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A nyilttérben:
minden négyhasábos garmend sor dija li kr. 

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

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

FELELŐS SZ ERESZTŐ; HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen.: hetenként egyszer.
- i- vasárnap reggel.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 
(Takarék- e's Hitelintézeti épület) kérjük utasítani. 
A LAP KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
2514./1899.

Hirdetmény.
Az 1900. évi ujonczállitásra felhívandó 

háro.n korosztályt az 1879. 1878. és 1877. 
években született állítás kötelesek képezik. —

Tekintettel a véderőről szóló utasítás I. 
rész 22. § ának rendelkezésére — felhivatnak 
a Léván tartózkodó mindazon állitáskötelesek, 
kik a jövő ujonczállitási év I. korosztályához 
tartoznak ; nemkülömben az 1878. és 1877.
évben született azon hadkötelesek, kik ko
rábbi állításukból folyó.ag még állítási köte
lezettségüknek végleg eleget nem tettek 
vagyis be nem Boroztattak,sem pedig fegyver- 
kepteleneknek vagy törlendőknek nem nyil
váníttattak, hogy illetőségi helyükre való 
tekintet nélkül folyó évi november 
havában a rendörkapitányi hivatal helyi
ségében — az idegenek igazolványaikkal, 
munkaköoy veikkel, cselédkönyveikkel, eset
leg egyébb az illetőséget igazoló okmányaikkal 
fölszerelve — szóval személyes megjelenés 
akadályoztatása esetén pedig irásbeliieg ok
vetlen jelentkezzenek, mert ellenkező eset- 
beu a mulasz ás és a kitűzött határidő be nem 
tartasa kihágásnak minősíttetik; — minek 
következtében liletök ellenében a Védtörvény 
35. §-a alapján 5 forinttól 100 frtig terjed
hető pénzbüutetés avagy megfelelő elzárás 
alkalmaz tátik.

Figyelmeztetnek továbbá a jelentkezők, 
hogy a V. T. 31. 32. 33. és 34. §-aiba meg
jelölt kedvezmények elnyerése iránti igé
nyeiket jövő évi január és február hónap
jaiban legkésőbb azonban a fősorozás nap
ján a sorozóbizottságnál bejelenteni tartoznak.

Az illetékes sorozó járáson kivül leendő 
állittatás iránti kérvények a jelentkezés al
kalmával nyújtandók be,a midőna Védtörvény 
31, 32, 33. és 34. § atban megjelölt ked
vezmények iránti igények is érvényesíthetők 
és igazolhatók.

Végül megjegyeztetik, hogy a jelent
kezési kötelezettségnek elmulasztása ezen 

hirdetményi felhívásoknak, vagy a védtör- 
vényben megszabott kötelezettségeknek nem 
tudása által ki nem menthető.

Léván, 1899. november hó 8. 
2ZÓja.ya József, 

rendőrkapitány, 
katonaügyi előadó.

Részletfizetésre.
Kétségtelen, hogy a legújabb keres

kedelmi forgalomban aránytalan módon 
kifejlődött az úgynevezett részletfizetésre 
való adás vétel. Nem csak a vigécek 
leghatalmasabb fegyvere ez, hanem már 
a mindennapi forgalomban is annyira 
elterjedt, hogy számolnunk kell vele 
majdnem minden hitelműveletben.

Noha a részlet hitel egyik-másik 
előnyét tagadni épen nem lehet, mind 
az által elvitázhatatlau tény az, hogy 
a részlet fizetésre való vétel már sok 
embernek nyakát szegte.

A hitelművelet kereskedelmi formái 
között újabban felette terjedőben lévén 
a részlet hitel, aktuálisnak látszik, hogy 
ennek módozatairól, hátrányairól és 
alkalmazandó óvintézkedéseiről egyet- 
mást felemlítsünk.

A részlet-hitelműveletnél, eladó az 
árukat a vevőnek a vételár részleten
ként! lefizetése ellenében továbbítja, ille
tőleg adja el. A részlet hitel megélén
kíti az áru-forgalmat s ez által az eladó 
gyári hitelét fokozza, vevőt pedig azon 
kedvező helyzetbe juttatja, hogy szük
ségleteit, vagyoni megerőltetés nélkül, 
tömegesen, vagyis nagyban beszerezheti. 
Kétségtelen azonban, hogy a részlet
hitel úgy az eladóra, mint vevőre nézve 
csak akkor előnyös, ha vevő hitelképes 
és az eladó nem túlzott nyerészkedési 
czélból nyujtrészlelfizetési kedvezményt. 
Ellenkező esetben mindkettőre, külö
nösen az eladóra hátrányos, mert a 
vevő megcsalatottnak érezvén magát, 
a részletfizetést immel-ámmal teljesiti, 
vagy épen törekszik fizetési kötelezett

ségei alul kibújni, sőt, ha az áru el- 
használhatatlan, hogy kidobott pénze 
legalább részben megtérüljön, az árun 
potom áron túlad. Habár ezt nem ál
líthatjuk fel általánosságban, mégis 
nem eléggé ajánlhatjuk kereskedőink
nek az éber körültekintést annyival 
inkább, mert az alkalmi haszonszerzés, 
még ha jogtalan is, nem egyszer a 
becsületes vevőt is kisértetbe hozza és 
letereli a tisztesség útjáról. Más részről 
pedig mérhetlen számban rajozzák kö
rül kereskedőinket azon paraziták, kik 
a részlet-hitelt nem szükségletük kielé- 
gitése czéljából veszik igénybe, hanem 
a nyújtott bizalmat szédelgésre hasz
nálják fel. Derüre-borura kötik a részlet
ügyleteket (jórészt elhasználhatatlan tár
gyakra más és más kereskedővel) s 
alighogy az árut birtokba vették, nyom
ban a zálogjogok oltalmába helyezik.

Ezek után áll elő végtére azon 
helyzet, hogy a kereskedő kénytelen 
peres útra lépni, melyen veszett tőké
jét legtöbbnyire ujabbi áldozatok árán 
keresi hiában. Tapasztalat szerint a 
perlekedés nem termi meg gyümölcsét, 
mert a szédelgő vevők biztos paizsa, 
a szerepükkel járó vagyontalanság és 
sehonnaiság.

A tetemes tőkeveszteség és a tör
vényházak eredménytelen nyitogatása 
inditotta kereskedőinket arra, hogy 
újabban a részlet-hitel természetéből 
kimagyarázható „tulajdonjog fentar- 
tásá“-ra támaszkodva, büntető utón 
törekszenek jogorvoslatot keresni, ille
tőleg a szédelgést megtorolni, bün- 
fenyitő feljelentésüknek alapjául vevén 
a fentartott tulajdon elsikasztását. 
Büntetőbíróságaink azonban, a kifejlett 
joggyakorlat alapján, mivel ily esetek
ben a tulajdonszerzés, a dolog átadása, 
illetőleg átvételével megtörténtnek vélel
mezendő s igy a sikkasztás kizártnak 
tekintendő, a feljelentést, mint bűnvádi 
eljárásra alkalmatlant esetről-esetre félre

tette, kimondván, hogy következetesen 
„a tulajdonjog fentartása, büntetőjogi 
beszámítás tekintetében bírói figyelembe 
nem jöhet. “

E körülmény minden esetre tágra 
nyitotta a szélhámosok szemeit, mert 
részlet-hitel mellett a tőkeveszteség 
mihamar óriási mérveket öltött a szé
delgés erősen lábra kapott és a tör
vény hézaga biztos ösvényt nyitott a 
bűncselekmények elkövetésére. Hihető
leg a tarthatatlan állapot megszünte
tése czéljából foglalkozott a m. kir. 
Kúria a „tulajdon-fentartás" lehetősé
gének kérdésével két évvel ezelőtt egy 
oly eset előfordultával, midŐD vevő egy 
részlet-hitel mellett vásárolt varrógépet 
elzálogosított s az e miatt sikkasztás 
czimén ellene emelt vádat, a buda
pesti kir. törvényszék a felhozottak alap
ján elejtette. A kir. Kúria ugyanis a 
„tulajdon-fentartást1*, a felek közös 
megegyezése alapján (pactum reservati) 
lehetőnek mondotta ki, kifejtvén a fen- 
forgott esetnél hozott elvi határozvá- 
nyának indokolásában azt, hogy vevő 
a gép átvételével csupán használati jogot 
és birtokot szerzett, mi (az egyezmény 
mellett fentartott) tulajdonjogot még nem 
foglalja magában. Következetesen az 
esetnél, mivel vevő egy még nem szer
zett jog bitorlásával átlépte a törvényes 
határt és büntetendő cselekményt kö
vetett el, a varrógép elzálogosításában 
a btk. 355. §-ában ütköző sikkasztást 
látott fenforogni.

A kir. Kúriának ezen esetből ki
folyólag 1897. XII. 16. 7402. sz. a. 
hozott elvi határozmánya tehát, miután 
hatálya más analóg esetre is kiterjed, 
eloszlatta a részlet-hitelnél előállott ag
gályokat, megszorította a szédelgést és 
biztosabb állapotba helyezte a keres
kedelmi tőkét.

