
47. szám LÉVA, 1899. november hó 19.XIX. évfolyam.
ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken és Léván házhoz küldve :

Egy évre....................... 5 frt — kr.
Hat hóra........................2 frt 50 kr*
Három hóra .... 1 frt 25 kr. 
EIŐAmíIií pénzek póetautalványnyal küldhetők.

"Tárnok 1£ krjával kaphatók 
a kiadóhivatalban. BARS. HIRDETÉSEK

Hegyhátához petit-zor egyszeri közléséért 1 kr 
kétszeriért < kr, többszöriért S kr fizetnz'dő- 

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 3* krajesár

A nyilttérben: 
minden négyhasábos garmend sor dija lé kr.

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

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

FELELŐS SZÍ. ’.KESZTÖ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen.: hetenként egyszer.
— ► vasárnap reggel,

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamaoziókat a kiadóhivatalba 

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

Pénzügyi adminisztrációnk.
Eckert Antal p. ü. tanácsos, Bars- 

és Hontvármegye pénzügyigazgatója f. 
hó 8-án foglalta el hivatalát és vette 
át a lévai pénzügyigazgatóság vezeté
sét A pénzügyigazgatóság tisztviselői 
nevében és élén Szigethy Vilmos p. ü. 
igazgató helyettes üdvözölte az uj pénz
ügyigazgatót, mire az megköszönve a 
szives ovációt valósággal programmbe- 
szédet tartott tisztviselői előtt.

Csak néhány szóban, hiányosan 
közölték velünk ezt a beszédet; de 
igazság, gondolat és erő volt e néhány 
szóban is. Megismertünk végre egy 
magasabb rangú p. ü. hivatalnokot, aki 
ember is egyúttal, aki érez, gondolkozik, 
mint minden normális ember, de nem 
mint minden normális finánc ember.

Egy kellemes, uj szél támadt fel a 
pénzügyigazgatósag hivatalos szobáiban, 
amelytől lába kelt az évtizedes copfnak 
és a nehézkes bürokratizmussal, a por
ral, a penészszel együtt esze nélkül 
rohant ki a vén falak közül.

Éles szemmel, mélyreható gondol
kozással egyszeribe meglátta az uj 
pénzügyigazgató a p. ü. tisztviselő el
len föl támadt gyűlölet okát; és el van 
határozva, hogy szakit a régi vaskala- 
possággal és megvédelmezi a reá bízott 
két varmegye adózó közönségét az 
igazságtalan túlterheléstől.

Azt mondta, hogy a p. ü. tisztvi
selőnek meg kell nyugodnia abban, 
hogy népszerűtlen marad, ez vele jár 
a mesterségével, de vigyáznia kell, hogy 
gyűlöletre ne váltsa fel a népszerűt
lenségét.

Félremagyarázza az a p. ü. tisztviselő 
a kötelességét, aki nem számítva az 
adózó közönség teherviselési képessé
gével, csak arra törekszik, hogy az 
államjövedelmet minél jobban meg- 
szaporitsa.

Nem szabad fiskális szempontból 
megítélni a polgár ember jövedelmét; 

az állam nem részt követel ebből a 
jövedelemből, hanem adót.

Bizonyos, hogy nem ezeket a sza
vakat mondotta el a p. ü. igazgató ur, 
de amint a kis közleményből kitetszik, 
szószerint ezeket értette.

Jelentős beszéd ez, amelyik nyilván
valóvá teszi nekünk, hogy a pénzügyi 
tisztviselőnek nem fő kötelessége, hogy 
a polgár jövedelmére utazzék, hogy szá
molnia kell annak szolgáltatási képes
ségével, mert a túlterhelés által foszto
gatássá válik minden adózás.

Szörnyű balhit volt ez a folytonos 
megterhelés, az adótehernek a vagyo- 
nosodást, a jövedelmek szaporodását 
messze túlszárnyaló mértékben való 
megnagyobbitása.

Veszedelmes tévedés az állam ér
dekét külön választani a polgárok ér
dekétől. A polgárok jóléte, vagyono- 
sodása az állami jövedelmeknek egy 
ki nem apadó forrása addig, amig az 
adózási kényszerűség útját nem állja 
a vagyonosodásnak. De abban a perc
ben, amikor a köteles közszolgáltatás 
az évi jövedelemnek számba vehető 
részévé növi ki magát és a vagyono
sodásnak akadályozója, fékezője lett és 
abban a percben, amelyikben a polgár 
a közszolgáltatást megsokalva mérlegelni 
kezdi, ha kap-e az ő keserves pénzéért 
illő ellenértéket az államtól; csírázni 
kezd az elégedetlenség magva és a 
sociaiismus felé tereli a társadalmat, 
így lesz sok félremagyarázott köteles
ség teljesítése által maga az állam 
hűtlen sáfárja az állam hü fiának és 
ezzel magának az államnak megkáro
sítójává.

Mert hiába, mi már csak azt valjuk, 
hogy aki az állam alkotó elemének, a 
polgárnak érdekét támadja meg, az 
magát az államot megtámadta.

Polgárai vállán nyugszik az állam 
erőssége, nagyon vigyázni kell tehát 
arra különösen az állam alkalmazottai
nak, hogy erősek, teherbírók maradj a- 

nak ezek a vállak. — És nagyon vi- 
gyázniok kell, nehogy egyszerre nagyon 
megterhelvén megrogyjanak alatta.

Pedig itt eszünkbe juthat különö
sen a legutóbbi III. oszt, adókivetés. 
Bizony nagyon sok esetben nem szá
molt a kincstár ama bizonyos vállak 
teherbírásával és egyszerre túlságosan 
megszerezte az adóterheket.

Bezzeg könnyű fiskális szempontból 
nézni ezt a dolgot, nem érzi a terhet 
az, aki nem hordja, de próbálná csak 
fölemelni, tudom, megroppanna a dereka.

