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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken é> Léván házhoz küldve:

Egy évre........................5 frt — kr.
Hat hóra ..... 2 frt50kr- 
Három hóra . . . . 1 frt 25 kr.
Előfizetési pénzek póstautalványnyal küldhetők, 

'tffyes Rzámok 12 krjával kaphatók 
a kiadóhivatalban.

HIRDETÉSEK

Négyha.ábos petit-sor egyszeri közléséért 7 kr 
kétszeriért 6 kr, többszöriért 5 kr fizetnndfi

Bélyegdij minden egyes benktatáiért 30 krajczár

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

Velünk összeköttetésben levő hirdető-irodák, el5* 
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemei díj 

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

FELELŐS SZ TKESZTÖ. 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.

1092.11899. sz.
Hirdetmény.

Az 1875. évi XXIV. t. ez. 16. §-ának 
1-sö bekezdésében kimondott kötelezettség 
alapján de saját jól felfogott érdekükben is 
az összes iparosokat és gyártulajdonosokat 
ezennel felbivoin, hogy a vezetésem alatt 
átló városi adóhivatalnál dijtalanul beszerez
hető nyomtatványon szerkesztett vallomási 
iveket az üzletekben avagy műhelyekben al
kalmazott egyénekről, úgymint munkásokról, 
munkásnökröl, segédekről, szolgákról, cselé
dekről, dijnokokról szóval az illető gyárban 
vagy iparos műhelyben alkalmazott összes 
egyénekről a kereseti adózás alá tartozó, 
viszont az adóval meg nem róható alkalma
zottak megalapítása végeit folyó hó 28-ig 
okvetlenül terjeszszék be.

Tekintettel pedig azon körülményre, hogy 
a folyó évben is számosán vannak oly ipari 
alkalmazottak, kik I. osztályú kereseti adó
val indokolatlanul megrovattak, — a megfelelő 
adótörlések czéljából ugyancsak tigyelmez- 
tetem az érdekelt iparosokat, hogy a heti 
bérrel és a napi berrel alkalmazott munká
saiknak bejelentését, kik az 1898. évi 76785. 
száma pénzügyminiszteri rendelet szerint a 
napszámosok fogalma alá esnek, s mint ilye
nek keresetük után meg nem adóztathatók — 
szintén érdekeiknek tekintsék és bejelenté
seiket a városi adóhivatalnál legkésőbb folyó 
hó végéig érvényesítsék.

Városi adóhivatal.
Léva, 1899. okt. 20-án.

Szilassy Sándor, 
főjegyző.

v. adóhivatal főnöke.
II.

2195.|1899. szám.
Hirdetmény

a népfelkelés jelentkezéséről.
Az 1893. évi XXXVII. törvényezikk 

alapjan mindazon katonailag kiképzett nép
felkelésre kötelezettek kik a közöshadsereg- 
ben, a honvédségben azok póttartalékában 

vagy a csendőrségnél szolgáltak; továbbá 
oly katonailag ki nem képzettek, kik nép
felkelési (rózsaszínű) ajánlati lapokkal elvan
nak látva folyó év október hó 27-én 
a városház tanácstermében sze
mélyesen megjelenni, vagy írásban jelent
kezni tartoznak.

írásbeli jelentkezéshez a rendörkapitányi 
hivatalban „Jelentkező lap“ kapható, 
melynek kitöltésére és egyébb kezelésére 
nézve a rendörkapitányi hivatal és a jelent
kező lapra nyomatott figyelmeztetés nyújt 
felvilágosítást.

A személyes jelentkezéshez az utolsó 
katonai okmány (végelbocsátó levél, kilépti 
bizonyítvány, ajánlati lap) elhozandó, az Írás
beli jelentkezéshez pedig csatolandó.

Az itt tartózkodós (Ausztriában) a biro
dalmi tanácsban képviselt tartományokban 
és királyságokban honos népfelkelők hasonló 
minőségben és módozatok között tartoznak 
jelentkezni mint a magyar honosok.

A jelentkezés igazolatlan elmulasztása 
— a népfelkelés némely csoportjainak jelent
kezési kötelezettségéről szóló utasítás 7. §-a 
70. pontja rendelkezésének megfelelő 4—10 
egész 200 koronáig terjedhető pénzbüntetés
sel, esetleg megfelelő szabadság vesztéssel 
büntettetik.

Léván, 1899. évi október hó 18-án.
SZóaya József, 

rendőrkapitány.

Közművelődési egyesü
leteink.

A Felvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület, mely vármegyénk terüle
tén is jótékony kulturmissziót teljesit, 
megalakulása óta valóban nagyszerű 
eredményeket produkált a magyar nem
zeti irányban való nevelés, s a magyar
ság terjesztésében épen ott, hol azelőtt 
még a küzdelmet sem mertük felvenni.

Tudjuk jól, hogy közművelődési 
egyesületeink működését a nemzetisé
gek rossz szemmel nézik, s épen ebben 

látjuk mi, magyarok tehát annak fon
tosságát. Mert hát mik is azok a kultur- 
egyesületek, a melyekben helyezte el 
a magyar szellemi tőke legfontosabb 
ütegeit, hogy megvivja velük s ledöntse 
a magyarság és a nemzetiségek között 
a túlzók által emelt válaszfalakat.

A kulturegyesület speciális fogalom, 
amelyet csak azok a nemzetek ismernek, 
melyekben nem egységes a nemzetiség. 
Egyöntetű nemzetiségekből álló nemze
teknek nincsenek kulturegyesületeik, 
vagy ha vannak is, maguk e nemzetek 
körében nem teljesítenek hivatást, ha
nem ott, ahol e nemzeteknek kisebb 
expoziturái működnek. Angol kultur- 
egyesületről nem hallottunk, értve a 
kulturegyesületet a nálunk divó értelem
ben, Franciáról még kevésbbé, német 
kulturegyesület pedig van ugyan, de 
nem a német birodalomban működik, 
hanem legszívesebben nálunk.

Viszont a magyar nemzetnek nagyon 
is szüksége van kulturegyesületekre. 
Bár állami életünk teljes egésze hami
sítatlan magyar jellegű, féltenünk kell 
a saját nemzetiségünket hazánk nem 
egy vidékén, ott, ahol a nemzetiségek 
ha nem is túlnyomó, de jelentékeny 
számban leledzenek. E helyeken kultu
rális tekintetekben támogatást kell 
nyújtani a magyar nemzetiségnek és 
oda kell hatni, hogy az idegen nemze
tiség minél könnyebben aszimilálódjék 
a magyarral és ne fordítva történjék. 
Különösen ez utóbbi szempont a jelen
tős, mert a magyar faj a nemzetiségek
kel vegyes vidékeken sajátságos jelen
séget tanusit. Megvan a magyar fajban 
e vidékeken az a szinte eredeti tulaj
donság, hogy inkább aszimilálódik maga 
a nemzetiségekhez, semmint a nemzeti
ségeket vonzaná magához. Sok része 
lehet ebben a magyar faj alkalmazkodó 
voltának és annak a túlontúl való loyali- 
tásnak, melylyel a magyar faj az egyéb 
nemzetiségekkel szemben viseltetik. 
Valóságos küzdelmet kell a kulturegye- 

sületeknek kifejteniük, hogy a nemze
tiségek közt elszigetelten élő magyar
ságot megtarthassák a magyar Demzet 
számára. Mintha önmagától e vidéke
ken nem volna semmi ellenálló ereje 
a magyarságnak. Még ott is, hol a 
magyarság a legközelebbi szomszéd
ságban erős támaszt lel, még ahol épp 
a nemzetiség képez elszigetelt csopor
tot, még ott is veszedelem fenyegeti a 
magyarságot, az aszimilálódás vesze
delme. Hogy csak a Békésvidékre utal
junk, ott az aránylag maroknyi tótság 
képes volt számos magyar családot 
magához hasonitani, ahelyett, hogy az 
ott túlnyomó magyarság magába ol
vasztotta volna régesrég a tótságot.

Ismerve a magyar fajnak ezt a saját
ságos tulajdonságát, százszorosán kell 
becsülnünk a kulturegyesületek műkö
dését, kivált mikor e kulturegyesületek 
oly vidékre terjesztik ki működésűket, 
a mely vidékeken a magyarság éppen 
nincs kedvező helyzetben.

Különösen két kulturegyesület tölt 
be valóságos nemzeti missziót: az Erdélyt 
Magyar Közművelődési Egyesület, más
ként Emke és a Felvidéki Magyar Köz
művelődési Egyesület. E két egyesület 
az évek folyamán olyan arányokat öltött, 
hogy mint nemzeti kulturális tényezők
ről lehet róluk beszélni.