Kívánatos dolog lenne ezek szerint, 
hogy kereskedőink és iparosaink, a 
részlet-hitel gyakorlása körül azon vé-

T Á R C Z A.

Utolsó virág.
Azt mondják a szívről: virágos kert, 
Himes virág benne az érzelem . . .
Sok ily virág lehetett szivemben, 
Hogy oly sokat kelle már véreznem.

Egykor gyermek-kézzel tépdeltem én
E virágot, szivem közepérül;
Sej lém e, hogy a kikhez majd eljut, 
Felhasználják hitvány játékszerül ?

Mint holmi rongy papírdarabot, 
Lábbal tapodta azt nem egy gondtalan; 
Törődtek is vele, hogy miatta vérzem, 
Hogy szivemnek ezzel halottja van ?!

Jött szerelem után a barátság: 
Csalódások tövisteli lánca;
Sírtam, önmagamba fojtva búmat,
A könyü enyh, csak senki ne lássa / . . .

S hiába tapodták! . . . Szűmbe gyökeredzett 
S újra hajlott, fakadt az érzelem;
S pazarabbul szórtam, mint sem előbb, 
Végig szórtam azt a költészeten.

Vgy hívéin: a Múzsa hivebb leány, 
Koszorút fon belőle nevemnek, 
Mit tudtam, hogy ez is olyan kacér; 
Addig szeret, a mig tömjéneznek.

Biztatott, hogy homlokomra tűzi, 
Csábítgatott édes-untalan,
Mig virág és levél el-lehullott,
8 maradt szivem egészen lombtalant

Kern virágos kert többé a szivem, 
Kincsen benne ideál, érzelem . . .
E dalom az utolsó virág . . .
Mért is kelljen még tovább vérzenem ? I . . .

Gerö Gyula,

A királyasszony rózsái.
A szépséges királyasszony végtelen szo

morú lett, mikor egy reggel arra a felfede
zésre jutott, hogy a királyi kertben nincs 
több rózsa. Valaki szentségtelen módon meg
dézsmálta azokat a remek virágokat, a me
lyek egyedüli vigasztalói voltak a királyasz- 
szonynak s a melyeket ö maga ápolgatott, 
megvédve a fúvó széltől is minden szirom
levelet.

Azonnal kiadta a szigorú parancsot, hogy 
a vakmerő tolvajt, ha élve, ha holtan, de 
kézre kell keríteni. A csatlósok nyomban 
szsrtefutottak a szélrózsa minden irányába 
s még nem áldozott le a nap, mikor elő
hozták a vakmerő rózsatolvajt, a kinek volt 
mersze kijátszani az őrséget, elrabolni azt, 
a mi legkedvesebb volt a királyasszony előtt.

Sápadt, vézna legényke volt, arcába 
csapzó fekete hajjal és tűzben égő szemek
kel. Kopott ruhája csöppet sem látszott 
bántani nyugodt, bohém természetét, a mely 
a maga gondatlanságában olyan érdekessé 
tudta tenni az egész legényt.

Maga a királyasszony is elnézte egy pil
lanatig a fiút és sokkal szelidebb, engedé
kenyebb hangon adta föl neki a kérdést, 
Bemmint eleintén akarta,

— Hogy hinak és mi a foglalkozásod ? 
A fiú arczán gyönge mosoly futott végig, 

mintha az, a mit mondani készül, olyan ne
vetséges volna,

— Azt kérdezed királynő, hogy hívnak 
és mi a foglalkozásom? Ha hallottad valami
kor híremet, én volnék a Sebestyén diák, 
a ki egyik várkastélyból a másikba vándorol 
és éneket mond a régi dicsőségről , . .

A királyasszony a szavába vágott:
— A nevedről ismerlek, de a hazafias 

verseidről nem. A hired meglehetős rossz: 
azt mondják ugyanis, hogy édeskés versek
kel szoktad a várkastélyok kisasszonykái 
fejét elcsavarni, aztán odább állasz és ka
cagsz azokon, a kik felültek neked,

— Asszonyom, mondta a diák, nem tu
dom, kik be?z éltek neked rólam, de bizto
síthatlak, hogy sokkal rosszabbnak hiresz- 
teltek, mint a milyen vagyok. Én mondok 
ugyan énekeket, de az ellen nem tehetek, 
ha belém szeretnek a kisasszonykák. Mit ér 
nekem, ha éppen az nem szeret, a kinek 
leginkább vágyódtam a szerelmére I

A királyasszony nem azért volt nő, hogy 
meg ne kérdezze,

— Ki az ?
— Megmondom, miért tagadnám ? a 

Kornis Boldizsár Ilonkája.
A fiú arca, a mely ragyogott, mikor ki

mondotta a kedvese nevét, — most elborult,
— Nem szeret, csak hiteget, Lám most is 

csókot Ígért, ha letarolom a rózsakertet s 
mikor elvittem neki a királyi virágokat, 
hát kikacagott és azt mondta, balga vagyok.

A királyasszony szive megesett a diákon, 
de már abban a percben egy eszme villant 
meg az agyában : Meg fogja tudni vájjon 
szereti-e Kornis Ilona a trubadúrt vagy sem ?

Elhíresztelték az egész országban, hogy 
a vakmerő Sebestyén diákot ki fogják vé
geztetni, addig pedig, a mig ez a nap elér
kezik, a királynő egyik föura, Kornis Boldi
zsár veszi őrizete alá. A felséges asszony 
úgy okoskodott, hogy ha szereti a lány aa 
ifjút, bizonyára fog alkalmat találni rá, hogy 
kiszabadítsa,

A diákot átvitték a Kornisék kastélyába, 
a bakók pedig megtették az összes előké
születeket, L issan múlt az idő s ezalatt alig 
volt ember, a ki ne sajnálkozott volna a 
szegény trubadúron, kit ilyen nagy bajba 
vitt a szerelem,

Mire szétröppent a szomorú hir az or
szágban, száz meg száz leány sirta vörösre 
a szemét, egyedül Kornis Ilona nem busult, 
sőt cicomázta magát, hogy csinos legyen a 
kivégzés idejére, mert sokan fogják akkor 
nézni öt, a ki tulajdonképen a főszerepet 
játszotta ebben a históriában.

A nők már akkor is kacérok voltak él 
hiúk, de Ilonka mégis századokkal előzte meg 
e tulajdonságokban utódait.

Dehogy gondolt a leány egy pillan it:g is 
az ifjú megmentésére, ellenkezőleg, örült a 
kivégzésnek, mert hiszen ő érette történik 
az egész.

Elérkezett végre a nagy nap is s mialatt 
a királyné stafétája fehérkendöt lobogtatva 
vágtatott habzó lován a vesztőhelyre, a 

'felséges asszony bosszankodva mondotta :
— Ej, hiszen ez a leány még rosrzlelkü is I 
Sebestyén diák pedig meg sem köszönte 

a kegyelmet, mivel telivér bohém volt és 
inkább óhajtotta a halált, A vállára vette uj-



delmi eszközöket, melyek a leírtak sze
rint rendelkezésre állanak észszerűen 
felhasználják s ne csupán a fabatkát 
sem érő váltók és szokásos pongyola 
kötvényekre szorítkozzanak, hanem a 
mondottak után „közös megegyezés 
mellett" körülírt „tulajdon-fentartást" 
kidomborító, észszerűen szerkesztett 
jogügylettel helyezzék magukat bizton
ságba. Ezzel azután a szédelgés bizo
nyára szükebb körre szorul és a ke
reskedő nyer annyit, hogy, ha a szé
delgők már árut nem is vesznek, leg
alább a különben veszendő tőke meg
marad.

A lévai elemi iskola keletkezése.
Közli: Aristides.

(2. Folytatás.)

Illyetén környülállások között lévén Vá
rosunk, minthogy az idő is már arra, hogy az 
Oskola, és Orgonista Ház felépitethetne, 
rövid volt, de kiváltképpen azon fő okbui 
is, mivel hogy az Oskola Háznak Falai, a 
többszöri leégések által arra, hogy ezekre 
uj Födél tétethetne, végképpen el rontattak ; 
oda kénytelen volt fordulni az Ns. Tanáts, 
hogy ezen épületnek fel emelését a követ
kezendő nyárra halasztani, és az Orgonis
tának különös lakó helyet az Városban bér
leni, az Oskolában járó Kisdedeknek pedig
len az Város Házában Hellyt engedni kel
letett.