Jól tudjuk, minden újabb adóföl
emelés bőven meg van indokolva a 
kipuhatolt adatokkal, és a minimális 
alapon történt az adó alap kiszámítása. 
De gondoltak-e arra, hogy még az a 
kipuhatolt adat sem szentirás egészen 
és van-e még eleven finánc ezen a 
végelomlásra Ítélt földön, a ki a mini
mális alap igazságos voltában hinni tud ?

Hajnalodik, már a nap is feltűnt, 
úgy látszik derültebb idő ezután.

Bizalommal fordul két vármegye 
adózó közönsége Eckert Elek pénzügy
igazgató felé és az ő székfoglaló be
szédje után reméljük, hiszszük mind
nyájan, hogy ő nem csak bizalmunkat, 
hanem szeretetünket is meg fogja ér
demelni.

Botorság szóvá tenni, hogy talán 
terheink könnyítését várjuk tőle, de 
nehogy örömünket félre magyarázzák, 
ki kell jelentenünk, hogy mi csak igaz
ságot és méltányosságot kérünk és 
várunk.

Üdvözöljük őt ami szerény váro
sunkban és kívánjuk, hogy itt, ahol 
már előlegezték neki a szeretetet és 
tiszteletet, csöndes boldog otthonra is

A lévai elemi iskola keletkezése.
Közli: Aristides.

(3. Folytatás.)
Hoc ex intuitu, — cum Officiose informer, 

per decursum Annorum Novem, quibus in R. 
priv : Oppido Léva, faventibus Superis, Gym- 

nasium Maiua introductum est, ob defectum 
regularium in loco Scholarum Nationalium 
Normalium Pueros absg sufficienti et debita 
cognitione vei ipsius Lectionis et Scriptionis 
promoveri debuisse ad Pdcholas Latinas, quin, 
malo buic medela adusque poni potuieset Am- 
plissimutn Magistratum Officiose jutta, ac 
perhumaniter provocandum atatui: ut ad 
erigendum in loco regularem nationalem Lu- 
dum, ed structo caeteroquin iám haud ingloria 
ejatis Communitatis providentia ad omuem 
splendorem, sufficientis Capacitatis scholastico 
Aedificio, pro ea, qua tollet Auctoritate, notis- 
simoque in promovendum publicum popularium 
suorum Bonum, Stúdió, et singulari Aitissimas 
Ordinationes Regias edequendi Zelo, libera- 
lem Animum addicere, ac ad obtinendum hunc 
perquam salutarem scopum, in mutua cum 
A. P. D. V. A. Diacono Parocho, et Scholae 
Nationalis Directore Locali, quem sub eodem 
eatenus condecenter requiro, et neceBsaria 
Instructione provideo, Collaboratione, effica- 
cem Operám suam conferre non dedignetur.

Auantum hoc modo emolumenti tam in- 
scholas Latinos, quam et ipsum Oppidum, imo 
totam Viciniam redundaturum sit ? Ipse Am- 
piissimus Magistratus, et ut mihi firmiter pers* 
svasum teneo, tola Communitas, me etiam 
tacente sapienter intelliget, Fundatur autem 
Postulatio isthaec mea in positivis Bgnis Reso- 
lutionious Regüs, id sancientibus: ut, ubi- 
cumque Gymnasium, aut Pedagogium existit, 
Schoia quoque Capitalis erigatur, id, quod 
ab instaurata per Inclytum Regnum Nostrum 
Re Litteraria continuo observatum est; quod 
Schematismus Litterariis clare perhibet et 
quod novissima Bgna Ratio Educ : Publ: 
Anctoritate Regia pro communi observamine 
statuta innuit; ut inmirum, cum in omnibus 
cujusvis Categoriae Institutis Litteraras una 
eademque debeat esse Institutionis norma, 
debita sit etiam Classium Gradatio.

Plena igitur Spe & Fiducia Arnplissimam 
Magistratum obtestor; ut propositum praevio 
modo gravissimi Argumenti Negotium in ocy- 
orem deliberatiouem summere, atque ad opta- 
tum effectum perducere velit.

Quas in reliquo Benevolentiae commen- 
datus, debito cum cultu per severo, — Am- 
plissimi Magistratus Posonii 11* Decembris 
1824. —- servus obligatissimus Josepbus Org- 
ler m. p. S. C. et R. A. M. Conail. et Schoe, 
Dir. Reg.

Hogy pedig az érdemes lakosok aztat 
minnyájan érthessék, magyarra való fordí
tása ez;

T A B C Z A.

Sötét az este . . .
Sötét az este, — egyedül vagyok . . , 
Az égen egy-két csillagfény ragyog.
Sötét van ott künn, sötét itt belül 
Szellemvilágom árnya — kedvesem. 
Jer hát pihenni forró szivemen ; 
Ae legyek mindig árván, egyedül!

Fejem lehajtom s újra álmodom;
Altalrepülök tündér-tájakon . . .
Velem vagy mindig, velem mindenütt
És ilyenkor úgy feldobog szivem:
Miért vagy mindig, mindenütt velem
S miért vagyok én mégis egyedül ?

Beteljesül-e az, mit álmodom ?
Fönn fog ragyogni halvány csillagom ? . . , 
Szemembe titkos bánat könnye gyűl: 
Szeretném átölelni lelkedet . .
Oly messze vagy ... a szivem úgy remeg : 
Veled vagyok és mégis egyedül t . . .

Ruttkay Emma.

Képzeletbeli miniszterek.*)

Közel egy negyedszázada szántom már 
a fehér „kutyanyeiveket" mint iró és mint 
hírlapíró. Nem bírom magamat egészen oda* 
adni az egyiknek. Úgy vagyok, mint Apaffy

-) Mutatvány a> 1900. évre Mikszáth Kálmán 
szerkesztésében megjelent Almanachból, Egyetemes 
regénytár XV. évfolyam IV—V. kötete. Singer és 
Wolfner kiadása. Ára diszk ötéiben 1 frt.

Mihály, kinek kétféle imádságos könyve volt 
s ha azt látta, hogy siket füleknek beszélt 
fölfelé az egyikből, a másik vasárnap elővette 
a másikat.