Az Emke milliókkal rendelkező egye
sület, melyet hazafiak bőkezűsége tett 
gazdaggá ; hazánk csak nemzeti és nem
zetiségi tekinteteknek legexponáltabb 
területén működik tisztán a kultúra 
fegyvereivel, kizárván kebeléből minden 
politikát. Hivatása kettős: első sorban 
a meglevő erdélyi magyarságot kultú
rában gyarapítani, azután a nemzetisé
gekhez bevinni a magyar kultúrát. Az 
egyesület vezetőinek minden buzgalma, 
a hazafiak minden áldozatkészsége da
cára, az Emke eddig még csak az első 
hivatásán munkálkodhatik. Egyelőre 
még dúsan elég munkát ád az erdélyi 
magyar elemek kulturális nevelése, mert

T Á K C Z A.

Anyámhoz.

Szárnyról-szárnyra kelnek lelkem gondolati, 
Egy sem áll meg addig, mig a házhoz ér: 
Hol a bútól, gondtól, — de a becsületben — 
S munkában megőszült édes anyám él .. .

Szálljatok, szálljatok édes gondolatok; 
imádott anyámat keressétek fel ?
S mondjátok el néki aggódó gyötrelmem’: — 
Hogy csak érte sóhajt fájón e kebel . . .

Szeretem, — szeret „0* ... Úgy is az fáj nékem, 
Hogy szivét a kétség, értem töri meg. 
Száll a csendes alkony áldott életére
S bánatos arczára mégis köny pereg . . .

Titkon csordul könye, fáj a szive értem. 
Lelke: miattam nem nyuyhatik soha . . . 
Szegény édes anyám; talán, talán sejti _
Jó szive, hogy sorsom milyen mostoha / . .

Harczolva a létért, sokat szenvedék már.
Oh, bár tudom, hogy még többet is fogok,.. , 
De ne aggódj anyám ! Krisztus Urunk mondd : 
„Kik szenvednek, sírnak, azok — boldogok11 .,,

Tuba Károly.

Gyermekeimhez.

Őszre vált az idő, elhagyta puha, meleg 
fészkét a fecske madár, hogy nagy messze 
tengereken túl uj életet kezdjen, uj hazát 
keressen. Elhagyjátok ti is azt a fészket, a 
hol szülőitek gondos szeretettel fölnevelt 
benneteket, ahol életet kaptatok, hogy ad
jatok életet és folytassátok szüléitek életét 
ivadékaitokban mindörökké.

Eljön minden egészséges ember életé
ben egy kor, midőn mérhetetlen vagy támad 
a lélekben, ellenállhatatlan erőszak nyűgözi 
le az öntudatos akaratot, irányt szab a gon
dolkozásnak és kényszeríti arra az útra 
térni, mely a házasság felé vezet. A képze
let idilli képeket rajzol arról az életről, ter
mékenyítő, édes szerelmi láng gyulád fel a 
lélekben és a fajfentartás ellenmondást nem 
tűrő hatalmas ösztöne a családi fészekbe 
tereli a madarakat.

Feltámad minden emberi lélekben az 
életadás nemes vágya és akkor szárnyra 
kelnek a madarak.

Elszálltok ti is a bzüIőí házból. Nem 
vagytok ezrekkel dúsan fölszerelve, hogy 
kényelmes otthont szerezhettetek, de ami 
kincseket ér, karjaitokban erőt, telketekben 
égő munkavágyat és igaz szeretetet visztek 
magatokkal.

Dolgozzatok és szeressetek. Ebben a 
két szóban van, összefoglalva a kötelesség- 
tek és a boldogságtok. Mert kötelességét 
kell annak teljesíteni, aki boldog akar lenni. 
Nem kívülről jön a boldogság, a lélek el
rejtett zugában támad életre a mag, amelyik 

hatalmas terebéiylyé növekedik meg a tel
jesített kő. eiesseg megnyugtató hatásától,

Dolgozzatok édeseim, ez a legnagyobb 
időtöltés, ez legmélióbb az emberhez, A 
munka megóv benneteket a kísértésektől, 
távol tartja tőletek a sátánt; a munka szó
rakoztat, megedzi, megerösiti, nemesíti az 
embert. A munka szüli a verejtéket, amely- 
lyel a szentirás szavai szerint keresnünk 
kell a mi mindennapi kenyerünket. Es higy- 
jétek el, édesebb a munkás szegény ember
nek a száraz kenyér, mint a henye urnák 
a drága pecsenye, a melyet nem bir meg
emészteni elromlott, petyhüdt gyomra.

Csak a ki dolgozott, csak aki elfáradott 
bírja élvezni igazán a nyugalomnak üdítő, 
felfrissítő hatását, osak a ki dolgozott van 
kibékülve magával és viszonyaival és jobban 
esik a kenyér, amiért mi magunk megfárad
tunk, mint az ajándékba kapott kalács,

Dolgozzatok, ez a legméltóbb megimád- 
kozása a hatalmas és jóságos istennek,

Es szeressetek, — Nem azt az izzó fek
telen szenvedélyt gondolom, mely lángra 
gyújt és őrületbe hoz. —* Nem a szerelemre 
gondolok. A szeretem egy jóleső narkotiaus 
álom, a narkózis elzsibbasztja idegeinket és 
felébredés után zsibbadt idegekkel észrevett 
valóság ridegnek, kietlennek látszik. A szen
vedély mámora csakhamar ellszáll, kezdünk 
látni, gondolkozni és csalódottan tudjuk meg, 
hogy házas* ársunk csak egy hibákkal és 
gyarlóságokkal teli ember, pedig ha angyal 
volna is kovés tenne, mert aa ideál ennél 

is tökéletesebb. A szeretem egy iszonyú láz, 
melyet a fajfentartás ellenállhatatlan és ha
talmas ösztöne gyújt fel a szervezetben. Az 
elérhetetlenség tudása veszedelmesen meg
növeli ezt a lázt; izzó kéjelgésekkel, édes 
fájdalmakkal emészti meg a testnek és létek
nek életrevalóságát. Higyjétek el, a házas
ságban sirját teli ez a szenvedély, az első 
érintés gyehenna tüzétől szertefoszlik mint 
a pára,

A lázból felébredt ember, közönséges 
szürke színben látja a mindennapi életet és 
azt hiszi, meg van csalva, hogy a menyor
szág helyett csak itt a földön maradt. Ezért 
fordul szomorúra nagyon sok szerelmi há
zasság,

Ne legyetek szerelmesek, de BZeresse- 
tek. — Szeressetek, mert minden boldog
ságnak ez a fundámentuma,

Szeressétek egymást; csak igy fogjátok 
egész intenkivitásában érezhetői azt az édes 
meleget, mely a családi tűzhelytől szerte 
árad és a hozzátartozóknak egész telkét át
fogja, -—szeressétek az embereket, ne. le
gyetek elbizakodottak és ne higyjétek, hogy 
tireátok soha sem fog lecsapni a sors ne
héz keze. A bánatban jól esik embertársa
ink igaz őszinte részvéte, könnyít a súlyon 
mely vállainkra nehezedik. Szeressetek min
dent, mert minden ami vau, a hatalmas és 
jóságos isten kegyes jóvoltából van itt, min
den a ti testvéretek.

Legyetek irgalmasok, ne tapossátok el 
még azt a férget sem, amelyik lábaitok előtt 
vonaglik tehetetlenül, as ö parányi fejsze*



minden idők óta elhanyagolt állapotban 
volt az erdélyi magyarság kultúrája; 
mintha a kultúra állami vezetői ügyet 
sem vetettek volna az erdélyi magyar
ság veszélyeztetett mivelődésére.

Az Emke vezetése ismert, kipróbált 
jó kezekben van. A Felvidéki Magyar 
Közművelődési Egyesület az Elnkénél 
jóval kisebb intézmény, de hivatása 
csak oly nagy. Anyagi ereje az egye
sületnek még kisebb, bár éppen nem 
kicsiny. Egy sikeresnek Ígérkező hagya
téki per esetleg százezrekkel fogja gaz
dagítani az egyesület vagyonát. A tőké
jénél azonban nagyobb az egyesület 
szellemi ereje, mert közéletünk legkivá- 
lóbbjai vesznek részt a F. M. K. E. 
munkájában.

A megyei és járási választmányokra 
osztott egyesület évről-évre nagyobb 
és nagyobb erővel megy a magyar 
közművelődés ügyében folytatott harcba. 
Az erőditvények, melyek védelme alatt 
végzik áldásos munkájukat, évről-évre 
jobban és jobban tolatnak kifelé s hí
zelgés nélkül mondhatjuk, hogy a ma
gyarság terjeszkedése csak azóta öltött 
nagyobb arányokat, mióta a kultur
egyesületek léptek a küzdőtérre. A F. 
M. K. E. felállítása előtt nem csak hogy 
a magyarság terjeszkedésére nem lehe
tett gondolnunk, sőt inkább magunk
nak kellett védekezni a nemzetiségi 
áramlatok ellen.