A következendő 1823bao azonnal igye
kezett az Ns. Tanáts abban, hogy a Nem
zeti Oskola, és Orgonista Háznak építése el 
kezdődgyön. Azért, hogy ezen épületet va- 
lamelly biztossabb, és tágassabb helyre te
hetné, Eö Hertzegséginél is Kegyelmes Földes 
Urunknál valameliy más Fundusért esedezni 
az Ns. Tanáts el nem mulatta, abba is szor- 
galmatoskodott, bogy ehez meg kivántató 
mindennémü Materiálékat előre meg szerezzen.
— Azonban minekutánna az többszöri ballasz- 
gatások után a kért, és kivánt tágassabb 
Fundushoz sem lehetett volna jutni, a ki
vántató Materiáléknak ára is igen fel lépett 
volna, ismét ezen Esztendőben is az építés 
el maradt, s igy mind az Orgonistának lakása, 
mind a Kisdedeknek oktatásában meg kiván
tató környülállások tsak az előbbenyi karban 
maradtanak.

Minekutánna illyetén környülállások miatt 
Nemzeti Oskola és Orgonista épületnek fel 
építése ismét el hallasztatott volna, és mint
hogy erre az Uradalomtul sehol e Városban 
tágassabb Hely nem mutattatott, tsak abban 
állapodott meg az Nemes Tanáts az Város
béliekkel edgyütt, hogy az épület ismét az 
régi FunduBon emeltessen fel.

A Nemzeti Oskolában tanítandó Kisde
deknek hasznát, javát jó gyümöltsét leg
főképpen meg fontolván az Városi Nemes 
Tanáts; legkiváltképpen abból a Funda- 
mentombul, hogy minekutánna már Isten se
gítségével a Nagyobb Deák Hat Oskolák 
Városunkba bé hozva, ditséretessen folytat
nának, s ezekben meszsze helyekrül öszve 
seregelve az Ifliuság, hasznossan, és igen 
bölcsen oktattatnék a Kegyes Atyák által,
— hogy a Kisdedek gyenge kórokiul már 
előre az oktatásnak rendes módgyában lép-

ból a lantot s neki vágott a nagyvilágnak. 
Útközben azonban a Kornisék kastélya előtt 
haladt el s mint fölnézett a torony abla* 
kára, ott látta azt a kárhozatos szép leányt, 
a ki elfordult, hogy ne vegye észre a diákot, 

Sebestyén egy könnyet morzsolt szét a 
szemében és felsóhajtott;

— Hej pedig, ha megadná azt a caókof, 
újra elhoznám a királynő rózsáit 1

Sz. Szig'etlxy "Vllzxi.cs.

A box.
Az angol és franczia boxchampionok közt 

zárt körben, meg lett tartva a verseny. A 
franczia verte meg az angolt. A czipő (a 
franczia ugyanis kézzel-lábbal boxol) nyerte’ 
meg a küzdelmet az ököl ellen.

Ez az esemény nem nagy jelentőségű, 
az angolok nem is fogják e miatt a transvaaii 
vereségeiket elfeledni, megmutatta azonban, 
hogy nagyon utálatos, ez az angoloknál nagyon 
kedvelt játék.

A két küzdő a küzdteret úgyszólván 
összetörve véresen hagyta el, a bikaviadalok, 
melyeket Francziaország némely városában 
tartanak úgyis a lakosság nagy részét fel
háborítják, mit mondanának még ahhoz, ha 
a boxolást is be akarnák hozni ?

A gladiátorok küzdelmei nem voltak 
barbárabbak, mint az ilyen boxküzdelmek, 
ember-ember ellen.

A czivilizáció érdekében csak óhajtandó 
az, hogy ezen tiszta angol eredetű szokás, 
és az angoloknak nagy gyönyörűséget okozó 
játék maradjon meg továbbra is saját mo
nopóliumuknak és legyen attól megkímélve 
Európa többi művelt állama. 

hessenek s hogy itten helyes Fundamentomot 
szerezvén a felsőbb Deák Oskolákban elő 
adandó Tudományoknak meg fogására is alkal- 
matossakk.-i tetethessenek, az Városi Nemes 
Tanáts értekezvén az Lakosokkal is, abban 
állapodtak meg, hogy ezen Nemzeti Oskolai 
épület ollyan lábra emeltessen, hogy abban 
a Kisdedeknek elegendő, és tágas helyek 
találtassanak — Ehez képpest, minthogy Isten 
segedeimibül a Korteináknak Arendálása után 
Váro-unknak Közönséges Cassáját az Ns. Ta
náts jeles Summákkal bővítette volna, az 
építkezésre elegendő fundus lévén igy, Mar- 
tius 14-én 1823l,an tartatott Köz Gyüleke
zetben Sub N°_ 73. Köz akarattal meghatá- 
roztatott, hogy ezen épület az régi helyén 
Két emeletre, Cserép Födél alá alkalmaiossan 
el készítessen. — Mitsoda tendelések téte
tettek, melly buzgó indulattal valának az 
Városbéliek ezen Oskolának fel építése mel
lett, az Város Könyveiben tétetett Jegyzések 
meg mutattyák, hol, s mikor kiváltképpen 
annyira meg különböztették magokat Rcat- 
holica Vallásunkon lévő Keresztény Városi 
Lakossaink, hogy az épitkezés mellé gyalog, 
vagy Szekérrel segíteni jönni kötelességeken 
is feliül meg nem tagadták magoktul. — 
Erre buzditattak Városunkban lakó más 
Vallásbéli nagy érdemű polgárjaink is, kik 
ámbár a vállás külömbsége által ezen Rcat- 
holica Nemzeti Oskola, és Orgonista Ház 
építésére nem kőteleztethetének, még is, meg 
kérettetvén fáradni, valamit tenni, nem saj- 
nállottak. — S ig/ illy buzgó egy akarattal, 
egy szívvel, egy Lélekkel 1824**en Májusnak 
28án reggel Istennek ditsöségére az Oskolai 
Fundamentom Kő le tétetvén a munka el 
kezdődött, és ezen épület ez esztendőben 
ollyan szorgalommal emelteték, hogy minde
nek el készülvén 1824'’p,2, már 9ller Holnap
ban az épületbe az Orgouista is lakni bé 
szállott, az Oskolában járó Kisdedek is az 
magok Osztályába bé léptének. — Légyen 
hála az Ur Istennek, aki ezen Várost eny- 
nyire segítette. — Tisztelet betsüllet adas
son az Városi Nemes Tanátsnak, kik a nél
kül, hogy a Köz népet tsak egy xba is ter
helték tolna, a Korcsmák Árendájának Ad- 
ministrátióját olly szorgalmatos gondossággal 
folytatták, hogy annak hasznábul sok ter- 
bessebb régi adósságokat ki fizetvén, még 
ezen jeies, díszes épületet fel emelték. — 
Áldás! Békesség! maradgyon az Városiak 
között, hogy a Köz Jónak eszközlésével, 
szép rendnek meg tartásával, a késő maradék 
is példát vévén, egy akarattal mindent az 
Istennek ditsöségére, betsülletnek, Köz Jó 
hírnek fenn tartására éljen !!!

Fel jegyzetté 
Podhragyay Ignátz, 

Léva Városának Hites jegyzője.
E bevezetés után következik a felavató 

városi díszközgyűlés jegyzőkönyve, a mely
nek szövegezése szintén a fennebb megjelölt 
jegyző tollából eredt.

2?_ Februáriusnak 3ík Napján 1825. Köz 
Gyűlés tartatott az Város Házában reggel, 
midőn jelen voltak az Uradalom részirül Nes 
Mészáros László Uradalmi Tisztartó Ur, 
Szegfű Ferencz Feö Tisztelendő V. Esperest, 
és Lévai Pléhánus Ur, az Lévai Kegyes Os
koláknak Igazgatója, Feö Tisztelendő Ug- 
róczy Ferencz Ur, és a többi Kegyes Tanító 
Atyák — Tettes Szakmáry János Tábla Biró 
Ur, — Tettes Farkas István Tábla BiróUr, 
Nes Szilassy Antal Uradalmi Cassa Tisztartó 
Ur, Nes Vzlö Vitéz Antal Ur, — nem kttlöm- 
ben Vajman János Tútor Ur, Szabó András, 
Czirok Mihály, Ör : Bíró János, Rácz Istvány, 
Ör: Nyitray János, Kakas János, Ns Kosa 
Péter János, Cseptsek János, Schnaider János, 
Németh Mihály Öreg, Svarba András, Duba 
Istvány, Chlebovits János, Klintsok Jáuos, 
Klaballa Füleöp, Isz Spissák János, Palkovits 
Ferencz, Lovistyek Istvány, Novák Jáuos, 
Ns Galambos János, Ns Rácz Feret.cz, Spissák 
József, Szüts Kováts József, Gergő András, 
Pasiczky Antal, Szedlatsek László, Hangyásy 
Istvány, Rácz Ferencz, Balázsovi’s Istvány, 
Szabó József. Ns Sebestin Lörincz, Kolder 
János, Ör Majornyik Mihály, Mo’ek András, 
Sinkovits József, Iványi János, Ns Ör Császny 
József, Praisz János Városi Gazdák, kik rész 
szerint a Tizedek által nevezetessen ki küldve 
valának, rész szerint pedig a mint az Hir
detményben ki jelentetett önként akarattyok- 
bul meg jelentek. — Ez alkalmatossággal 
Feö Tisztelendő V. Esperes, és Városunk 
nagy érdemű P ebánossa Szegfű Ferencz 
Útnak elöl ttllése alatt:

3£_ Városunknak érdemes Birája Riza 
Antal "Ur tisztelettel felkelvén a Gyülekezet
hez írásba eképpen szóllott *
Tekéntetes, és minden tiszteletre méltó Urak, 

és érdemes Lakosok 1
Azon szerentsétlen tsapás által, melly 

Két Esztendő előtt szegény Városunknak 
nagyobb részit érte, hogy egyebek között a 
hellybéli Orgonistánknak, és Nemzeti Osko
lánknak épülettye is semmivé tétetett, és 
földig lerontatott légyen, ésméretessebb min
denek előtt; hogy sem arrul szóllanom kel
lene.— A városnak környül állása akkor 
meg nem engedte, hogy ezen héjjányosságon 
egyszeriben segnhettünk volna, — annak 
okáért az Orgonista lakására házat bérbe 
fel venni, a növendékek tanitatására pedig 
ezen Városi Taná’s Házát kellett rendelni; 
a még az Isteni Gondviselés bennünket fel 
■egéllene.