De vagyunk igy többen, az a baj, hogy 
Bokán, egyszer irók, máskor újságírók. Egy 
része kedvtöltésböl, de leginkább azért, mert 
az egyik czivillista nem elegendő. Pedig a 
két foglalkozás közt nagy a külömbség.

Az iró a halhatatlanságnak dolgozik, a 
a hírlapíró a holnapi napnak, de a holnapi 
nap bizonyos, a halhatatlanság bizonytalan. 
Az iró kétségkívül souverain a fantázia biro
dalmában s alakjai sorsát maga intézi, meg- 
házasitja vagy lefejezteti őket, a mint neki 
tetszik, hatalma nagyobb az angol parlamen
ténél, mert ö fiúból is csinálhat leányt, a 
hírlapíró ellenben a való életben dolgozik, 
üti vágy emeli az élő embereket, de egész 
korlátlanul még se bir a sorsukkal, mert a 
legmaróbb ozikk se töri el a csontját senkinek,

Az újságírónak ingyen jegye van a 
vasutakon, a poétának ingyen lova van, — 
a Pegazus. Valóságos király ö, mikor a há
tán ül. Csak mikor leszáll róla, akkor ki
csiny és boldogtalan. De hát minők száll le ? 
Hja, mert kell, mert épen a boldogtalanság 
az a rét, a hol a lovacska legelni szeret,

így folytathatnám a különbségeket a 
két foglalkozás közt, felsorolhatnám azokat 
a kedves bohóságokat, a melyekkel a mi 
fekete kenyerünk körül van czifrázva, a 
fejedelmi többest és a különféle praerogati- 
vákat. De minek? Az olvasó már ebből is 
láthatja, hogy a fantázia országa és az úgy
nevezett „hetedik nagyhatalom" különböző 

szélességi fok alatt fekszik, elütő éghajlati 
viszonyokkal s hogy egy kalamárisból igazí
tani a kettőt talán sok is egy embernek.

Hát persze sok, de nem lehetetlen. Te- 
ringettét, tart az ember magának a két 
képzeletbeli országra, képzeletbeli minisz
tereket ... ez az egész. Nekem magamnak 
is két ilyen ficzkóm van, egy irodalmi- és 
egy ujságminiszter. Ezek keresik ki a thé- 
máimat, propositiókat tesznek, intrikálnak 
nálam egymás ellen, kontrakarrirozzák egy
mást s beletanácsolnak egyik a másiknak a 
dolgaiba, azonfelül dicsérik a szakmájukat.

Az ujságminiszterem igy szól:
— Nincs nagyobb boldogság, mint súlyos 

argumentumokkal összerombolui egy hatalmas 
embert,

— Ugyan menjen I Szilágyi azt állítja, 
hogy a legsúlyosabb vezérczikknél többet 
nyom a mázsálón egy szúnyog teste,

A szépirodalmi miniszterem igy szól;
— Semmi se ér fel az alkotás gyönyö

rűségével. Scott Walter egyszer igy kiáltott 
fel: „Ha szép leány kell, írok magamnak 
egyet,"

— Hja, az Scott Walter volt! Lássa, 
Jókai már nem tartotta elegendőnek,

Csak képzeletbeli miniszterek ugyaD, de 
azért mégis megvannak bennük a valóságos 
miniszterek rossz tulajdonságai s már néhány
szor estem áldozatul, annak, hogy egymás 
rovására törekszenek érvényesülni. Itt van, 
hogy messzebb ne menjek, a „Kis prímás* 
czimü regényem. Egy helyütt úgy kavarog 
a mese, hogy egy névtelen merész ifjút nemes
ségre emel I. Mátyás király s minthogy a 

szituáczió, a melyben a jutalmazandó vitézi 
aktus történik egy most élő nemesi család 
nevéhez vágna a legjobban, a jelenlevő újság
miniszterem, a kinek mindig vannakprotegálni 
való emberei a Nemzeti Kaszinóban és egyebütt 
és a ki bomlik egy kis aktualitásért, hozzám 
hajlik s azt súgja, vegyem csak bátran az 
illető most szereplő család nevét és előnevét, 
igy még sokkal érdekesebb lesz a történet. 
Úgy is lett. Persze gondoskodtam, hogy le
gyen hozzá földterület is: úgy egész gaval- 
lérosan, egyik folyótól a másikig.

Hát jól van, egyszer osak kapom a le
veleket az illető család tagjaitól, kik közt 
egy magas udvari tisztviselő és egy igen 
kiváló politikus is van. írják, hogy már ők 
is hallottak valamit harangozni a családnak 
e dicsteljes eredetéről, sőt több mint fél
század óta kutatják, kergetik az erre vonat
kozó kútfőket, adatokat, a melyek ime sze
rencsésen napfényre kerültek a penész alul, 
— de már most valljam meg stante pede, 
honnan vettem.

Feleltem aztán a következőket t
„Tisztelt barátom 1 Ezt a nemességet 

nem I, Mátyás adta nektek, hanem én. 
Legyetek azonban teljesen megnyugodva, 
mert körülbelül épén annyit ér, mint a 
többi hasonló családi legendák. Egyébiránt 
maradtam stb."

Mondanom sem kell, hogy az egész Család 
megneheztelt rám és én keserű szívvel hatá
roztam el, hogy többé nem adományozok 
nemességeket.

No, hát épen ez az, erre jó a kétféle 
foglalkozás; ha az egyikben rövidség éri az



Nemes Tanáts,
Mindé tiszteletre méltó Uraim 1
A Császári ’s Királyi Kegyelembül reám 

bizatott hivatal, azon nagy gondoskodást kí
vánóvá tőlem, hogy a Tudománybéli Kerü
letben, mellynek Feö Kormányzója vagyok, 
lévő minden meg állapitatott Oskoláknak 
tellyes esméretét szerezzem meg magamnak, 
azoknak szerentsés elömetelöket, ki telhető 
iparkodással elő eegéljem és azon légyek, 
hogy a Kegyelmes Tudomány béli szerkez- 
tetésnek Oé tellyesitésére minden helyeken 
rendessen tétessenek a Tanétások.