A kulturegyesületek munkájára szá
mit a magyar nemzet; amit államhatalmi 
erővel keresztülvinni a nemzeti kultúra 
terjesztésében nem lehet, az a munka 
a kulturegyesületekre hárul. Az övék 
a legnagyobb munka, mert kényszer
eszköz rendelkezésükre nem áll. Egyet
len fegyverök a kultúra, de ha ez a 
fegyver jó kezekben van, nincs nála 
hatalmasabb. Nemzeti bizodalmunkat 
vetjük abba, hogy a kulturegyesületek 
a fegyvert jól fogják forgatni.

És azt a fáradságot nem ismerő buz
galmat, törekvést előmozdítani, mely
lyel a kulturegyesületek feladatukat 
teljesitik, az egyesületbe való belépés 
által minden jó magyar hazafinak szent 
kötelessége.

A házasság és a társadalom.
Irta: HANUSZ ISTVÁN.

(Folytatás.)

A régi görög Írók elbeszélése szerint Kis- 
Ázsia éjszaki partján volt Amazon-állam Tra- 
pezunt környékén aThermodon folyó mellett, 
Themiscyra fővárossal, a melynek lakói évente 
csak egyszer engedték meg férjeiknek a lá
togatás-tevést és figyermekeiket is oda kül
dötték, mihelyt az anyai gondviselés nélkül 
ellehettek, — csak a lánykáikat tartották meg 
és női kedélyiránnyal merőben ellentétesen 
harczolni tanították. Spártában sem volt sza
bad a férjeknek otthon aludniok,hanem együtt 

retetében megérzi ő is a boldogságot mi
ként ti.

De vigyázzatok. Veszedelmes és mély 
tenger az élet, aki reá bocsátja hajóját erőt, 
bátorságot vigyen az karjában, szivében. 
Hatalmas hullámverések fogják megostro
molni lelkének és testének energiáját. És 
jaj annak, aki megállni nem bir, akit ma
gával sodor az ár, akit elragad az örvény 
és könnyelműen letér a becsületes munka 
Útjáról, A mocsár és a fertő lakója lesz az, 
ahol pediglen a bűn és a nyomorúság ta
nyázik.

Az élet nehéz a tunyáknak és a dolog* 
talanoknak, de könnyű lesz ti nektek, akik 
együtt nőttetek fel a munkával, a fáradt
sággal.

Dolgozzatok és szeressetek, de ne fe
lejtsetek el vágyaitok szájába feszitő vasat 
tenni, szilaj mén az, könnyen elragad.

Ám igaz, Öreg ember vagyok, nem az
zal a szemmel látom az életet, amelyikkel 
ti látjátok. Az álláspontom a tapasztaláson 
szűrődött által, a tietek még nem tette meg 
ezt a nehéz de nemes utat. Tudom, hasz
talan beszélek, nincsen erőm, hogy vissza
tartsalak. Forrva száguld a ti véretek és ez 
lángolásra szítja fel a vágyaitokat.

Örüljetek, sírjatok, tapasztaljatok, ez 
az élet; nem válnék egész ember belőletek 
e nélkül. Csak óvatosságra intsen az én 
szóm. Vak, sötét éjjel az élet, csak bele 
•karok világítani egy kevéssé, hogy lássa- 

bogy kevesebbet botoljatok,

■ a férfitáborban ; és a kiről észrevették, hogy 
haza szökött, gúny tárgya lett.

Harczolt az amazonok ellen a görög hősök 
közül Bellerophon, Herakles és birtokába 
ejtette az utóbbi az amazonok királynőjének, 
Hippolytének a derékszoritó övét is. Föllép
tek támadólag gyakorta magok is az ama
zonok és gyors lovaikon messze tájakat ka
landoztak be. Hogy a nyilat pedig ügyeseb
ben kezelhessék, jobboldali emlőjüket már 
kis korukban égették ki nekik, — innen szár
mazott amazon (emlőtlen) nevök.

A görögöktől szorongatott Trójának is 
segítségére mentek Penthesilee királynőjük 
vezérletével, de elesett az Achilles érezkaru 
csapásai alatt és a görög monda igazságot 
szolgáltat a nöiség félreismert, megtagadott 
varázsának, mert úgy folytalja, hogy midőn 
a nyers görög hős főlayitotta a haldokló 
amazoD sisakját és megpillantotta a fiatal, 
haldoklásában is igéző szépséget, elbüvö.ten 
térdelt eléje és a szemébe könyük tolultak. 
A világhóditó Nagy Sándorhoz meg más 
pásztói órák kedvéért vezérli el » monda 
Thalestris amazon királynőt.

Afrikában a Tritorió mellékén lettek 
amazonok, egyik királynőjük neve Myrina 
volt, a kinek vezérlete alatt az atlantok és 
gorgonok ellen harczoltak, elpusztították még 
Arábia tengerpartjait is, mig Herakles őket 
ki nem irtotta.

Okosabbak voltak Keleteurópa szittya 
amazonai, mert föladták különleges helyze
tüket, férjhez mentek és Sarmatiába vándo
roltak. Úgy lehet csak emléke él a XI. 
században brémai Ádám krónikájában, mely 
úgy szól, hogy az éjszaki amazonok férjeit 
ageograsok kynokephali (kutyafejüek) néven 
ismerték és ellenük az oroszok időnkint va
dászatot rendeztek. Bizonyára Ibrahim ibn 
Jakub izraelita iró után beszél brémai Ádám, 
mert az 973-ban egész komolyan írja, hogy 
az oroszoktól nyugotra van az asszonyok 
városa. Ezeknek szántóföldeik és rabszolgáik 
vannak. Lovagolnak, magok harczolnak, 
igen bátrak s vitézek ; rabszolgáiktól nyert 
fiaikat megölik. És Jakabfi Ábrabám ezt a 
dolgot I. Ottó német császártól hallotta.

Délamerikában a legnagyobb folyónak 
Occoloro nevű szigetén laktak amazonok a 
Javari mellékfolyó torkolatán alul. Tőlök 
nyerte a nagy folyó az Amazones nevet. 
Pigafettának öreg kormányosa beszélte, hogy 
legyilkoltak ezek minden férfiút, a ki szige
tükre vetődött. La Condamine is hallotta még 
a múlt században beszélni felölök, hogy a 
Negro folyó vidék vadonjába vonultak vissza 
az európai ember elől, de nem látott közü
lök senai egyet sem.

A való történet amazon néven olyan höl
gyeket ismer, a kiket rajongó hazaszeretetük 
sodort ki hivatásukból; és ilyen tiszteletre
méltó, de szokatlan jelenségeket majd minden 
nemzet mutathat föl. Megérdemlik a csodá
latot, de nem minden hölgy részéről a kö
vetést. A nőnek a heroizmus babérai a csön
des házi tűzhely éltető melegénél teremnek,

Ismeritek a munkát, de nem ismeritek 
az életet, az embereket, A förgeteg elöl a 
család fájának lombjai alá menekültetek, az 
megvédett. Most családdá tömörültetek ti is, 
hogy másokat védjetek.

Örvénylő, sötét mélységek választják 
el egymástól az embereket; gyűlölettel irigy
séggel vannak tele ezek a mélységek. Faj
ban, vallásban, színben, szagban okot talál
nak a gyűlölködésre. De az a világ sorja, 
hogy erőben különfélék legyünk. A gyülöl- 
ség a gyöngék, a tökéletlenek fegyvere, a 
Szeretet az erőseké és az erőseké a győzelem.

Látni fogjátok ugyan, hogy ebben a 
kíméletlen küzdelemben, a nemes is elbukik, 
de nem csüggedve uj érőié támad, mert 
lelkében van ai isten és uj erőt nyer tőle 
a további küzdelemre.

Menjetek, szálljatok ki az élet aik 
tengerére bátran kifeszitett izmokkal; küzd- 
jetek, dolgozzatok, mert ez a sorsotok és 
szeressetek, mert ez a boldogságtok,

Az isten áldjon meg benneteket.

Karczolatok. 
Perényi.

„Élni ha nem lehet itt a honért; meghalni dicsőség 1“ 
Ezt urtéd, . , és a Golgotha hegyre ménéi.

Csányl.
Hogy honod elvérzett, s a sötét éj szállá reája : 

„Itt maradok, moudád, meghalok itt a honért,* 

Faragó. 

az édes otthonnak született védangyala a nő : 
akár édes anya, akár hites feleség, akár jó 
leány.

(Folyt, köv.)

A barsmegyei gazdasági egyesület köz
gyűlése Léván.