Mivel az említett el égett Ház falainak 
gyengesége miatt — a helyre hozást meg 
nem szenvedte, ha tsak hijjába való költsiget 

nem akartunk volna tenni; azért is szük- 
sigesnek ítéltük, hogy egy Ujjat épittsünk 
Fundamentorabul, a melly tartós, és mind 
az Orgonista lakására, mind, és lég inkább 
Gyermekeink oktatására alkalmatos lenne.— 
Ezen intézetünket több ahoz értőkkel közöl
vén, midőn látnánk, hogy az ott lévő 
helynek szűk volta miatt azt máskép
pen végre nem hajthattyuk, hatsak a 
téendö épületet emeletre fel nem visz- 
szük — jól lehet az első tekintettel igen 
költségesnek tettzene, de meg fontolván azt, 
hogy ez által mind az Fundamentomba adandó 
Kövekben, mind a födélben gazdálkodnánk, 
— e mellett magossabbra emelvén, a tör
ténhető szerencsétlenség ellen bálorságos- 
sabbá tennénk ; az Isteni gondviselésbe hely- 
heztetvén reménységünket a múlt Esztendő
ben hozzá fogánk, és — Istennek légyen bála 
sokkal hamarább, mintsem sokan gondol
hatták volna, a Városunk érezhető terhe 
nélkül, szerentséssen végre is vivénk.

Érdemes Lakosok! Én részemrül meg 
vallom, hogy midőn ezen épületnek tsinál- 
tatésáboz hozzá fogtam, nem más lett légyen 
tzélom, miut sem a mint fellyebb mondottam, 
t. i. hogy az Orgonistának lakást, Nevende- 
kéinknek pedig Oskolát szerezzek úgy, hogy 
a Férjfiu gyermekek a Leánykástul külön 
tanitassanak : — Azomban, a Nemzeti Os
kolák el rendelése éránta Pozsonyi Tudomány
béli Kerület Királyi Fö Kormányozójátul, Feö 
Tisztelendő Orgler József Pozsonyi Kanonok, 
és Kir. Tanátsos Ur ev nagyságáiul minő 
utasítást vettem ? ime mind a Ns Tanátsal, 
mind az egész Községgel, a mellyhez ezen 
Levél intézve vagyon, eredeti képpen Deákul 
közlöm — Amplissime Magistratus, Domiui 
Divini ColendissimirMunus Clementia Casareo 
Regia mihi delatum ím eo magnam Curarum 
partém a me exigit: ut omnium Scholarum, 
in Prafectura Litteraria, cui ut supremus 
Moderátor praesum, constabititarum plenis- 
simam Cognitionem mihi comparem, felices 
ipsarum progressioues omni conten tioue pro- 
ruoveam, curemque, ut ubivis iocorum Iasti- 
tutiones ornnes ad Bggui Studiorum Syste- 
matis amussim rugulariter fiant.

(Folyt, köv.)

A korona. Mit ér egy korona ? Ötven 
krajezárt. Eunyire becsüli a törvény. A zseb
ben nem is ér többet, a czimeren négy esz
tendővel ezelőtt százezer forintért lehetett 
kapni a grófit kilencz gombbal s valamivel 
olcsóbban a báróit, mert csak hét gomb van 
rajta. Most azonban ezek kifogytak a boltban 
s bár a képviselőválasztás közeledik, vevők 
hiába jelentkeznek. Vagy talán a pénzszűke 
miatt nincs, aki ennyi aranyat fizetne egy 
papiroskoronáért, a melyet a levélpapiroson 
vagy vizitkárcyán s a kalapbélésen szokás 
viselni ? Az a korona azonban, a melyet 
homlokou viselnek, országot ér. E szerint 
kétféle koronaérték van : az egyik egy ki
rályság, a másik ötven krajczár. Nagyon 
szegény ember, a kinek egy koronája sincs. 
Gyönge napszámos, a kinek munkájáért nem 
adnak egy koronát. De ha már kötelezővé 
teszik a koronaértéket, legalább olyan tör
vényt hoztak voma, hogy minden embernek 
legyen egy koronája mindennap. Legalább 
nem éheznék senki ez országban. Csakhogy 
azt elfelejtették a törvénybe Írni s megma
radt a biblia átka Áciámou : hogy a te or- 
czádnak verejtékével keressed a te minden
napi kenyeredet. Az állam pedig nem se- 
giti azt megszerezni, de segít fogyasztani. 
Megjelent a rendelet, a mely szerint mindenki 
köteles koronában számítani. A forint meg
halt, a hivatalos lap Miudenszentekkor el
temette. Ujesztendeig kipusztitják. Lesz 
csupa korona, aprópénzben, bankóban, bé
lyegen, adóiven, számlán, könyvvitelben, 
váltó, vasúti jegyen, szerződésekben, poros 
ügyekben, korona itt, korona ott, korona 
mindenütt. A krajczár is elkopott s kiment 
a divatból, mintha iyukas volna. Egy kraj- 
czárból lett két fillér. Nézd meg, ott van 
rajta is a korona. Van tehát bronzkorona, 
nikkelkorona, ezüstkorona, aranykorona, pa
piroskorona. S legtöbbet fog érni apapiros, 
noha legolcsóbb, de rányomja a bank a bé
lyegét, hogy ez tiz, húsz, száz vagy ezer 
korona. És Bziveseu elfogadna ebből min
denki mentül többet. A valóságos ezüstkorona 
pedig oly kevés becsben részesül (mivelhogy 
nagyon kevés benne az ezüst), hogy törvény 
szerint senki sem tartozik ötven darabnai 
többet fizetésül elfogadni. Az emberek hir
telen gazdagok lesznek. Mindeu duplán 
Bzámit. Csak az inasok és az úri koldusok 
járnak rosszul, mert forint helyett egy ko
ronát kapnak — no de ingyen kapják. 
Nyolcz esztendeje van már, hogy meghozták 
a törvényt a koronaértékről, a melyben az 
is áll, hogy rendeletben fogják kihirdetni, 
mikor léptetik életbe. Azóta verik az oicso 
pénzt, de csak most tudtak annyira jutni, 
hogy kötelezőleg behozzák forgalmát s el
töröljék a forintértéket. Ezúttal tehát a 
bányán vagyuuk, mindnyájan koronázunk.

Különfélék.
— Az uj pénzügyigazgató. E c k e r t 

Elek p. ü. tanácsos, Bars- és Hontvármegye 
és Selmecbánya szab. kir. város pénzügy
igazgatója, f. hó 8-án foglalta el hivatalát 
és vette át a lévai m. kir. pénzügyigazgatóság 
vezetését. Ez alkalommal a pénzügyigazga
tóság tisztviselői kara Szigethy Vilmos p. ü. 
igazgató helyettes vezetése alatt tisztelgett 
az pénzügyigazgatónál, Szigethy egy szép 

beszédben üdvözölte a pénzügyigazgatót 
kérve öt, hogy fogadja jó akaratába a tiszt
viselő aart, legyen vezeiöje, érdekeiuex istá
polója és támogatója. Eckert Elek p. ü. 
igazgató néhány szóban valósággal program- 
mot adott. Őszinte jóakarattal viseltetik, úgy 
mond a tisztviselői erdekek iránt és tisztvi
selő társainak igaz barátja, de-uhasem fogja 
szem elöl téveszteni minden tisztviselőnek 
legfőbb kötelességét, az adózó közönség ér
dekeinek megvédelmezését. Az államnak 
nem áll érdekében a közönség mértéktelen 
megterhelése, mert ez adózó képességében 
bénítja meg a közönséget. A túlbuzgóság 
és a kötelességek ilyetén való félremagya
rázása okozza, hogy a mi népszerűtlen pá
lyánk valósággal gyűlöletessé válik. Tiszt
társainak igaz barátja akar lenni és eszméi 
megvalósitására támogatásukat kéri. Szívből 
üdvözöljük őt mi is körünkben.