Ezen tekéntetbül, — mivel hivatalossan 
tudosittatom arról, hogy Kilencz Esztendők 
el forgása alatt, a miolta Priv : Léva Mező 
Városokba Isten segedelmével a nagyobb 
Gymnasium bé hozatott, a hellyben nem lévő 
rendszerint való Nemzeti Oskolák héjjányos- 
sága miatt még az Olvasás és Írás elegendő, 
és szükséges tudása nélkül kelletett a Nö
vendékeket a Deák Oskolákba felvenni, a 
nélkül, hogy ezen a hibán egész mostanáig 
segitteni lehetett volna, — a Nemes Tanátsot 
hivatalossan egyszersmind, és legfőbb tisz
telettel arra fel szóllitani el tökéllettem ; hogy
— a helybéli Községnek nagy ditséretére ; 
már díszes, és elegendő tágaseágu épületet 
fel állitván — azon tekintetével, mellyel bir,
— a Földiéinek köz hasznára tzélzo esméretes 
iparkodással— és a Feöbb Királyi Rendelé
sek végrehajtása buzgóságával gerjesztetvén, 
adakozó szivét arra intézni, és ezen Köz 
hasznos tzél el érésére, a helybéli nagy tisz
teletű A1 Esperes, Plébános es Nemzeti Os
kolák Kórmányzója egyetértésével, a kit 
mai napon e dolog eránt tisztelettel meg 
kérek, és szükséges utasítással tudositok hat
hatós munkáját arra fordittani ne terheltes- 
Bék, hogy a rendszerint való Nemzeti Oskolák 
bé hozattassanak.

Ily módon mennyi haszon fog a Deák 
Oskolákra, mind magára a Városra, sött az 
egész Szomszéd Környékre háramlani ? maga 
a Nemes Tanáts, és a miut magammal erös- 
sen el hitetem, az egész Városi Község, ha 
én arról balgatok is, böitsen által lattya. — 
lm ez kérésem pedig azon nyilvánságos Ki
rályi meg határozásokon szerkeztetik, mellyek 
által parantsoltatik, hogy mindenütt, a hol 
nagyobb, vagy Kissebb Deák Oskolák vágy
nak, Nemzeti Oskola is áilitassék fel, a mi 
az olta, hogy ditsö Hazunkban a Tudományok 
jobb lábra áilitattak folyvást meg tartatott, 
a mint ezt a Tudomány os Scbematismus nyil
ván bizonyittya, és a Király i hatalommal köz
megtartás végett legújabban ki adatott Nyil- 
ványos Nevelés Kegyes Szerkeztetése meg 
mutattya, hogy t. i. mivel akár miuemü, rendű, 
s nevezetű Tudományos Intézetekben ingyen 
azon egy tanítás módgyának kelletik lenni, 
azért az Osztályok szerkesztetese is nemes 
légyen.

Annak okáért is tellyes reménységgel 
és bizalommal kérem a Nemes Tanátsot, bogy 
ez illy móddal, elő adatott felette nagy tárgy u 
dolgot, mennél eiébb tanátskozás alá venni, 
és az óhajtott tzélra hajtani el ne mulassa.

Meilyekkel egyébb eránt jó akarattyaba 
ajánllva illendő tisztelettel maradok a Ne
mes Tanátsnak Posonyban ll^Decem. 1824.
— legkötelessebb szolgája Orgier Józs i m, 
p. Cs. s Kir. Ap. Felség Tanátsossa, és az 
Oskoláknak Királyi Feö Kormányzója.

Eö Nagyságának a Kir. Kerületbéli Feö 
Direcior Urnák, ezen Kegyes Leveléből nyil
ván ki ki láttya, hogy a Felséges Királyi 
Rendelések szerint az kívántatik tőlünk, 
hogy rendszerint valá Nemzeti Normális 
Oskoláknak bé hozásán iparkodgyunk.

Minekelötte ezen Levelet az érdemes 
Lakosokkal közölném, hogy ezen tárgyban 
annál szerentséssebb lépéseket tehessünk és 
a Városunknak érezhető terhe nélkül azon 
valóságos Közjóra tzélzó dolgot végre hajt
hassuk,— mind a nagy Tiszteletű Vice Espe
rest, és Plébáuos Urunkat, ugy mint a helly- 
beli Nemzeti Oskolák Kormányzójával, mind 
pedig másokkal, a kik e dologban jártossak, 
közöltem, — akik e dolognak szükséges 
voltát köz edgyezéssel által látván, és helybe 
hagyván, mints egyébb hátra, hanem, bogy 
annak helyes el rendeléseiről voltaképpen 
értekezzünk.

Annak okáért először is alázatossan 
megkérem Tettes és minden tiszteletre méltó 
Urakat, hogy e dologban böits tanátsadásaik- 
kal segítségünkre lenni méltóztassanak ; — 
Az érdemes Lakosokat pedig hivatalom 
szerint arra intem, hogy mi.idén félre tsapó 
beszédekkel, a vagy hijjába való lármázással 
fel hagyván, ez nagy tárgyra figyelmeket 
ugy fordittsák, hogy azt, — miut Eö Cs. 
’s Apostoli Király Felségének Kegyes Ren
deléseit, és Városunknak boldogitására intéző 
dolgot mentül jobban, és szerentséssebben 
végre hajthassuk.

(Folyt, köv.)

Barsvármegye közigazgatási bizottsá
gának ülése-

Barsvármegye közigazgatási bizottsága 
folyó 14-én tartotta havi ülését. — A vár
megye alispánja a közigazgatás rendes mene
téről tett jelentést. — Verebélyen a főszolga
bírói hivatal részére emelt uj épület október 
hó 28-án lett átvéve az erre kiküldött végre
hajtó bizottság által; az épület és mellék
helyiségei teljesen megfelelnek a mai kor igé
nyeinek.