E hó 15-én tartatott meg a közgyűlés 
Ordódy Lajos elnöklete alatt. Az ülésen 
részt vettek; Dombay Vilmos, Zougor Já
nos, Leidenfrost Tódor, Ordódy Endre, Tau- 
binger Ágoston, RázghaErnö, Knapp Sándor, 
Dobay István, Lindtner Ferencz, Koczab Fri
gyes, Levatich László titkár stb. Elnök ke
gyelettel emlékezett meg Kürthy József el
hunytéról, ki már 1848-ban is első alapitói 
között volt az egyletnek és működésében 
mindenkor tevékeny részt vett. Emlékét a 
közgyűlés jegyzőkönyvileg örökíti meg. Le
vatich László titkár ezután bejelenti, hogy 
16 barsmegyei község lépett be újólag ala
pító tagul s ugyancsak belépett Elbogen 
Károly füssi nagybirtokos is. Rendes tago
kul Pischl Samu, Leonhard Frigyes, Kirsch- 
baum Ernő, Strnád Jenő és Róth Richard és 
rendkívüli évdijas tagul Pálinkás István 
szecsei parasztmintabirtokos. A tagok ezen 
örvendetes szaporodása örömmel vétetett 
tudomásul. Ezután tárgyalás alá vétetett a 
jövő évi költségvetés, a mely 1800 frt rendes 
kiadással szembeu rendes 2300 frt bevételt 
tüntet fel. Vita nélkül elfogadtatott. Előter
jesztetett ezután a földmivelési miniszter 
leirata a téli gazdasági előadások rendező
nek ügyében. A közgyűlés elhatározta, hogy 
ezek szervezésével az elnökség bizandó meg.

Eddig Bodrogközy Zoltán, Dombay 
Vilmos, Dobay István, ifj. Lakner László, 
Leidenfrost László, Ordódy Lajos, Ordódy 
Endre, Moravek János, ifj. Paál Dénes, 
Zongor János és Levaticn László, Végh 
István stb. Ígértek előadni.

Jelentés tétetett ezután a Nagy-Kálnán 
megtartott tenyészmarha és lókiállitasról a 
melynek kapcsán a közgyűlés elhatározta, 
hogy köszönetét nyilvánítja a földmivelésügyi 
miniszternek a kegyesen adományozott pénz
jutalmakért, és azért, hogy kiküldötte által 
képviseltette magát a kiállítás juryjében. 
Ugyancsak köszönetét nyilvánitá lovag Schoel
ler Gusztáv urnák azon hathatós támogatás
ért, a melyet az uradalmi helyiségek áten
gedésével az ügy sikere érdekében nyújtani 
azives vo.t és egyszersmint köszönetét nyil
vánitá a rendező bizottságnak s főleg Dom
bay Vilmosnak, a bizottság elnökének és 
Balogh János, a lótenyésztési bizottságalelnö
kének és Leidenfrost Tivadarnak mint az ura
dalomjeles felügyelőjénekfáradhatlan munkás
ságuk elismeréséül.

Elhatározta továbbá a közgyűlés, hogy 
az állattenyésztés előmozdítását kiállítások 
rendezésével rendszeresen fogja gyakorolni, 
— minthogy pedig a megye nagy terjedel
ménél fogva egy központból ezen czélt hat
hatósan elérni nem lehet, elfogadta az éven- 
kint más-más helyen leendő rendezést, tehát 
a vándorkiállítások eszméjét,— tehát ezentúl 
Aranyos Maróthon, Verebelyen, Lé váp, Bars- 
Szent-Kereszten és a megyének egyéb arra 
alkalmas pontjain felváltva fog reudez- 
tetni. 1900-1k év szeptember havában 
Aranyos-Maróth lett e czélra kiszemelve és 
szavazattöbbséggel határozatba ment, hogy 
Aranyos-M iróthon rendeztessék a 2-ik vau- 
dorkiállitás.

E'határoztatott továbbá, hogy Léván 
1900-ik esztendő október havában hízott 
marha kiállitás fog rendeztetni. Az eszme 
megpenditöje Leidenfrost Todor kifejtette, 
hogy Léva vidékén a marha hizlalás mal
is nagy jelentőségre tett szert, miért is in- 
dicáltnak tartja ezen gazdasági üzlet teljes 
virágzásra juttatását, és még nagyobb általá
nosítását hízott marha kiállításokkal előmoz
dítani annyival is inkább, mert a kisebb 
gazdaságok is a nyújtott példa által ösztön
zést fognak nyerni ezen üzleti ág felkarolá
sára, de másrészt a fogyasztó piaczok is, 
nevezetesen a bécsiek érdeklődését is föl 
lehet kelteni ezen vidék hizlalás! anyaga 
iránt, ami által kellemes üzleti összekötteté
sek jöhetuek létre és a jobb értékesítés is 
előmozdítható lesz. A közgyűlés meghajolva 
ezen indokok előtt, magáévá tette, az esz
mét és elhatározta, hogy 1900. október ha
vában egyik péntek napján, a mely napon 
ugyanis a kiállított állatok azonnal bevág- 
gonirozhatók lesznek Léván az uradalom ál
tál felajánlott uradalmi színekben a hízott 
marha kiállítást megtartja s Kherndl János 
elnöklete alatt, Ordódy Lajos, Ordódy Endre, 
Leidenfrost Tódor, Levatich László,, Franki 
Endre, Knapp Sándor, Taubinger Ágoston, 
Rázgha Ernő és Pál Dénes tagokból álló ren
dező bizottságot már most kinevezi és dísztár
gyak beszerzésére való adakozás iránt a mely 
a jutalmakat a kisebb gazdáknak adauuó penz- 
dijjakkal együtt képezni fogja, a földmivelési 
minisztert, Barsmegye törvényhatóságát és a 
buzgó magánosokat megkeresi.

A földmivelési miniszter abbeli felhívása 
tárgyaltatott ezután, a melyben a Barsme- 
gyében termelésre ajánlatos gyümölcs fajták 
megválasztását és reduktióját sürgősen kéri. 
Minthogy ilyen szakkérdések alapos elinté
zést igényelnek, a közgyűlés Mailáth István 
urat, az egylet kiváló pomologusát kéri fel, 
bogy érintkezésben a különböző vidékek 
termelőivel állapítsa meg a termelésre aján
latos gyümölcsfajok lehető szűkre szabott

Egy választmányi tagsági hely ürese- 
' désben jővén, a közgyűlés egyhangúlag lovag 

Schoeller Gusztávot választotta meg.
Következett ezután a temermegyei gazd. 

egylet azon átiratáuak tárgyalása, a mely
ben pártolni kéri azon határozatát, hogy a 
tőzsde szakványbuza fogalmából a kül
földi búzák kizárassanak. Indokolja ezt azzal, 
hogy ezen silány minőségű búzákkal a kési 
búza árát lenyomják. A közgyűlés magáévá 
tette a temesmegyei gazdák ezeo indokolá
sát és ezen szellemben az egylet a kormányt 
megkeresni fogja.

A temesmegyei gazd. egylet ugyancsak 
pártolását kéri azon határozatának, hogy a 
biztositó társulatok veszedelmes cartelljával 
szemben az állami tűz és jégbiztositás szerve
zésére a kormány megkéressék. Ezen átirat 

i felszólalásra késztette Zongor Jánost a ki 
következőket mondotta: „Nem pártolja az 
átiratot és az államosítás eszméjét, nem pedig 
azért, mert az államnak már is nagyra nőtt 
hatalmát egy ily intézkedéssel tovább növelni 
nem tartja czélszerünek. Az állam ma egy 
hatalmas tényező, de mindenhatósága épen az, 
a mely csökkenti a garancziát arra nézve, 
hogy egy ily feladatot teljes tárgyilagossággal 
tudjon megoldani. Óvakodni kell attól, hogy 
mindenben csak az állam támogatását keres
tük és mindazt egy kézben összpontosítsuk. A 
biztosítás kérdését is a társadalom van hivatva 
megoldani és azért utal a szövetkezésre, a mely 
ut a gazda közönség részére is nyitva áll. In
dítványozza, hogy a közgyűlés helyezkedjék 
ezen álláspontra és közölje ezen állásfoglalását 
a temesmegyei gazd. egylettel*

Az oly szépen kifejtett inditványt rövid 
vita után a melyben felvállaló eszméi álta
lános pártolásra találtak, a közgyűlés egy
hangúlag elfogadta.

A gazdasági egyletek szövetségének át
irata került ezután tárgyalásra, a melyben 
felhívja a barsmegyei gazd. egyesületet, hogy 
pártolva a tervezés alatt levő országos tűz
és jégbiztositási szövetkezetét és jegyezzen üz
letrészeket. Levaticn László titkár felvilá
gosítja a közgyűlést, hogy az első magyar 
általános biztositó társulattal fennálló szer
ződés értelmében még 4 esztendeig van kö
telezve az egylet arra, hogy nevezett társu
lat érdekeit előmozdítsa. Ezen sajnos tény
nek tudomásul vétele után kimondotta a 
közgyűlés, hogy szerződésszerű kötelezett
ségeit megszegni nem akarja, de ha az egy
let mint olyan meg is van kötve, nem látja 
azért a tagok egyeni szabadságát is meg
kötve, tehát azt sem, hogy egyesek támo
gassák a központból megindult üdvös moz
galmat. Ily értelemben a gazd. egyletek 
szövetsége tehát informáltatni fog.