— Emlékünnepély. A lévai kegyes
rendi főgymn. ifjúsága boldogult Erzsébet 
királynénk emlékére folyó hó 18-án, szom
baton délelőtt t/g tíz órakor a főgymn. dísz
termében „Erzsébet" gyászünnepet rendez, 
melyre a müpártoló s az ifjúság iránt érdek
lődő közönséget tisztelettel meghívja az 
igazgatóság. Az ünnepet kilencz órakor gyász 
istentisztelet előzi meg a kegyesrendiek 
templomában. Műsor: 1. Megnyitó gyász
beszéd. Tartja: Benes István, VIII. o. t.
2. „Zugnak, búgnak a harangok." Melodráma 
Karádi Győzőtől. Szavalja: Laufer Lipót,
VII. o. t.; zongorán kiséri: Belcsák Sándor, 
Vili. o. t. 3. „Emlékezés Erzsébet király
néról," irta és felolvassa: Czeczkó Lajos,
VII. o. t. 4. „Gyászinduló." Irta : Beethoven. 
Euekli a fögimn. énekkar a fögimn. zenekar 
kíséretével. 5. „Erzsébet," Czeczkó Lajos, 
VII. o. tanulótól. Szavalja: Kutsera Béla, 
VI. o. t. 6. „Kapuczinusok templomában," 
Ábrányi Emiltől. Szavalja : Bóna János, VIII. 
o. t.; harmoniumon kiséri Richter Ferencz 
éuektanár ur.

— Esküvő. Diszes esküvő volt e hó 
4-én Budapesten az erzsébetvárosi templom
ban. Beilusi Baross Géza a m. kir. posta
takarékpénztár első titkára vezette oltárhoz 
Leidenfrost Aranka kisasszonyt, Lei
denfrost Aurél hontmegyei, bakai föld
birtokos leányát. Mint tanuk : bellusi Baross 
Gyula kir. táblai biró és Leidenfrost László 
orsz. képviselő szerepelteK. A fiatal párt 
előkelő közönség jelenlétében Tóthfalussi 
Béla plébános adta össze.

— A lévai keresk. iíj- egylete e hó 
9-én tartott választmányi üleseben elhatározta, 
hogy jövő hó elején megkezdi felolvasásának 
sorozatát, a melyeken nem tagok is szívesen 
láttatnak.

— Hivatalvizsgálat. Az aranyos- 
maróthi kir. törvény szeK elnöke, Andrássy 
Sándor e hét folyamán a lévai kir. járás
bíróságnál hivatal vizsgálatot tartott részle
tes meggyőződést szerezvén magának az 
ügyvitel folyamatáról, a bírák és tisztviselők 
tevékenységéről, s megelégedéssel vette tu
domásul, hogy daczára a felszaporodott munka 
tömegnek, lelkiismeretesen, a legnagyobb 
ügybuzgalommal végzik teendőiket. Ez al
kalmat felhasználva a lévai ügyvédi kar 
Levatich Gusztáv vezetése alatt testületileg 
bemutatkozott az elnöknél, ki igen szívé
lyesen társaigott a karral.

— Hiúién. P 1 e s k o Oktáv ürményi 
m. kir. áliamvasuti tisztviselő ma tartja eskü
vőjét Nagy-Sallóban Lobi Ferike kisasszony
nyal, Lobi Ignác nag) -saliai állomásfőnök 
kedves leányával.

— Áthelyezések. Polereczky Já
nos 14. honv. gyaiogezredbeli főhadnagy Lé
váról Nyitrára s viszont S z é g u e r Géza 
honvédtohadnagy Nyitráról Lévára helyez
tettek át.

— Tüzeset. Ma egy hete városunk 
vasárnap esti csendjét tűzi lárma verte fel, 
azonban a tűz nem a városban, hanem a 
kurtahegyi szöllök alatt volt, hol Meisel 
Róza tegia-gyára gyuladt ki s rövidesen el 
is hamvadt. A kár megtérül, minthogy a 
téglaégető biztosítva volt.

— Vasúti előmunkálati engedélyek. 
A kereskedelemügyi m. kir. miniszter Gábor 
Ignác és L é e Ar.hui mérnökök budapesti 
lakosoknak a zsitvavölgyi helyiérdekű vasút 
Zsitva-Fődémes állomásától Hull érintésével 
Füssig, esetleg ugyancsak Zsitva-Födemes 
állomásától vagy Hull, Rendve és Szenese 
irányában Füssig vezetendő keskeny nyom
távolságú, gözmozdouyu helyi érdekű vasútra,
— tovaoba R o h o i Herber Lipót földbirto
kosnak és Arnoldi Károly építési vál
lalkozónak a zsoina-rajeczi helyi érdekű vasút 
Rajecz állomásától Facsko és Német-Próna 
irányában a nagy-bélicz—privigyei helyi
érdekű vasul. Pnvigye állomásáig vezetendő 
rendes nyomtávolságú, gőzmozdonyu helyi 
erdekü vasút vonatra az előmunkálati en
gedélyt egy évre megadta.

— A színészek egyelőre nem jönnek, 
a mennyiben Fekete színtársulatának a tit
kára írja nekünk, hogy Mezei színtársulata 
és a Dombai-pár után nyomban jönni, a szín
társulatra nézve nem járna előnynyel. Hanem 
Kisújszállásról Rozsnyóra mennek s inneu 
azután deczember havában fognak Lévára 
jönni, a mikor remélhetik, hogy a sziuház- 
látogató közönség számaié meg fog szaporodni.

— Bakabányán e hó 10-éu volt a megye 
bizottsági tag választás, melyen dr. Lon- 
g a u e r Kálmán lett 33 szavazattal Ivánka 
Zsigm. 22 szavazata ellenében megválasztva.
— Ugyancsak Bakabányárol írják lapunk
nak, hogy a város közönsége Q z i g 1 á n 

Feret.cz


Gyulának a magyar kör volt elnökének em
lékét szoborral óhajtván megörökíteni, a 
költségek fedezésére gyűjtést indított, mely
nek első napi eredménye 550 frtot tett ki.

— Gazdasági tudósító. A földmive
lésügyi tn. kir. miniszter barsi Leidenfrost 
Károly nagy-bossányi földbirtokost Nyitra- 
megye nyitra-zsámbokréti járására nézve 
gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg.

— Az érsekujvár - surányi vasút a 
megvalósulás stádiumába lépett, amennyiben 
Hegedűs Sándor kereskedelemügyi miniszter 
a nyitrai és barsmegyei érdekeltség indokolt 
felterjesztésére kilátásba helyezte a vasút 
építésének jövő tavaszra leendő megkezdését. 
S ezzel a verebély—lévai vasút kérdése is 
valószínűleg közelebb jut a megoldáshoz an
nál is inkább, mert ez a két vasút Bars és 
Nyitra vármegyék gazdasági érdekei mellett 
valóságos kulturális missziót is fog teljesíteni.

— Az ipartörvény módosítása. Ake- 
reskedelmi minisztériumban szorgalmasan dol
goznak az ipartörvény módosításán. Az adat
gyűjtést már egészen befejezték s az ügy 
jóval túl van az előzetes tanulmányozás stá
diumán. A miniszter, mint már több alka
lommal is kijelentette, hajlandó a gyakorlati 
élet tapasztalatai által kijelölt irányban a 
mai törvény lényeges intézkedéseit módosi- 
tani; az iparszabadságot azonban érinteni nem 
kívánja. A miniszter a törvény módosításnál 
figyelemmel lesz az ipar- és kereskedelmi 
kamarák és egyes szakteslületek részéről 
hozzá beterjesztett emlékiratokra, azután a 
munkások és munkaadók közti egyes jog
viszonyok méltányos szabályozására.