Bejelentette az alispán, hogy a fiiok- 
szera a vármegye területén folyton terjed; 
— a múlt hó folyamán annak jelenléte Tiid, 
Alsó-Györöd, Gyekenes, Nagy-Kalna, Garam- 
Apáthi, Soiymos, Kovácsi, Peszer, Keresztur, 
Hizér, Kis-Szelezsény, Never, Nagy-Heres- 
tény, Taszár, Szeiepcsény, Kis-Falud es Vö
rösvár községekben a.lapitatott meg, miért 
is ezen rovar elhurczolasának megakadályo
zása czéljából a hatósági intézkedések meg
tétettek és ezen községek határai a föidun- 
velésügyi miniszter által zár ala helyeztettek.

Az állategészségügy e múlt hóban ja
vulást alig mutatott. —A hó végén zár aiatt 
maradt sertésvesz miatt Ar.-M»rÓthon 1, 
Csáradon 3, Hecaén 14, Mankóczon 10, Né
metiben 7, Nemcsényoen 1, Sekélyen 10, 
Garam-Apáthiban J, Garam-Ujfaluban 1, 
Marosfalván 13, Nemes-Oroszibau 1, Uj- 
Barson 6, Besseu 1, Többiben 16 udvar.

A kir. tanfelügyelő bejelentette, hogy 
a Kunosvágásai áll. el. 4. tautermü iskoia 
épitése beii-jezteiett, az iskola epüiet az 
állami építészén hivatal közbejöttével október 
hó 24-eu felülvizsgáltatott és in. után az át
látni építészeti hivatal az építkezés keresz
tül vitelei a tervnek megfelelőnek taiaita, 

azt október 26-án az állam tulajdonába 
átvette, kiemeli jelentésében Chabada József 
körmöczi polgármester és Palkovics Emil 
főbíró, valamiut Körmöczbánya város előkelő 
közönségének érdeklődését, melyet e köz
művelődési intézet létesítése iránt tanúsított, 
és az iskola felavatásának ünnepségét jelen
létével emelte. — Bejelenti még, hogy a 
vallás- és közokt. miniszter az újonnan lé
tesült ényi áll. el. iskola részére taneszkö
zöket engedélyezett. — Lekéren az ottani 
izr. fiók hitközség uj izr. felekezeti iskola 
szervezését határozta el. A vallás és közokt. 
miniszter a karvalyi r. k. tanító fizetésének 
400 frtnyi kiegészítésére évi 81 frt állam
segélyt engedélyezett. Ez összeggel a taní
tói fizetés kiegészítésekre folyósított összeg 
12643 írtra emelkedett, mely a pótlékok 
összegével 19016 frt 63 krra rúg.

A vármegyei főorvos jelentess szerint 
a közegészségi állapot kivéve a lévai járást 
kedvező volt.

Trachoma : A vármegye területén októ
ber bó folyamán hatósági ellenőrzés és orvosi 
kezelés állott: 1052 trachomás, 482 trachoma 
gyanús, ezek közül gyógyult 241 trachomás, 
239 trachoma gyanús.— Meghalt 21 tracho
más, 10 trachoma gyanús, gyógy kezelés alatt 
maradt 790 trachomas, 233 trachoma gyanús. 
A törvénytelen gyermekek létszáma október 
hónapban 974 volt. — r. t.

Különfélék.
— A lévai önkéntes tüzoltó-egye

sület ma egy hete B o d o g h Lajos polgár
mester elnöklete aiatt rendkívüli közgyűlést 
tartott, melynek tárgyát a lemondott tiszti
kar és parancsnokság megújítása volt. A 
tagok ez úttal csekélyebb érdeklődést mu
tattak. A választás eredménye a következő : 
megválasztattak elnökké H úti er th Vilmos, 
főparancsnokká Pazár Karoly, alparancs- 
nokká Cserei Gyula, tüzfeiügyelö parancs
nokká Bitesek József, maszóparancsnok 
lett Kulik Károly, fecskendöparaucsnokok 
B o 1 e m a n László, B u t h o r Kornél és 
Tatár István, vizszerzöparancsuokok R á c z 
János és Borcsanyi Beia, tüzörségi pa
rancsnok Csornák Izidor, építész parancs
nok Szauer Mór, szertarnok Tuiasay 
János, pénz.árnok K o v a c s i k Samu, orvos 
dr. Medveczky Karoly, ügyész dr. 
W e i s z Zsigmond s jegyző Kér sé k Já
nos. Egyúttal az alapszabályokat akként mó
dosították, hogy feloszlás eseten az egylet 
vagyona tűzoltói célokra a városra száll
jon. Az uj paraucsuokságra igen uehez 
feladat var s ez az egyesület teljes 
regenerálása. Hiszszük azonban, hogy az 
erelyes s a fegyelmetieuseget nem türö- 
elnö&uek és az uj paraucsnoksaguak sike
rülni fog ezen uebezsegoket legyőzni s az 
egyesületet tejes virágzásra emelni, a mi 
mindnyájunk erdőkében is nagy on kívánatos. 
Épen azért kérjük Léva varos polgárait, 
hogy az egyesületei minél inkább támogas
sák, mert a szerencsesén elmúlt zavaros ál
lapotoknak is legiukabb az volt az oka, 
hogy a városi polgárság rideg közönyösségét 
tanúsított ezen egyesület irányában.