E tárgyalási pont után felszólalt Lei- 
donfrost Tódor és a kővetkezőket mondotta: 
A munkás viszonyok különben is folyvást 
rosszabbodván megyénkben, sulyosbitja a 
helyzetet még az is, hogy a munkások most 
már majdnem minden munka nemnél pálin
kát, mértéktelenül sőt sok pálinkát kötnek 
ki maguknak, s a munkaadók, csak hogy 
biztosítsák maguknak a gazdasági munkák 
végrehajtását, egymásra hezitálnak a pálinka 
adagok szaporításában. Ennek az állapotnak 
demoralizáló hatása a népen már is meg
látszik es tartani lehet attól, hogy a köz
viszonyok veszedelmes elfajulásra fog ve
zetni. Nem látja be, hogy miért kellene 
ebben a sajnos tényben megnyugodni s 
miért ne lehetne a régi egészséges állapoto
kat újra visszaállítani? Indítványozza tehát, 
hogy a Barsmegyei gazdasági egylet keresse 
meg Barsvármegye törvényhatóságát az 
iránt, hogy hozna egy szabályrendeletet, a 
mely tiltsa meg azt, hogy a munkaadók a 
napszám és szakmány béreket melyeket 
készpénzben szokás nálunk fizetni, pálinka 
alakjában is fizessék. Fizessen a munkaadó 
pálinka helyett pénzt a munkásnak és utalja 
a korcsmára, ha pálinkát inni akar, hogy 
szerezze be a magáéból. Nem akarja tehat 
a munkást megfosztani keresményétől, csak 
azt óhajtja eltiltani, hogy minden egyes 
munkaadó a korcsmaros szerepét játsza. 
Hogy ha a munkás sajat pénzen lesz kény
telen megvásárolni a pálinkát és nem kapja 
valamennyi potyára, mint az most, sajnos 
uriassá válik, akkor a nagyobb része nem 
fog abba a mértéktelensegbe esni, a melyben 
ma a mezei munkás osztály tényleg bele 
sülyedt.

A fölvetett kérdés élénk vitát idézett 
föl. A1 falában elismerték a felszólalók a fel
hozott indokok alaposságát, de némelyek 
attól tartanak, hogy az esetben, ha ez csak 
a megye területére fog szorítkozni, munká
saink itt hagyják a vármegyét és elmennek 
más megyekoe, csakhogy ivasi szenvedélyük 
ki legyen elégítve. Utaltak magára a föld- 
mivelesi minisztériumra, a melynek kezelése 
alatt lévő állami uradalmakban a pálinkáz* 
taiás divata általános és az alföldre, a hova 
a mi munkásaink lecsábitása már oly mérve
ket öltött, hogy nálunk most már a legége
tőbb munkáshiány kezd mutatkozni, s ezen 
csábitgatásoknál a pálinka nem utolsó sze
repet játszik.

Ezen felszólalások figyelembe vételével 
a közgyűlés akként határozott, hogy Lei
denfrost Tódor indítványát magáévá tevén, 
egyszersmind felírni határozottá fö dmivelusi 
miniszterhez, azon kérelemmel, hogy az ál
lami uradalmakban szüntesse meg a palin* 
káztatással járó demoralizáló példát s a 
szomszédos és hasonló viszonyok közt levő 
vármegyén gazdasági egyleteit ú fel ícgjn 



keresui, hasonló intézkedés foganatosítása 
czéljából.

Titkár jelenti, hogy az ismereteknek 
szemlélet utján való terjesztése czéljából a 
kis gazdákkal két kirándulást tett.

A kisbéri és bábolnai kirándulásban 60 
kisgazda vett részt jun. 18-ától 20-ig: mind 
Bábolnán, mind Kis-Béren kitüntető szives 
vendégszeretettel fogadták a kirándulókat 
az igazgató és tiszttársai.

Megfogadták a kirándulók, hogy nem
csak a lótenyésztést, de a szarvasmarha te
nyésztést is felfogja karolni a szép példákon 
okulva.

A szegedi országos mezőgazdasági kiállí
tást 50 kis gazda nézte meg a titkárral, 
annak különösen állattárlata és gépkiállítása 
kitünően sikerült, ez utóbbi oly könnyen 
volt áttekinthető, hogy kis gazdáink a mé
nesbirtokokon látottakat kiegészíthették.

Október hónapban Bodrogközy szakta
nárral a kisgazdák a beteg titkár távollé
tében a gyönyörűen felújított garam-szölösi 
püspöki ojtvány-szölöket tekintették meg, 
hol a szőlöalakitásnak és mivelésnek minden 
részletét Székely erdömester ur kiváló szak
szerűséggel megmagyarázta.

Az idő előrehaladottsága miatt a gyű
lést az elnök bezárja. — r. t.

Különfélék.
— Városi közgyűlés. Léva város 

képviselőtestülete e hó 16-án rendkívüli köz
gyűlést tartott, melyen a földmivelésügyi mi
niszternek a lévai szöiőtelep ügyében leiratát 
tárgyalvau megbízta a közgyűlés a tanácsot, 
hogy a szöiőtelep területébe ékelt talajtulaj- 
douosoktól a területet négyszögölenként 50 
krért vegye meg s kösse meg velük a szer
ződést; a szöiőtelep felállítása tárgyában 
kötött szerződést a miniszter kívánalmának 
megfelelöleg egészitse ki. Tudomásul vette 
ezután a közgyűlés a lévai főgimnázium múlt 
évi zárszámadását s elfogadta az idei költség
vetését, egyúttal elvben elhatározta, hogy 
a főgimnázium épületét kibövitteti s erre 
költségül 25,000 forintot irányoz elő, mely 
az ezen évben felszabadult tandíjakból volna 
törlesztendő. Megengedte ezután a közgyű
lés, hogy a malomtérnek az uradalmi Kert 
előtti részét az uradalom parkírozhassa s hat 
éven át használhassa. Egyúttal megbízta a 
tanácsot, hogy bocsátkozzék tárgyalásba az 
uradalommal az iránt, vájjon nem volna-e 
hajlandó a korona vendéglőnek a város tu
lajdonát képező udvaráért cserébe átengedni 
a piactéri sóházat és a gimnázium udvarául 
haszuáit területet? Majd névszerinti szava
zással elhatáiozta a Macsai-féle bzőIő meg
vételét; elfogadta a vármegye által a lak
tanya költségeinek hozzájárulási részlete fe
jében megküldött 2000 frt felhasználására 
vonatkozó tanácsi előterjesztést; tudomásul 
vette, hogy a törvényhatóság partolólag ter
jesztette fel a minisztériumhoz a városnak 
a fogyasztási adópótlék szedhetése és állam
segély elnyerése iránti kérvényét, s megál
lapította a virilisek névjegyzékét. Végül a 
lévai tűzoltó-egyesület ügyeben utasította a 
polgármestert, hogy választó közgyűlésre 
hívja össze a tagokat, s addig is a régi pa
rancsnokságot hívja fel veszély idején Köte
lességének teljesítésére.

— Névváltoztatás és nemesség 
adományozás. 0 felsege a király a szemeiye 
körüli magyar miniszter elöterjesztese folytán 
C z i b u 1 y a László Houtvármegye alispán
jának és ü z i b u 1 y a Gyula esztergomi her
cegprímást uradalmi felügyelőnek, valamint 
ezeK törvényes utódainak, úgy szintén C z i- 
bulya Vilmos vámos-ladányi plébánosnak, 
vezeték nevüknek BCzobor“-ra való át
változtatása mellett, a magyar nemességet a 
„nemespanni* eiőnévvel díjmentesen 
adományozta. Eme jól megérdemelt Kitünte
tés híre nem csak Montban, de nálunk is 
általános örömet keltett.

— Névmagyarosítás. Hochenberg 
Samu kir. segeduiernök, Körmöczbanyai iakos 
a belügyminiszter engedélye folytan veze
téknevét „H a v a Bu-ra magyarosította. Vi- 
vant sequentes.

— Tüzesetek. Az idei őszön igen gya- 
koriakká váltak a tüzesetek. A múlt heten 
is három községben ütötte fel fejét a veres 
kakas. Lekér, Garam-Mikola, Kis-Sáró közsé
gekben voltak kisebb, nagyobb tüzek, a me
lyeket azonban még idejekorán elfojtottak. 
Tegnap előtt Lévan a Kiapka-utca végén a 
Bozóky-feie ház keményét égették, miköz
ben egy kipattaut szikra a tetőbe kapott; 
azonban még mielőtt nagyobb kár történt 
volna, eloltották.