— A 170-es szesztermelök ügye a 
képviselöházban. A felvidéki uj mezőgaz
dasági szesztermelök a f. hó 1-én értekez
letet tartottak Nagy-Szombatbau, hogy meg
állapítsák sérelmeik sürgős orvoslása tárgyá
ban teendő intézkedéseket. Az értekezlet 
álláspontja az volt, Hogy minden párt ré
széről sürgős interpeliáczió intéztessék a 
pénzügyminiszterhez, kinek igy alkalma nyí
lik ez ügyben nyilatkozni s a nagy befekte
téseik meddősége miatt aggódó gazdákat 
megnyugtatni. Ezt főként azért is mondták 
szükségesnek, mert éppen a pénzügyminiszter 
— a ki a legkompetensebb ez ügyben — 
még egyáltalán nem nyilatkozott. Kívánta 
továbbá az értekezlet, hogy ismét testületileg 
jelenjenek meg az uj mezőgazdasági szesz
termelők a miniszterelnök és földmivelésügyi 
miniszter előtt, miután már egy hónapja, 
hogy előadták panaszaikat smég semmi sem 
történt érdekükben. A Nyitramegyei Gazda
sági Egyesület jelen lévő képviselője hivat
kozva a pénzügyminisztérium által a hirlapok 
utján publikált közleményekre azt ajánlotta, 
hogy várjanak türelemmel e hó közepéig s 
csak aztán folytassák tovább a megkezdett 
mozgalmat, mert időt kell engedni az ígéret 
beváltására. Szóló nem is tartja indokoltnak 
az uj szesztermelök nagy elkeseredését, mert 
a miniszterelnök és földmivelésügyi miniszter 
nyilatkozatai után biztosak lehetnek abban, 
hogy megkapják a régi törvény szerint őket 
megillető 1300 hl. kontingenst. Biztosan szá
míthatnak erre azért, mert gyáraikat még 
akkor építették fel nagy költséggel, mikor 
a régi törvény volt érvényben, s mikor az 
uj törvény intézkedéseit még senkivel sem 
közölték. Lehetetlen tehát, hogy 6—700 hl. 
kontingenssel akarják az 1300 htrre joggal 
számító uj szesztermelöket kielégítem. Ha 
azonban ezt a kontingenst a f. bó 15-ig meg 
nem kapnák, még mindig megtörténhetik az 
interpeliáczió. Ezek után elhatározta az ér
tekezlet, hogy bevárja-"* 15 ét s csak ha 
addig nem történik megfelelő intézkedés, 
akkor fog felkéretni az interpeliáczió meg
tételére minden párt részéről egy-egy tekin
télyes gazdaképviselö, de fölkéretik egyúttal 
a Gazdasági Egyesületek Országos Szövet
sége is, hogy a mezőgazdasági érdekeken 
ejtett eme nagy sérelem orvoslása végett 
indítsa meg a legerélyesebb mozgalmat.

— Vásár-áthelyezés. A keresk. m. 
kir. miniszter megengedte, hogy aKorponán, 
f. évi deczember bó 22-ére eső országos 
marhavasár ez évben kivételesen f. évi de
czember hó 15-én, s f. évi deczember hó 
27-ére eső kirakodó vásár pedig f. évi de
czember hó 18-án tartassák meg.

— Az idegenek irodája a párisi 
kiállításon. A párisi közsegtanács egy külön 
irodát állít fel a községtanács elnöki irodája 
igazgatójának vezetése alatt, azon czélból, 
hogy azon idegeneknek,kik tanulmányozás cél
jából jönnek a kiállítás megtekintésére, szak
szerű felvilágosítást adjon minden kívánt 
kérdésre és egyszersmind a sokszor nagy 
Utánjárástól, melylyel egy-egy helyre hová 
a belépti jegyet nehezen lehet megszerezni, 
a hozzáforduló közönséget megkímélje. — 
Ezen iroda fogja még a tartandó ünnepélyek 
programmját is összeállítani. Fog gondoskodni 
a nagyobb érkező társaságok hivatalos fogad
tatásáról is. Végül összeállít a város neve
zetes helyeiből egy lajstromot, melyet a 
hozzáfordulóknak a megtekintésre, figyel
műkbe ajanl. Ezen iroda a városházán lesz.

ötödik magy. kir osztálysorsjáték. 
Az előttünk feavo sorsolási tervezet szerint 
az ötödig osztálysorsjáték első osztályának 
húzása november bó 16 és 17-én lesz és 
tisz'elt olvasóinkat különösen figyelmeztetjük 
a Török A. és Társa budapesti czég hirde
tésére. Ezen általunk ismert ezéget azért 
ajánljuk, mert ez szigorúan pontos és vevőit 
legjobban szolgálja ki. Ugy látszik, hogy 
Fortuna istenasszony különös kegyével árasz
totta el e ezéget, mert értesülésüak szerint 

ezen bankház eddig több mint két és fél 
millió korona nyereséget fizetett ki vevőinek. 
A nyeremények száma nagy és a sorsjegyek 
árai az I. osztályhoz — a következők : egy 
egész 6 frt, egy fél 3 frt, egy negyed 1 frt 
50 kr, egy nyolezad 75 kr. — A ki tehát 
a szerencsének kezet akar nyújtani, for
duljon bizalommal Török A. és Társa fő- 
elárusitókhoz Budapesten, Váczi-körut 4.

A Horgony Pain-Expeller igazi, nép
szerű háziszerré lett, mely számos családban 
már több mint 27 év óta mindig készletben 
van. Hátfájás, csipöfájdalom, fejfájásnál, kosz
vénynél, CBÚznál stb.-nél a Horgony-Pain- 
Expellerrel való bedörzsölések mindig fáj- 
dalomcsillapitó-hatásuaknak bizonyultak, sőt 
járványkórnál minő : a kolera, hányóhasfolyás, 
az altestnek Pain-Expellerrel való bedörzsö- 
lése mindig igen hasznosnak bizonyult. Ezen 
kitűnő háziszer jó eredménynyel használtatott 
bedörzsölésként az influenza ellen is és üve
gekben 40 kr., 70 kr. és 1 frt. üvegenkénti 
árban a legtöbb gyógyszertárban készletben 
van, hanem bevásárlás alkalmával mindig 
határozottan: mint „Richter-féle Horgony- 
Pain-Expeller" vagy „Richter-féle Horgony- 
Liniment* kérendő és a „Horgony" védjegyre 
kérünk figyelni.

AFBÓSÁeOK. 
Rovatvezető: ZUHANY.

A k o 8 á r. Egy úri ember panaszolja egy isme
rősének, hogy éppen ma kapta a tizedik kosarat. — 
Bizony, — feleli az ismerős, — ön nagyon nehezen 
tud szert tenni egy pár — szarvra 1

Modern gyermek. Ügyvéd: Te Giza, ha 
te velem meg egyszer feleselsz, lenyúzom a bőrödet I 
— Giza: Ugyan, hogy mondhatsz nár ilyet papa? 
Hiszen én nem vagyok kliensed !

Közönség köréből.
Tekintetes Szerkesztő Ur !

Tudva azt, hogy Tekintetességed a város 
érdekeit mindenkor szivén viseli s a pol
gárok jogos követeléseit mindenkor nagylel
kűen pártfogolja, tisztelettel kérem kegyes
kedjek alábbi szerény Boraimat b. lapjában 
közzétenni.

Tudvalevő, hogy a városi Tanács a vá
rosunk hibás kövezetének javítását és ezzel 
kapcsolatban egyes utczák s ezek közt a 
Horvaih-utcza kövezését is elrendelte. — A 
varos fő utczáin a kövezet valahogy ki 
is javíttatott de a felvett kisebb utczák kö
vezése a hol még járda sincsen, ugylátszik 
feledésbe ment. Kérdezősködtem ennek oká
ért a polgármester urnái, ki azt a választ 
adta, bogy az ügy mar el van mtézve, s 
hogy kiadatott Racz tanácsos urnák tejesítés 
végett. Mivel kövezöknek mai napig még 
nyomát sem láttuk utczánkban, tisztelettel 
kérdem, mikor fogjuk az Ígért kövezetét 
inegkapui. Uiczánk a város legsárosabb ut- 
czaja s még száraz időben is bokáig érő 
sárban kell járni annak a szerencsétlen ha
landónak kit végzete épen arra visz, s nem 
tudom, hogyan fogok akkor hazajutni, ha 
beáll az őszi időszak s a sárban csónakázni 
lehet

Éppen ezért kérjük a tek. Tanácsot, hogy 
ha nem is aszfaltot, de legalább kikövezett 
járdát adjon nekünk. Az idő kedvező, 
ez a kis munka még a tél bekövetkezte előtt 
befejezhető.

A tekintetes Szerkesztő Urnák 
alázatos szolgája

egy „Horváth“-utczai lakos.

Szerkesztői üzenet.
Magyar László Léva Verse nem közölhető. Gye

rekes próbálgatás az egész. — Sz. I. Budapest. Versei
ből alkalomadtán közlünk.