— Emlők ünnepély. Tegnap tartotta 
a lévai togimn. ifjúsága Erzsébet királynő 
einiekere szánt gyaszünnepelyet, me.yen szép 

számmal volt képviselve a város intelligen
ciája. Az ünnepélyt 9 órakor ünnepélyes 
gyász isteni tisztelet előzte meg, mely után 
a díszterembe vonultak. Itt Benes István
VIII. oszt. tanuló szép megnyitó beszéde 
után Laufer Lipót VII. oszt, tanuló Ka- 
rádynak „Zugoak-bugnak a harangok ... 
czimü melodrámáját ügyeseu szavalta s ezt 
zongorán Belcsák Sándor VIII. oszt. tan. 
kísérte. Utánna C z e c z k ó Lajos VII. oszt, 
tanuló költői lendületű felolvasással emlé
kezett meg szerencsétlen királynőnk életé
ről. A tetszéssel fogadott felolvasást K u- 
c s e r a Béla VI. oszt, tanuló szavalata kö
vette, ki Czeczkó Lajos VII. oszt, tanuló, 
mély érzésű költeményét szavalta. Utána 
Beethoven Gyászinduiójat a fögimn. énekkar 
s a zenekar adta elő hatásosan. Végezetül 
mintegy az ünnepély megkoszorúzásul 
Bóna Lajos VII. oszt. tan. Ábrányi, „Ka- 
puezmusok templomában* * czimü melodrá
máját Richter Ferencz énektauár ur har- 
monium kísérete mellett nagy lelkesedéssel 
adia elő, s mely a halgatóság teljes tetszését 
kiérdemelte s ez volt az ünnep legméllóbb 
befejezése.

— Kinevezés. A pozsonyi kir. Ítélő
tábla elnöke Hoffmanu Árpád közigaz
gatási gyakornokot, Hoft’inaun Ferencz lévai 
urad, erdész fiát díjas joggyakorno.vka ne
vezte ki, szolgálattetel vegett a lévai kir. 
járásbírósághoz tétetett át.

— A garamvölgyl ezukorgyár 
Oroszkán fennállása oia most éli át 5-ik 
campagneját és ezen esztendő hozta meg 
vegre azt az örvendetes situatiót, hogy tel
jesen kihasználhatja nagyszabású berende
zését. Tudvalevőleg az oroszkai ezukorgyár 
a világ legnagyobb nyers ezukorgyára, mert 
naponta képes 160—180 waggon répát fel
dolgozni. Ilyen nagy caliberü gyár pedig 
több nem létezik. A termelés, mely a Garam, 
Ipoly völgyre és mellékvöigyeire terjed, eddig 
nem volt képes a gyár szükségletéhez emel
kedni és 7—800 magyar holdnál többet a 
vidék nem termel; ez megfelel évi 10—11000 
waggon cukorrépának, a melyet a gyár ed
dig 7—8 hét alatt játszva dolgozott fel. 
Másként áll azonban a dolog az idén. A 
vidék termeléséhez járult meg 9000 waggon 
répa más vidékről. És pedig 6000 waggout 
a ieegett nagy-szombati ezuaorgyar engedett 
át, 3000 waggouual pedig a hatvani ezukor- 
gyar járult a feldolgozandó quautumhoz, mert 
vízhiány miatt ezen mennyiseget az oroszkai 
gyárnak áte gedui kellett. így tehat az idén 
19—20000 waggon cukorrépa kerül feldol
gozásra az oroszkai gyárban és dolgot fog 
adni ezen óriási gyárnak 3 és fel hónapon 
át, ugy hogy január közepén vagy végen 
lesz csak a campagne befejezve. A gyár 
most a nagyszombati és hatvani repakat 
dolgozza fel és csak ezután fog a sor a 
barsi és honti répákra kerülni, a melyeket 
óriási kupaczokba raknak el az állomások 
ineméu. Ehhez hasoulóuak kellene az orosz
kai ezukorgyár ezentuli campagneamak is 
lenni, de nehezen föltehető az, bogy minden 
évben egy szomszédos gyár leeg, vagy víz
hiány lesz Hatvanban. Auuak, hogy a gyár 
vidékén a repatermeies nem ölti azon ara
nyokat, a melyek variak tőle, azon tapasz
talás az oka, hogy csak intensive müveit 
és trágyázott földeken fizeti ki magat a

embert, beletemetkezik a másikba. Nyomban 
ez esetre, közönséges ujságreportot írtam 
Nagy Andrásról, a ki húszezer forintos ala 
pitványt tett Hódmezö-Vásárhelyen. E újsá
goltam, hogy az öreg gazda artézi kútra 
szánta a pénzt, legyen a városnak egész
séges ivóvize. Nem hallgattam el, hogy egy 
darabig habozott, mert egy-két odavaló ur 
váltig azt tanácsolta: neveltessék inkább az 
összeg kamataiból idők végéiglen egy sze
gény tanuló fiú, ez az igazi halhatatlanság, 
mert mindig lesz valaki Hódmezö-Vásárhe
lyen, a ki áldja a Nagy András porait, neki 
köszönvén tudományát.

Hát a mint irom, Írom, egyszer csak 
megfogja a kezemet, szinte akaratom ellen 
s viszi tovább pennástul a papiron a perna- 
hajder szépirodalmi miniszterem, a ki szereti 
a szines mondatokat és nem törődik a száraz 
tényekkel — s folydogál az Írás következő
képen :

No, szép volna ez is, —jegyzi meg 
Nagy András uram — majd alszunk rá egyet.

Másnap reggel volt a közgyűlés, a melyen 
az adományt kellett bejelenteni, kérdezi a 
városház kapujában a tanácsoló urak egyike :

— No, mire határozta magát kegyelmed ? 
Nagy András uram röstelkedve vono- 

gatta a vállát.
— Hát csak mégis ugy gondoltuk meg 

az anyjukommal, tekintetes uram, hogy a 
tudomány már sok fejet megzavart, de a tiszta 
viz még egyet sem.*

így jelent meg a report, de lett is miatta 
nagy háborúság a hatalmas paraszt London
ban, maga Nagy András uram czáfoló leve
leket íratott, sőt még a városi közgyűlésen 
is megfordult a crimen laesae Nagy Andrá- 
liensis; szónokok keltek fel, a kik nagy 
tlo^Wntiával demonstrálták, bogy nem ba*  

zafias dolog ilyeneket imputálui Nagy And
rásnak, a ki ezt, okos ember letere, sohase 
mondhatta,

Képzeljék boszankadásomat 1 Hát van 
igazság a világon? En egy kisjou-jout, egy 
drága kövecskét teszek az öreg nyelvére, 
holott a Ciceróé alatt is csak közönséges 
kavics volt, s ime kígyót, békát kiált tőle 
egy egesz város. No, nem is írok én hamar 
ujságezikket 1 Volt néhány mese-vázlatom, 
a miket a megboldogult Grüuwald Béla ha
gyott rám, keserűség földjében fogamzott 
kender, a melyekből nekem ostorokat kel
lett volna fonnom a magyar demokraták ellen. 
(Hanem én csak ingecskéket szőttem rájuk 
e kenderből.)