— A bőripari szakiskolának váro
sunkban leeudo felállítása tárgyában mint 
tudjuk, egy küldöttség kereste fel ’ annak 
idején a kereskedelemügyi minisztert, ki 
készséggel megígérte, hogy figyelemmel 
leend varosunk speciális viszonyaira. Azóta 
semmit sem hallottunk e tárgyról a nem hi
hetjük, hogy kérvényünket ad acta tették. 
Tálán jó volna utána nézni, mert hiába sze
mesnek áll a világ.

— Eljegyzés. Székely Simon fővá
rosi nagykereskedő, közös hada. tart, had
nagy ma tartja eljegyzését G r o 11 e Vilmos 
helybeli kereskedő kedves leányával F a n n y 
kisasszonnyal.

— A közegészség ápolásához hozzá
tartozik az udvarok és belsőtelkek tisztán 
tartása is, Sajnálattal kell konstatálnunk, 

hogy sok háznak az udvara valóságos sár
tenger, a mely még a legnagyobb hőségben 
sem szikkad ki. így a többek között a Kossuth- 
utcai 168. száma ház udvarának hátsó felében 
egy olyan trágyagödör van, mely mindig 
tele van piszkos, büzhödt anyagokkal s e 
mellett oly mély, hogy nem régiben egy 
véletlenül belegázolt ló alig tudott belőle 
kivergödni, s kipárolgása következtében ál
landóan mocsárlázzal fenyegeti a lakók egész
ségét. A hatóságnak tudomása is van róla, 
azonban a pocsolya eltávolítása iránt mind
eddig nem intézkedett. (Beküldetett.)

— A lévai őszi hetivásárok élénk 
látogatottságnak örvendenek. Tegnap, szom
baton a piacon akkora volt a forgalom, a 
milyet Felsömagyarország egyetlen városában 
sem látni. Kocsi kocsi után jött, s a főtéren 
oly nagy volt a tolongás, hogy miatta az 
egész állami ut mentén megrekedt a közle
kedés, s jó félórát kellett a gabonás szeke
reknek várni, míg ismét elindulhattak. A heti
vásár ilyetén elrendezése igen kezdetleges 
s nagy kárára van a forgalomnak, mert a 
gabonás szekereket, a mennyiben a piacon 
nem férnek, az egyes üres utcákba igen szé
pen el lehetne osztani.

— A lóval libamáj a ludfertály mel
lett európai hírnévre tett szert. A hires strass- 
burgi pástétom legnagyobb része lévai liba
májból készült. Ezért nem csoda, hogy oly 
nagy a kereslet, hogy a múlt héten átlag 
1 frt. volt darabjának ára. Sőt ha valame
lyik asszony libamájakat hoz piacra, nyom
ban megrohanják a libamájban utazó hon
polgártársaink, kik itt mint egyes külföldi 
cégek megbízottai szerepelnek s egymás ke
zéből kapdossák ki a közönség nem kis mu 
latságára. Tegnap azonban ezek a libamáj
vásárlók olyan botrányt rögtönöztek, hogy 
ha a rendőrség közbe nem lép, véres vere
kedés lett volna a vége. De igy is egymást 
elhalmozták épen nem hízelgő titulusokkal, 
sőt egypár nyakleves is kijárt egyiknek 
másiknak. Hogy mekkora volt a perpatvar, 
a legjobban bizonyítja, hogy egyik májas a 
méregtől elájult. A közbotrányt okozó mája
sokat a rendőrség megbírságolta, a vereke
dés megtorlása céljából egyesek panaszát 
pedig áttette a járásbírósághoz. Bizony ideje 
is véget vetni ennek a mindennapi perpat
varnak, a melyeken nem igen lehet épüle
tes dolgokat hallani.

— Tilalom az ipari termékekre. A 
kereskedelemügyi miniszter az öBBzes 11-od 
fokú iparhatóságokhoz a következő körren
deletét intézte. „Panasz merült fel arra nézve, 
hogy az élelmi Bzerek elárusitása czéljából 
tartott úgynevezett napi piaczokon ipari ter
mékek is elárusitatnak. Tájékozásul és mihez
tartás végett értesítem ennélfogva a ható
ságot, hogy az illetékes I. fokú közigazga
tási hatóság által engedélyezhető napi pia
czokon csakis élelmi czikkek árusíthatók 
s így azokon sem helybeli, sem más község
beli iparosok árusítás végett meg nem je
lenhetnek, s azokon házi iparczikkek sem 
árusíthatók, minthogy az esetben, ha azokon 
iparczikkek is árusitatnának, azok rendes 
vásár jellegűvé válnának, rendes vásárok 
engedélyezése azonban az én hatáskörömbe 
tartozik. “

— A magyaradi Paula-gyógyforrás 
hasznosítása céljából alig pár évvel alakult 
részvénytársaság ellen a budapesti kereske
delmi es váltó-törvényszék csődöt Dyitott. A 
követelések bejelentésére november 14., a 
felszámolásra deczember 14. napja tűzetett 
ki határidőül j a csődválasztmány pedig de
czember 16-án fog megalakulni. Tömeggond
nokká : dr. Környei Ede ügyvéd, és csőd
biztossá ; Kazacsay Gerő törvényszéki biró 
neveztetett ki.

— A vasút és a tüdővész. A tüdő
vész terjedése ellen intézett országos védeke
zés a vasutakat sem hagyta figyelmen kivüi, 
A vasúti kocsikról kiderült t. i., hogy a tüdő
vész baczillusainak igen termékeny meleg 
ágyai. Es ez természetes is, hiszen a leg
több tüdővészes beteg, még a szegény is, 
betegsége utolsó szakában levegőt változtat, 
vasútra ül és a köpésével megfertözteti a 
kocsik levegőjét. A M. A Vasút egészség
ügyi tanácsának a múlt héten mutattak be egy 
czélszerü találmányt, a melynek alkalmazá
sával az ilyen módon való ragályozásnak elejét 
lehet venni. —- A szerkezet egy rugóra jaró 
tányérszerü lapát, melyet a kocsik belsejében 
és folyosóján több példányban kell srófolni. 
Rendes állapotában oda simul a kocsi falához 
és nincs utbaD, csak használat előtt kell le
hajtani, Az egyes szerkezetet A. D. G. állami 
tisztviselő készítette s az orvosi tanács aján
latba hoztn, hogy az összes kocsikat fel kell 
velük szerelni.

— Szakirodalmi pályázat. A sze
gedi kereskedelmi és iparkamara, mint a ma
gyar kereskedelmi és iparkamarák szakiro
dalmi alapjának kezelője 1000 korona (egy
ezer korona) dijat tűz ki a következő szak
munka megírására: A kisipar jövője. (Azou 
iparágakra vonatkozólag melyek a mai ter
melési viszonyok között fejleszthetők és a 
fejlesztés eszközei,) A jeligés levéllel ellá
tott pályamunkánk 1900. évi május 30-ik nap
jáig küldendők be a kereskedelmi és ipar
kamarához Szegedre. A dij odaítélésére ki
küldött bizottság a beérkező pályamunkákat 
tagjai közül választandó bírálóknak adja ki 
és azok íráson birálati jelentése alapján az
1900. évi országos kamarai értekezletnek tesz 
előterjesztést a dij odaítélésére, megjegyez
tetvén, hogy a dij csak irodalmi becsű mun- 
káuak ítélhető QM és bogy a dijaaott mun

ka egy éven belőli első kiadás joga és köte- ( 
lezettsége a szakirodalmi alapot illeti.

— Barsvármegye állategészség
ügye a múlt hét végén a földmivelésügyi 
minisztérium szerint következőleg állott: Lep- 
fene: Csiffár 2 u. Takonykór éB börféreg: 
Szkiczó 2 u., Szent-György 1 u., Nagy Lót 
1 u. Tenyészbénaság és hólyagos kiütés: Fel- 
sö-Pél 1 u. Rühkór: Lenge 1 u. Sertésor- 
báncz: Nagy-Herestény 1 u., Szelepcsény 1 
u., Vichnye-Peszerény IC u., Nagy-Sáró 2 
u., Nemes-Oroszi 1 u., Ó-Bars 50 u., Füss 
15 u., Óhaj 1 u. Sertésvész: Aranyos-Ma- 
róth 1 u., Csárad 3 u., Garam-Szt.-Benedek 
23 u., Hecse 14 u., Mankócz 10 u., Németi 
7 u., Nemcsény 1., Sekély 10 u., Garam- 
Apáti 1 u., Garam-Ujfalu 1 u., Marosfalva 
13 u., Nemes-Oroszi 1 u., Uj-Bars 6 u., Besse 
1 u., Nagy-Lüle 5 u.

