyalküldöm) *oeíl,e,!2’
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