Az egyik beszélyben, a hot maga a 
hős különben költött alak, költött névvel, 
költött cselekményekkel iukauo csak mellé 
késén, szín gyanánt, megint kicsúszik a tol
iamból egy igazi név. Egy felvidéken vi
rágzó jó család ősének, a század elején, I. 
Ferencz alatt, alispánkodó Pál urnák a neve.

Mindössze annyit írtam e Pálról, hogy 
egy gyémánt-gyürüt viselt, mely, midőn a 
bécsi udvari szinház egyik páholyában ülne 
és tapsolna, vibráló fényével báutja a vele 
szemben ülő Ludovika császárné szemét, ki 
is azt üzeni (persze Pai ur előadása szerint) 
a hopmesterétöl; hogy szépen kéreti a tekin
tetes urat, legyen szives a gyűrűje kövét be
felé fordítani.

Ez volt az egész. Ez a kis burleszk a 
gyűrűvel. Egy betűvel sem több, S ime a 
merre csak laktak Pál urnák maradékai Nóg- 
rádból, Gömörböl, megszólaltak sorjában 
nagy aprehensive, hogy az ősüket gúnyolom, 
vagy czáfoiva, hogy az egész gyűrű, légből 
kapott koholmány, az öreg ur soha nem is 
volt Becsben, vagy pedig kiváncsién, hogy 

hiteles-e valóban a leírt jelenet? (Feleltem 
is egyiknek tréfásán : „Nekem maga Ludo- 
vica császárné beszélte.“)

De hogy még teljesebb legyen a bün- 
hődesem, megjelent naiam egy un ember a 
családból s kivauta, nyilatkoztatnám ki nyil
vánosan az adat alaptalanságát. Próbáltam 
mentegetőzni :

— De ez nem történelem, uram, engedje 
meg. En mindössze egy szép gyűrűt húztam 
fel a fantáziámmal az ön nagyapja ujjara ; 
ez csak nem nagy vetek s ez is ugy van 
előadva, hogy nem vehető komolynak. Azért 
van ott zűrjeiben; „Pál ur előadása szerint*

— Annál rosszabb, mert hamaganagy- 
atyam állítja, csak annál jobban hiszi a ro
konság.

— Hát aztán, ha hiszi is?
De már erre felpattant az én látogatóm 

és az üstökébe kapott,
— Ej uram, az én apám osztotta fel a 

hagyatékot és a maradékaimnak is a sze
mere hányhatnák a mellékagak, hogy az 
eltitkolt gyűrű az én ágamban kallódott el.

. . . Gondolhatják, hogy ez az eset is 
melyen bántott és most mar beláttam a gyö
keres intézkedések szükségét. Rögtön behit- 
tam a két miniszteremet, elmondtam nekik 
a fentebbi három esetet.

— Lássák az urak, önök nekem sok 
bajt csinálnák azzal, bogy egyik a másiknak 
a ressortjába beleszól és én azláu összekeverem 
a dolgokat. Vegyék tekintetbe, hogy csak 
olyan eseteket hoztam most föl, a hol mi 
adtunk valamit az emberekuek, de hátha 
olyan esetekre gondolok, a hol elveszünk 
valamit az emberektől ? Ez, uraim, egyenesen 
a forradalomra vezetne én ellenem.

Ezeket előre bocsátva szigorúan meg
hagytam, hogy ezentúl, mikor az egyik mi*  

Dísztér nálam van kihallgatáson, a másik ne 
merje az orrát beütni a kabinetembe.

Óit maguk is helyeselték ezt (a minthogy 
ők még sohasem helytelenítettek semmit) s 
kimondtuk közös egyetértéssel a következő 
rendszabályt:

hogy költött dolgokhoz a regényekben 
nem szabad élő embereket állítani;

s hogy élő emberekre az újságokban nem 
szabad költött dolgokat feltüzdeini.

* Előszavaimat rendszerint Katanghy 
Menyhért igen tisztelt hírlapíró és képviselő 
társamnak szoktam beküldeni megbiralás vé
gett. Az idén a nevezetes honatya még falun 
időzik családja körében, oda küldtem tehat 
a fentebbi apróságot, melyet a következő 
levél kíséretében kaptam vissza:

Tisztelt barátom 1
Neked körülbelül igazad van, ámbár én jobb ideát 

adhattam volna kölcsön, ha kértél volna. De jól tetted, 
hogy nem kértél. Csúnya asszonytól csókot, szegény 
embertől kölcsönt ne kérj, mert azok eldicsekesznek vele.

Az esetet azonban mégis közlöm, bővebb kisziue- 
zésére auuak, mennyire érzékeny a magyar közönség, 
különöseu a nyomtatott betűvel szemben. Ezek, barátom, 
nemcsak, hogy megsértődnek, hanem valóságosan vár
ják, szeretik a sértést és ugy keresik a betüerdőbeu, 
a hogy a gombát szokás.

Hallgass csak meg. Te jól ösmerted Grüuwald 
Bélát és szeretted. Hiszen említed is az előszóban, - 
épin azért jutott eszembe a dolog.

Hat egyszer évek előtt bemegyek a Házba. A 
folyosón szemben jön velem Grünwald Béla neheztelő 
arczczal.

Mit vétettem én a lapotoknak ? — kérdé sziné- 
böl kikelve. (Tudod milyen érzékeny volt.)

— Talán megbántott a lap? — tndakoltam meg- 
ijedve.

— Szép I — monda dühösen. — Vérig sértitek az 
embert.