— Rövid hírek. — Kath. körök or
szágos gyűlése. A magyarországi katho- 
likus köröK és olvasó egyesületek országos 
szövetsége november 8-án Budapesten, az 
országos katholikus kör dísztermében nagy 
gyűlést tart. — Stefánia özvegy trón
örökösné november hó 22-én kel egybe gróf 
Lónyai Elemérrel Londonban. — A cseh 
nyelvrendeleteket, mely Csehországban 
a cseh nyelv hivatalos használatát kötele
zővé tette, visszavonták, a mi a csehek kö
rében nagy kousternációt idézett elő. — A 
hirdetési bélyeg eltörlése iránt Ausztriá
ban törvényjavaslatot nyújtott be a kormáuy 
a reichsratbhoz, s igy valószínű, hogy nem 
sokára nálunk is hasonló törvényjavaslatot 
fognak előterjeszteni. —Korai tél. Bosznia 
és Hercegovinában már beköszöntött a tél, 
vastag hó bontja a tájat. A korai tél a gaz
dáknak igen nagy károkat okozott.

— Kiváló szerencse. A mint értesü
lünk Török és Társa bankháza újólag bebi
zonyította vevőinek, hogy a szerencse ke
gyeltje, mert a legutóbbi húzásnál sok és 
nagy nyereményt fizetettek ki a szerencsés 
nyerőknek. Két milliónál jóval többet fizetett 
ki ezen bankház és egy esetben, mely előt
tünk véletlenül ismeretes, épen jókor érke
zett a nyeremény. A vidéken a Török és 
Társa czég egyik főnöke meglátogatott egy 
kis hivatalnokot, hogy értesítse egy nagy 
nyereményről. A mint a hivatalnok szobá
jába lépett a ezégfönök kiséretével, a házi 
asszony épen vasalt. Férje hollétéről meg- 
kérdeztetve, nagy zavarba jött és kétségbe
esve kérdező; „Az urak csak nem exeqiálni 
jöttek ? 1* A valasz erre az volt, hogy nem 
vinni akarunk mi innen, hanem boztuuk va
lamit, azonbau az asszony nem akart hitelt 
adni e biztató szavaknak. Csak midőn a 
férjét hazahivatták és a házaspár előtt kije
lentették, hogy egy nagy nyeremény jutott 
reájuk, akkor lélegzettek fél újból es a nagy 
öröm leírhatatlan volt. Sírva, könnyezve há
lálkodtak és elmondták, hogy már a tönk 
szélén állottak és a jó Isten végső bajukban 
megsegítette őket. A m, kir. szabadalmazott 
osztálysorsjáték minden tekintetben megbíz
ható léven, a ki a szerencsének kezet akar 
nyújtani, forduljon bizalommal az előttünk 
ismert és a szerencse által kiválóan kegyelt 
Török A. és Társa föelárusitókhoz. Budapest, 
Váczi-körut 4. Az első osztályú sorsjegyek 
árai: J/i sorsjegy 6 forint, i/3 sorsjegy 3 
forint, >/4 sorsjegy 1 frt. 50 Kr., '/g sorsjegy 
75 l;r, Sorsjegyek bevásárlásánál TöroK A. 
és Társa budapesti bankházát, Vaczi-körut 
4/a, legmelegebben aján'juk,

APHésAOOK.
Rovatvezető: ZUHANY. 

Cseléd-fogadás.
Egy lévai polgártársunkkal történt. Kérdi a kocsi

sától :
— Te, Jóska. — tudnál egy Jó kocsist t
— Tudok biz én, ténsuram. A Kérész Miska Ta

bánban,
— Megbízható ?
— Az ám.
— Nem iszik?
— Nem ám.
— Tud bánni a lovakkal ?
— Tud ám.
— Fél a fehérnépektől ?
— Fél ám,
— No, akkor mond meg neki, hogy tizennégy nap 

múlva idejöhet hozzám —- a te helyedre,

Humor a községi bíróságnál.
Két atyafi erősen tanakodik a városház folyosóján,
— Ehol-e, mondja az egyik, itt a községi bíróság ; 

ha nem fizet kelmed, hát bepörölöm.
— De nekem semmim sincs, Kend fizeti meg a 

pörköltséget.
— Mán az mindegy nekem, ha borgyupörköltséget, 

ha marhapörköltséget fizetek is, de pörölök.
És pörölt.

Foulard-selyem, 65 krtól 
3 frt 35 Krig meterouként — japani, chiuai 
stb. legújabb mintázatok és színekben, va
lamint fekete, fehér és színes HENNE
BERG SEIiTEM 45 krtól 14 trt 65 Krig 
méterenként — legdivatosabb szövés, szin 
és mintázaban. Privát fogyás j tókn^lr; 
postaber és vámmentesen valamint házhoz 
szállítva — mintákat pedig postafor
dultával küldenek,
HENNEBERG G. selyemgyárai

(CS. CS k. Wari szállító) Züriohben.
Magyar levelezés, Svajczba kétszeres levél

bélyeg ragasztandó.

Szerkesztői üzenet.
Szertmárthay Aladár. Noha sejtjük az álnév alá 

rejtőzött írót, mégis verseivel csak az esetben foglal
kozhatunk, ha teljes címét közli velünk.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza* m.-mázHánkéut? írt 30 kr, 7 Irt. 70 Két
szeres 6 frt 10 kr. 6 frt 30 Kr. — Rozs 
5 frt 80 kr. 6 frt — kr. Árpa 6 frt 20 
7 frt — kr. Kukoricza 4 frt 60 kr 5 frt — 
kr. Bab 5 frt 60 Kr. 6 frt — kr. Zab 4 frt 80 kr 
5 frt — kr. Lencse 6 frt 20 kr. 6 fr* 60 kr 
Köles 4 frt — kr. 4 frt 20 kr.

Nyilttér.
i.

Nyilvános köszönet.
Alolirott Bessenyö községi lakosok, szám- 

szerint huszonkettőn a „Hazai" általános biz
tositó részvénytársaságnál voltunk tűzkár el
len biztosítva, a szeptember 6-iki nagy tűzvész 
alkalmával leégtünk és a nevezett társaság 
részéről igazságosan és méltányosan lettünk 
kielégítve, mely eljárásért a „Hazai" biztositó 
részvénytársaságnak köszönetét mondunk.

Bessenyö, 1899, 
Gerhát Albert 
Peszát Márton 
Gug József 
Breska János 
Szolár István 
Szolár Péter 
Malcsik István 
Pintes András 
Farkas Ferencz 
Breska Imre 
Pintes Ferencz

október hó 17-én.
Szlavik János 
Varga Apolló

Eszek Marton 
Pintes Albin 
Sajkovics Mihály 
Pintes János 
Pintes Gábor 
Sajkovics Gábor 
Farkas Péter 
Fejes Mihály 

id. Pintes Gábor.
II.

A „Hazai általános biztosító részvény- 
társaság" igazgatósága a nagyérdemű bizto- 

' sitó közönség tudomására hozza, miszerint t. 
' Drechsler Alajos úrral, — érsekujvári kerü- 
I leti főügynökével, — összeköttetését végleg 
I megszüntette ; s így most arra kéri a nagy- 
1 érdemű közönséget, hogy addig is, amig más 

képviseletről lesz gondoskodva, — biztosí
tási ügyeiben közvetlenül az igazgatósághoz 

i szíveskedjék fordulni. (Budapest, Kerepesi
ül 28. sz. a.)

II.
Egy helybeli rövidáru üzletben jobb 

házból való fiú
tanulóul =—

felvétetik. — Czim a kiadóhivatalban.
IV.

' 1899. évi 1189. szám.
I Zabszállitási hirdetmény.

A körmöczbanyai m. kir. bányahivatal 
kezelese alatt álló lóistá lózás számára az 1960.

j évben ötszáztiz (510) hectoliter zabra lévén 
i szükség, ezeu szükséglét nyilvános árlejtés 
' utján fog beszereztetni.

Vállalkozni szándékozók felhivatnak, 
hogy 50 kros bélyeggel ellátott zárt írásbeli 
ajánlataikat egy (1) kilogramm zab miuta Kí
séretében f. övi november hó 24-én dél
után 5 Óráig1 ezen Kir. báujahivatalnál 
nyújtsák be, Később beérkezendő ajánlatok 
nem fognak tárgyalás alá vétetni.

Különösen szem előtt tartaudók:
1. ) Az egység! ár hectoliterenként álla

pítandó meg, s az ajánlatban szóval és szá
mokkal tisztán kiiraudó.

2. ) Csak teljesen kifogástalan minőségű 
— hectoliterenkeut legalább 46 kilogr. súlyú, 
kétszer rostált zab fog átvétetni, a kikötött 
súlynak meg nem felelő, vagy az átvevő 
bizottság által bármely irányban kifogásolt 
minőség vissza fog utasittatni, s az a rak
tárból azonnal eltavolitandó.

3. ) Vállalkozó kötelezi magát az egész 
mennyiséget f. évi deczsinber hó végéig a 
városon kívül levő raktárba saját költségén 
beszállítani. A vétel ár az egész mennyiség 
beszállítása után az összegnek megfelelően 
II. es Ill-ik fokozat szerint bélyegzett nyugta 
ellen 1900. évi január hó 2-án fog a kir. 
bányahivatal pénztára által kifizettetni.