Irodalom és művészet.
— Róma Az emberi történelem leg

nagyszerűbb jeleneteinek színhelyéről, emlé
keinek legdusabb tárházáról jelent most meg 
egy szép magyar kötet. Hogy mi Róma, azt 
megértetni nem, azt csak érezni lehet. A ki 
valaha megállóit a Fórum épületomladékai, 
oszloptöredékei előtt, a ki szemlelte a Pant- 
heonnak márványdiszéböl kifosztottan is cso
dálatos, hatalmas tömegét, a ki belépett az 
ősi istenek kupolája alá, nyári estve, midőn 
a hold besütött a magas bolt kerek nyilá 
sán, s kiterité homályos fénypalástját a kő- 
koczkákon, melyeken valaha sarus lábak ta- 
podtak, állatáldozatot vivén a szép testű 
isteneknek, — a ki előtt ott megeleveuült 
a múlt: az, csak az érezheti igazán Róma 
nagyságát. A ki látta a Colosseum rettentő 
terét, széditöen magas párkányait, s látta 
ezt a csodálatos történeti ihletés mámo
rában megnépesülni vadak és gladiátorok 
harczától, látta az ujongó, érdeklődő, izga
tott arezokat a megszámlálhatatlan padso
rokon, s elgondolta, hogy itt a föld mélyén 
egy eltemetett ős világ aluszsza történettelen 
örök álmát, s a romok már egy másik ős 
világ maradványai, s az oszlopon megpil
lantó a restauráltató pápa nevét, s a távol
ból odáig hallá a modern Róma zsivaját, 
látá a Szent Péter kupoláját, mely maga is 
4C0 esztendőt látott már: az, csak érezheti 
igazán Róma nagyságát. — Nápoly szebb, 
Firenze barátságosabb, Velencze csodálato
sabb, de Róma a legnagyobbszerü város 
nemcsak Itáliában, hanem a föld kereksé
gén. Földjében egy ősi berber-faj aluszsza 
örök siri álmát, fölöttük a klaszszíkus Róma 
romhalmaza pompázik, az ős bazilikák fölött 

emelkednek a pápaság császárkoronázó , 
templomai, s közöttük zug az élet árja, to
long a királyi állam népe. Ez a város a 
föld teremtésétől kezdve máig mutatja az 
emberiség történetét, attól a kortól, midőn 
a Monté Mario csúcsán még osztrigák te
nyésztek, máig, mikor a Péter templom 
kupolájában már csak a renaiszszance leg
nagyobb épitési remekét csodálja az utazó 
anglius. — Itt érezni legjobban, hogy az 
emberiség életében titkos közösség van, 
hogy mi egy faj fiainak érezzük magunkat, 
s élünk Ádámtól az utolsó eszkimóig, ki 
még mohán tengetheti életét.

Erről a népről, ezekről az emlékekről 
kezd beszélni a Nagy Képes Világtörténet 
43. füzete, melyben már a III. kötet szöve
gét veszi az olvasó. A harmadik kötetet 
dr. Geréb József irta. Az egész munkát 
szerkeszti Marczali Henrik, egyet, tanár, a 
görögökről szóló kötet szerzője dr. Gyomlay 
Gyula akadémikus. Egy-egy kötet ára dí
szes feibőrkötésbeu 8 frt; füzetenkint is 
kapható 30 krjával. Megjeleli miuden héten 
egy füzet. Kapható Nyitrai és Társa könyv
kereskedésében, Léván.

A „Borászati Lapok Zsebnaptára111900. 
évre, szerkeszti: dr. Drucker Jenő, a „Bo
rászati Lapok" felelős szerkesztője. I. Év
folyam.

A magyar szőlőtermelő-közönség mindez- 
ideig nélkülözött egy magyar borászati zseb
naptárt. Külföldi (német vagy franczia) 
zsebnaptárt volt kénytelen beszerezni, ha a 
szőlömivelés és pinczekezelés minden mun
kájánál tanácsadóval akart birni. Csakhogy 
a külföldi zsebnaptárak a hazai viszonyokat 
nem részesítik figyelemben, az aböan nyúj
tott Útmutatások nálunk — igen gyakran — 
haszonnal nem értékesíthetők. Azért a „Bo
rászati Lapok" szerkesztősége, midőn egy 
magyar borászati zsebnaptár kiadására vál
lalkozott, a magyar szőlősgazdák egy régi 
kívánságának akart eleget tenni. A modern 
szőlömivelés és borkészítés hazai viszonyai
nak szigorú figyelembevételével, a zsebnap
tár magában foglalja mindazon törvények és 
rendeletek ismertetését, melyek a szőlészetre 
vonatkoznak, úgyszintén azon intézményekét 
és szervezetekét is, melyek a szőlészet és 
borászat terén felállittattak. A szőlő-évad és 
pinczekezelés minden munkájánál hasznos 
tanácsokkal szolgál a zsebnaptár, mely a 
mellett jegyzéknaplóval ellátva, egyúttal azon 
gazdasági események feljegyzésére is kellő 
rovatokkal bir, melyek egy év folyamán a 
szőlőben és pinezében előadják magokat. A 
zsebnaptár ára — elegáns vászonkötésben, 
táskával és ironnal felszerelve — 1 frt 50 kr, 
díjmentes küldéssel 1 frt 60 kr. Kapható 
Nyitrai és Társa könyvkereskedésében Léván.

Pillangó: Elmúlt a nyár, eljött az ősz, 
nyaralásnak vége, Eltűnt a sok pillangó is, 
nem járuuk a rétre 1 — Őszi séta és lóver
seny már a végét járja. Kokszot, szenet és 
fát rendel a ház jó gazdája. — Minden el
múl, megváltozik ezen a világon, de Pillan
gónk marad mindig derűs, télen nyáron 1 — 
Aki koksz, szén és fa nélkül vágy felmele
gedni, a jókedvű Pillangónkat siet meg
rendelni 1 — Mert nevetés és kacagás melegít 
és ifj t. Sőt betegség ellen is hathatósan 
gyógyít! — A Pillangó ára a század végéig : 
csak 1 frt. Czím: Budapest, Teréz-körut35,

.Magyar varieté Album11 a czime annak 
az ízléses czimlappal, elegáns kiállításban, 
ujnyi vastagságú terjedelemben megjeleut 
zenemüuek, mely a jutányos zenemüveket 
piaczra hozó Klökner Ede budapesti zenemű
kiadónál látó t napvilágot. Tartalmaz ez album 
20 legdivatosabb kupié, tréfás dal, ehansou 
újdonságokat a 2 forintos áráért annyit, és 
oly értékeset, a minőt és mennyit egyenként 
külön - külön véve annak tízszereséért 
alig kapni. Tartalma: 1. Aletter, a .kis özvegy"
2. Aletter, „Iczi piczi asszonyka". 3. Bobm, 
„Ne haragudj". 4. B’Amant, „Más" telefon 
hírmondó kupiét. 5. Decker, „Stii-tu“ ,Em- 
lékszel-e?" 6. Fodor E., „Rossz szokás". 7. 
Förster A., „Mandolin Szerenád", 8, Frana 
E., „Az ellenállhatatlan*. 9. Greizinger Iván, 
„A kávéházban". 10. Greizinger Iván, „Mi 
lehet az ok?" 11. Linké Pál, „Szókimondó 
asszonyság". 12. Linké P. „Oh ne sirj !“ 13. 
Linké P., „Sürü lombok hűvös alján". 14. 
Linké P., „Csókodért hévül szivem egyedü.".
15. Linké P., .Hol a szó már mitsem érne".
16. Révay Arnold, „Az alatt történt valami".
17. Scarlat, ,Az én bánatom", (Mein Elend, 
„Verlorenes Glück") 18. Szentirmay Elemér, 
„H'ja de fordul a koczka". 19. Szentirmay 
Elemér, „No csak az kellene még". 20. Vap- 
pansk, „Komm Karline-Komm I" Valamennyi 
énekhaugra és önállóan zongorán is játszható 
módon átírva, magyar és német szöveggel. 
A könnyebb, vig zene kedvelői vegyék meg 
a felette olcsó kötetet, sok vig órát és örö
met szerez az minden zongorázó és énekesnek.

Hennelerg-selyem ukrf“'
65 krig méterenkeut — csukákkor valódi, 
ha közvetlen gyáraimból rendeltetnek, 
fekete, fehér és szines, — a legdivatosabb 
szövés, szin és mintázatban. Privát-fo
gyasztóknak postabér és vámmen
tesen valamint házhoz szállítva, — 
mintákat pedig postafordultával 
küldenek. Henneberg G. selyem
gyárai (cs. és k. udvari szállitó) Zürich
ben. — Magyar levelezés. Svajczba két
szeres levélbélyeg ragasztandó.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza* m.-mázsánként7 frt— kr, 7 frt. 20 Két
szeres 6 frt — kr. 6 frt 10 Mr. — Rozs
5 frt 80 kr. 6 frt — kr. Árpa 6 frt —
6 frt 50 kr. KitkoriczH 5 frt — kr 5 frt 40 
kr. Bab 5 frt 50 kr. 5 fr< 80 kr. Zab 4 frt 80 kr 
5 frt — kr. Lencse 7 trt —- c-. 7 frt 20 kr 
Köles 4 frt — kr. 4 frt 50 kr.

Nyilttér.
i.

Van szerencsénk a kiadásunkban éppen 
most megjelent immár 13-ik évfolyamát járó

„Barsi JSTapté.r“—ra
szives figyelmét felhívni. Ezen évkönyv 
minden hivatal, kereskedő és magánosokra 
nézve

nélkülözhetlen kalauz, 
mely legújabb hiteles adatok alapján pon
tosan és lelkiismeretesen összeállított megyei 
sematizmust tartalmaz.

És pedig: Róm. kath., ev. ref. és evang. 
egyházi hatóságok; pénzügyigazgatósági, adó
hivatali, pénzügyőri; — városi, megyei-köz
ponti, szolgabirósáyi, községi és körjegyzői s 
községi elöljárósági; — továbbá katonai, állam- 
épitészeti, körmöczbányai állami pénzverdéi, 
bányászati tisztviselők; a Barsvár megyében 
fenálló összes tantestületek, pénzintézeti alkal
mazottak, megyei virilisták; orvosi, 
ügyvédi kar, az összes testületek és egyesületek 
tisztikarának stb. stb. teljes czím tár át.

zlra 40 kr., 45 krnak postautalványon 
va'ó beküldése ellen bárhová bérmentve 
küldjük.