4. ) Bánatpénzül a vállalatból várható 
nyers bevételnek 5°/o-a készpénzben, vagy 
elfogadható értékpapírokban az ajaulathos 
osatolandó. A vállalatot elnyerő ajánlat bánat
pénze a kir, bányahivatal pénztárába letétbe 
helyeztetik es csak a szállítás kifogástalau 
befejezése után fog visszaadatni.

5. ) Az ajánlatok tárgyalása f ÓVÍ no
vember hó 25-én délelőtt 10 órakor 
a kir. bányabivatal tautCsterm jbeu foK mea- 
tartatni.

6. A kir. báuyaigazgatóság fenntartja 
magának azon jogot, hogy a beérkezett ajau- 
latok bármelyikét tekintet nélkül az egysegi 
ár magasságára — tetszés szerint elfogad
hassa, esetleg az összes ajánlatokat vissza 
utasíthassa.

Részletesebb felvilágosítások a kir. 
bányabivatal irodájában a hivatalos órák 
alatt beszerezhetők.

M. kir. bányahivatal,
Könnuczbanya, 1899. évi októbér hó 3,



Bars-Hont megyéket érdeklő vasúti uj téli menetrend. 1399. október 1-től
Parkaay-Nana Csata-Lcva. Léva Gr.-Berzencze. B.-Gy armat -ParKany-Nana es vissza. Nagy-Surany—Kis-Tacolcsany es vissza.

Gr.-Berzencze 
Jálna . . •
.Saskő-Váralja 
Gr.-Szt.-Kareszt 
Geletnek-Szklenó 
Szénásfalu-Vichnye 
Zsarnócza 
Zsarnócza-Fürészm. 
Garamrév
Rudnó 
Újbánya . 
Gr.-Szt.-Benedek 
Kovácsi . .
Nagy-Koszmály

• • ■}£• 

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

. ind.n •
Bény . 
Kéménd 
Kőhid-Gyarmath 
Párkány Nana 

Buda, est felé

érk.

. ind.

érk.

Bécs felé . . ind.

!> érk.

4 25
433

12 30
1238 Budapest . . ind. l*5gy. 935 sz. 730gy

444 12« Becs . . . ind. 935 az. lOSOsz.
5«i ]0S Párkány-Nána ind. 408 536 905
5^4 126 • Kőhid-Gyarmath 425 552 9 22
535 134 • Kéménd . . 440 6” 937
602 2 00 Bény .... 452 649 949
6 07 2«5 • Csata . . . érk. 505 631 lOoi
644 242 Csata . . . ind. 520 639 1O49
630 228 Oroszka . . 529 6*7 102’
646 240 Garam-Damásd 539 657 1037
7 16 3‘4 Zscliz . . . 552 709 1050
727 3 22 Nagy-Salló 620 736 H18
738 3 36 Alsó-Várad . . 63 < 7 53 ll33
755 353 • Léva .... érk. 6ö4 84» 1152
945 425 505 Léva .... ind. 71* 820

10»3 450 523 Nagy-Koszmály 755 838
10 26 547 546 Kovácsi . . . 7*6 846
10 49 5 51 608 Gr.-Szt.-Benedek 819 90*
ll*44 (pG 620 Újbánya . . 8ö7 925
ll44 623 631 Rudnó . . . 9 un 930
1118 632 638 Garamrév . . 9zö 941
1123 6*7 656 Zsarnócza-Fürészm. 955 947
ll3® 703 709 Zsarnócza . i 9ö4 1000
11*7 717 720 Szénásfalu-Vihnye 10” 1013
12oo 4 33 733 Geletnek-Szklenó 1O33 1049
12’7 7ü2 749 Garam-Szt.-Kereszt llo» lO3’
12 37gy jSoögy J832sy- Saskő-Váralja 11 18 10«

) $49sz. I84OSZ. Jálna 1129 1053
1 50 gy 1 92ögy I 94agy- Gr.-Berzencze . 1 177 lioo

111 2ősz. 11 [05 sz.
259 gy. 1 [Ő7sz. 94°gy. •

lp30sz.
9 °2gy. 709 106gy.

623sz.

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

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

ind. I

érk. 
ind.

érk. 
ind.

32ó 
3ö2
4Ő8
4“
439

4*7
5Ű8
j)27
537 
Ö*9
6~
617
656
7 49

815 I 250
8 39
8 56
940
9 28
9 30
U57 

104G 
10 27 
10 43 
1100 
11 43
ll23 
1247

320
340
306
419
4'-5
450
&13
527
í>46

621
6“
753

Nagy-Surány 
Zsitva-Födémes
Mánya . . .
Vajk .... 
Verebély . .
Zaitva-Újfalu . 
Taszár . . .
Aranyos-Maróth 
Kis-Tapolcsány

“Vissza..

ind. 500
5~
535
5ö6
6~
tí»6
700
728
740

123B
1252

113
1 36
2<X>
21C
240
307
320

442
454
5 08
525
5
5 56
6 12
6 25
635

43. szám.

4 08
505
515
529
5*7
556
6>2
627
6~
602
7“ 
7"
7*7
8”

A fekete vonallal aláhúzott számok az

érk. 
ind.

ind. 
érk. 
ind.

Gy = gyorsvonat; sz = személyvonat.

9 05 
10»4 
1008 
10 23 
1047 
1033 
1118 
1138 
1203 
12H
12 36
1201

116
145

Kis-Tapolcsány 
Aranyos-Maróth 
Taszár . . .
Zsitva-Ujfalu . 
Verebély . .
yajk .... 
Mánya . . . 
Zsitva-Födémes 
Nagy-Su áuy .

esti 6 órától reggeli 6

615
639
6 56
7 44
737
7 49
842
828

8«

441
451
502
517
5 36
5 46
602
6Íö
627

645
7n
7 30
753
823
8 40
9U
9 35
y52

óráig terjedő időt mutatják.

I

1899. október hó 22.

HIRDETMÉNY.
A selmeczi takarékpénztár igazgatósága közhirré teszi, hogy 1900. évi január hó I. naptól kezdve 

további intézkedésig a betevőknek az eddigi 4°|0 helyett 41|a°|o kamatot, fog fizetni. Ezenkívül a 
betétkamatadót is az intézet fizeti a nála elhelyezett betétek után.

Selmeczbányán, 1899. évi október hó 16-án. igazgatóság.
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Ax ömmzcm 50,000 nyeremény 

JEGYZÉKE.
A legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben

1.000,000 korona
A nyeremények részletes

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

osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos tervezel, 
tel együtt küldeni.

h te* írt {XSiSyS küldöm} ‘ “*«*>**

50,000 13.160,000

Legnagyobb nyeremény
legszerencsésebb esetben

1
1
1
9
1
1
1
2
1
5
1
7
3

31
37

3
433
703

1238 
»O 

31700
3000
4900

50 
3900 
2900

jutalom 
nyer, i

<C3 
f 
f

tSJ tn '03 
M 
s

beosztása a következő:

Korona600000 
400000 
200000 
1OOOOO 

OOOOO 
soooo 
70000 
60000 
40000 
30000 
25000 
20000 
15000 
1OOOO
5000 
6000 
2000 
1OOO 
500 
300 
200 
170 
130 
1OO 
80 
40

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

100,000 50,000
sorsjegyre nyeremény

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

A nyerési esélyek tehát, mint mar általánosan 
ismeretes, oriásak-

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

egy millió korona.
Szives mielőbbi megrendeléseknél eredeti sors

jegyeket a tervszerű eredeti árban es pedig;
egy egész I-sö
x fel
„ negyed „
„ nyolezad „

eredeti
ff
ff 
n 

küldünk szét utánvéttel, vagy a pénz előleges 
dese 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 megjeleulietik.

Kéijük a rendelményeket mielőbb, legkésőbb 
azonban

f. évi október 29-ig
hozzánk beküldeni.

Török A. és Társa
a m kir. szab, osztáiysorsjáték főelárusitöl

Budapest, V., Váczi-körut 4/a.

Magy. kir. 
dohány, szivar, 

lőpor és kártya
árulás.

Első 
gazdasági és var

rógép-, 
kcszcrj.- 

fa- és 
érczkoporsó

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

Borászati szövetkezet f< 
palaczk-borai nak 
elárusitólerakata

Folyékony 
arany és ezüst 'l

liszt-, lestek-, , gazdasági
vadászati eszközök, hangszerek, igen linóm hurok, varró 
gépek üt évi jótállás mellett, gazdasági gépek és géprészek. 
Szerszám ; asztalos, bádogos, gépész, lakatos, kovács, kádár, 
kerekgyártó, ács, esztergályos, czipész, házi és gazdaság 
részére, tengelyek, ekerészek, valódi Fischer-féle reszelök 
és ráspolyok, lóször-, Afripuo és tengeri fű, 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.
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