Ugyanitt megjelent még:
„Képes KTaptáirce

Jézus es boldogságos Szűz szent szivének 
tiszteletére az 1900. közönséges évre, Ara 
30 kr. — továbbá

„Barsi TSTa-ptétrcc
az 1900. évre (czimtár nélküli kis kiadás.) 

Ára 20 kr.
Kiváló tisztelettel

NYITRAI és TÁRSA, 
könyvkereskedése Léván.

II.
Faeladási hirdetmény.

A Garamrév községi iskola alap (Bars
megye u. p. Zsarnócza) tulajdonát képező 
371 hold kiterjedésű erdő összes tölgy és 
bükk aliab fatömege, a nagyméltóságu 
földmivelésügyi m. kir. miniszter ur múlt 
évi 70673. számú magas engedélye folytán 
folyó évi november hó 14-én délelőtt 9 órakor 
a Garamrév Község bírói házánál zárt írás
beli ajaulattai kapcsolatos nyilvános árve
résen fog eladatui.

Kikiáltási ár :
a tölgy müfára tömörköbméterenként 6 frt 70 kr. 
a bükk „ „ 2 frt — kr.
a vegyes tűzifára ürméterenként . . — frt 50 kr. 
bánatpénzül 100 trt teeudö le.

Az árverés részletes feltételei a garam- 
révi községi elöljáróságnál s a zsarnóczai 
tn. kir. járási erdögondnokságnál megte
kinthetők.

Garamréven, 1899. október 31.
Községi elöljáróság.

II.
1899. évi 4340. sz.

Deszka árverési hirdetmény.

Alólirott erdöhivatal közhirré teszi, hogy 
a zsarnóczai kii.cst. müfa raktárban átselej
tezés folytán vissza maradt fel hüvelyk vastag 
jegenyetenyő deszkák, és pedig : 2446 drb. 
3.8 méter hosszú, mintegy 36 m.s kint 8 
(nyolez) frt. kikiá.tási ár mellett,—továbbá 
512 drb. 4.8 méter bosszú, mintegy 10 m.8 
tömörtartalommal szélességre való tekintet 
nélkül m.3kint 10 (tiz) frt. kikiáltási ár mel
lett f. évi november hó 30-án d. e. 10 órakor 
az erdöhivatal tanácstermében megtartandó 
Írásbeli zárt ajánlattal kapcsolatos szóbeli 
árverésen eladatni fognak.

Ajánlatok csakis az eladás alá kerülő 
anyag egész mennyiségére és csakis köb
méterekre vonatkoztatva tehetők.

Bánatpénz fejében 39 frt teendő le.
írásbeli ajánlatok 50 krros bélyeggel 

látandók el s azokban kijelentendő, hogy 
ajánlattévő az általános árverési feltételeket 
ösmeri s magát azoknak aláveti.

Az általános áiverési feltételek az erdő
hivatalnál s az eladás alá kerü ö anyag a 
zsarnóczai müfaraktárbau a szokásos hivatalos 
órák alatt megtekinthetők.

Utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Zsarnóczán, 1899. évi nov. hó 6-án.

M kir. erdöhivatal.
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A ötödik nagy magy. kir. osztálysorsjáiék nem
sokára ismét kezdődik és

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

osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos tervezet
tel együtt küldeni.

íz összeget írt {p“í™ynkJSkiildöm!1 °“*WI

Ab 50,000 nyeremény

JEGYZÉKE.
A lejnajyobb nyeremény leg.»erencsé»ebb esetben

* » 3. „
m n I-50 n
n n «75 ,,

n. é. közönség figyelmébe!A

I

Ha őszül a haja használja a

Z 0 L T A N-féle

HAIR REGENERÁTORT
mely nem hajfestő, de oly vegyi hatású szer, mely rövid ideig való

használat után a haj eredeti színét adja vissza.

-A.re. üvegenként 1 forint-

Egyedül:

Zoltán Béla udvari szállító

gyógyszertárában

I frt. 30 kr. előleges beküldésével bérmentve.

Nyomatott Nyitrai ái Társa könyvnyomdájában! Láván*
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Legnagyobb nyeremény
legszerencsésebb esetben

|HOOO9OOO korona

1.000,000 korona
A uyeromény.k ré.sl.tM b.oaztása a követkuAt 

Korona 600000 
400000 
900000 
1OOOOO 
90000 
80000 
70000 
60000 
40000 
30000 
35000 
90000 
15000 
10900 
5000 
3000 
9000 
1OOO 
500 
300 
900 
170 
130 
1OO 
80 
40

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

31
67

3
433
763

1338
90 

81700 
3000 
4900

50 
8900 
3900

ca 
"S 
£

Jutalom 
nyer, i

50,000 ■e* 13.160,000

Magy. kir. 
dohány, szivar, 

lőpor és kártya
árulás.

Első 
gazdasági és var

rógép-, 
koszom-, 

fa- és 
érczkoporsó 

raktára.

100,000 nM 50,000
sorsjegyre nyeremény

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

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

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

egy millió korona.
Szives mielőbbi megrendeléseknél eredeti SOTS 

jegyeket a tervszerű eredeti árban es pedig:
egy egész I-ső oszt, eredeti sorsjegy 6.— frt

* » »
. negyed , 
„ nyolczad „ 

küldünk szét utánvéttel, vagy a pénz előleges bekül
dése ellenében.

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

Kérjük a rendelmenyeket mielőbb, legkésőbb 
azonban

f. évi november 16. és 17-ig 
mely napon a húzás van hozzánk beküldeni. 

Tőrök A. és Társi
a m kir. szab, osztálysorsjátek föelárusitói 

Budapest, V., Váczi-körut 4/a.

LÓSZERSZÁM FÉL MUNKA! « 1
Gazdasági gépek, géprészletek, töm 
lök, vízmentes ponyvák, merlegek es 
gepszijak, szerszám, vas- és aczél 
főraktár. Portland cement és Hyd

í
raulikus mész stb. 12 0 BKapható KERN TESTVÉREKNÉL Lem. 1 1

valódi „SINGER“ és valódi „HOWE
családi és iparos varrógépek

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

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

Készpénz fizetés mellett 5%-al olcsóbb.

valódi utánz.

22,_
35 —
40.—
44.—
33.—
40.—
70.—

19.—
28.—
36.—
39.—
27.—
38.—
58.—

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

Géptűk, részek és csónak olcsón.
ÉNö

AZ ARANY KASZÁHOZ.

A Gödöllő m. kir. 
korona uradalom 
felügy. alatt álló i.- 

Borászati szövetkezet ( 
palaczk-borai nak 

eUrusitólerakata j 
F olyékony 

arany és ezüst 
festékek

Ajánlják dúsan berendezett vas-, fűszer-, csemege-, 
liszt-, festék-, kefckütö áruk-, gazdasági- és kerti-magvak, 
vadászati eszközök, hangszerek, igen Unom hurok, varró 
gépek öt évi jótállás mellett, gazdasági gépek és géprészek. 
Szerszám : asztalos, bádogos, gépész, lakatos, kovács, kádár, 
kerékgyártó, ács, esztergályos, czipész, házi és gazdaság 
részére, tengelyek, ekerészek, valódi Fischer-féle reszelék 
és ráspolyok, lóször-, Afripuo és tengeri fű, épület- és bútor
vasalások, finom kávé, czukor, 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.

*®±±±±± Richter-fcle r * * *c' ®

Horgony-Pain-Expeller
Liniment. Capsici conip.

Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő 
megpróbálásának, mert már több mint 30 
év óta megbízható, fájdalomcsillapító be- 
dörzsölésként alkalmaztatik köszvenynél, 
csúznál, tagszaggatásnál és meghűléseknél 
és az orvosok által bedörzsölésekre is 
mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi 
Horgony-I’ain-Expeller, gyakorta Horgony- 
Liniment. elnevezés alatt, nem titkos szer, 
hanem igazi népszerű háziszer, melynex 
egy háztartásban sem kellene hiányozni 
40 kr., 70 kr. és 1 frt. üvegenkénti árban 
majdnem minden gyógyszertárban készlet
ben van; főraktár: Török József gyógy
szerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmá
val igen óvatosak legyünk, mert több kiseb- 
bértékii utánzat van forgalomban. 
Ki nem akar megkárosodni, az 
minden egyes üveget „Horgony" 
védjegyes Richterczégjegyzés nél
kül mint nem valódit utasítsa vissza.
R1CHTER F. AD. és társa, RUDOLSTADT

c. p. kir. ndvarl szállítók.

0000
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Főelárusitó : Engel József kereskedő
Léván
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$000 BUDAPEST, V. llold-utcza és Nagykorona-utca sarkán.