— Ohó I Becsületemre mondom, nem tudok róla. 
De megreparáljuk, a hogy lehet, — feleltem, a lapot 

| kihúzva a zsebemből. — Hol vau? Mi vau? Mutasd 
meg kérlek l



répatortnaléa, mert csak itt hoz 120—180 
méteruiazsás hozamokat. Gőzeke, istálló és 
műtrágya bömennyiségekbnn képesek az 
áldott Garam- és Ipolyvölgybeo is, a répa
termelésre nézve kellő viszonyokat terem
teni, a kik ezeaet alkalmazásba venni nem 
tudják, azok néhány kudarcz után vissza
vonulnak. Egy másik akadály az, hogy 
gazdasági vasúthálózat ki nem fejlődhetik 
és a fuvarozás nehézségei sok gazdát vissza
riasztanak a vállalkozástól. A törekvés, hogy 
a vidéket gazdasági keskenyvágányu vasu
takkal behálózzák, dugába dőlt azon aka
dályra, hogy a törvény ily vasutaknak ki
sajátítási jogot nem ád. Ezt elhárítani a 
kormányzat feladata lenne. Eddig azonban 
mitsem haliuuk arról, hogy a kormányzat a 
gazdasági fejlődés ezen akadályainak elhárí
tásával foglalkoznék,

— öngyilkos gyermek. E hó 14-én 
a lévai r. kath. elemi iskola V. osztályában 
Bozsik János 11 éves gyermek az iskola 
rubafogasanak szegére felakasztotta magát. 
E napon ugyanis Richter Ferencz, az V. 
osztály tanítója több tanulót hanyagsága 
miatt az iskolába bezárt, déli 12 órakor, 
minthogy a leczkét felmondották, valameny- 
nyit hazaeresztette, csupán Bozsikot tartotta 
vissza, ki meg ekkor sem tudta leckéjét. 
Egy órakor a midőn a tanító fia ki akarta 
bocsátani a gyereket, azt a fogason felakasztva 
találtak úgy, hogy a városi tiszti orvos már 
csak a beállott halait konstatálhatta. A rendőr
hatóság s az iskolahatósága részéről B á t h y 
László prépost-plébános elnöklete alatt id. 
Lakner László, dr. N o v o t n i Imre és 
Tonhajzer József iskolaszeki tagok meg
ejtették a hivatalos vizsgálatot, melynek alap
ján konstatálva lett, hogy a fegyelmezésben 
az osztálytanító következetesen s körültekin
téssel járt el s bogy őt mulasztás nem ter
heli. A végzetes tett okát csakis a hu egyé
niségében lehet keresni, akit vásott es rend
kivül daczos természetűnek ismertek nem
csak tanítói, hanem mindazok, akik vele 
érintkeztek. Az eset leginkább azért meg
rendítő, hogy az öngyilkosság, a mai társa
dalom e borzasztó lelki betegsege, már a 
zsenge gyermekkorban is szedi aidozatait. 
— Azonban azt hiszszük, hogy azzal a 
sablonszerű kifejezet sel a dolog felett napi
rendre térni, hogy muiasztas senkit sem ter
hel, nem lehet. Készséggé! elismerjük, 
hogy az illető osztály tanító teljesen ártatlan 
a doiogban; sőt tudjuk, hogy páratlan jó 
szive e nemes férfiúnak vérzik a fajda
lomtól ; mindazon aital egy fiatal elet, 
ha meg oly rossz is, minőnek azt feltüntetik, 
ilyetén elpusztulása ellenében a legkülönfé
lébb kombinációkra szolgáltathat alkalmat. A 
aajat reputációja erdekeben a legszelesebb 
resztetekre terjedő vizsgalatot ken kernie. 
Részünkről csak az egy megjegyezni valónk, 
hogy a legsilanyabb eszköznek tekintjük az 
iskolás gyermekeknek ebed idejen túl 
tartó bezárását, melyet a mi iskoláinkban, 
sajnos Oly sűrűn alkalmaznak, mert ez er
kölcsi javulást tapasztalás szerint a gyerek
nél nem eredményez, a fejlődő testre pedig 
határozottén karos, de ha már egyszer be 
van zarva a gyerek, akkor a tanárnak, a 
tanítónak vagy teljesen megbízható felügye
lőnek kell vele maradni, ra felügyelni s nem

— Olvasd csak el a vezéiczikket 1
Átfutottam mohó szemekkel, de sehol sincs benne 

a Grünwald név, aztán olvasui kezdem a tartalmat, 
hát arról szól, hogy a vita már túlságosan előre haladt 
és elposványosodott, ideje volna abba hagyni, a jó 
szónokok úgyis elmondták a nézetűiket heteken át, a 
mi csiripelés ezentúl eshetik, az nem ér már egy hajitó 
fát sem.

— De hisz ebben egy betű sincs ellened.
— Úgy ? — kiáltott fel és a tiszta fényű kék 

szemében harag égett — de most már fordits a másik 
oldalra és olvasd el a az enterűllet-t.

Elolvastam azt is; az állt benne, hogy szólásra 
még föl vaunak jegyezve Remete Géza, Nagy Pál, 
Vasa Pál, Szabó Pál (szóval egy csomó ismeretlen név) 
... és Grünwald Béla.

Feszült várakozással tekintett rám, bogy mit fogok 
mondani. Mikor fölemeltem a szemeimet a lapból, lát
tám az orraczimpál rezirosét.

— Nos?
— Hat semmi — feleltem. — Egy egyszerű bir. A 

szónokok nevei leírva az elnöki kathedra fekete táblá
járól. No, ebben csak nincsen sertés 1 Ezt akárkinek 
megmutathatjuk.

— Jó, — pattant fel keserűen — de most már 
kombináld össze a kettőt!

Erre aztan elnevettem magamat.
Mar bocsásd meg, kérlek, de kombinált sérti* 

leket nem honorálunk.
fgy jártam meg Grüuwalddal. Pedig ö legokosabb 

embereink közül való von. Es mégis ö talalta ki a 
kombinált sertest. Hat hallottál ilyet? Ebben az or- 

I Pláne a úaa foljro,ujaU( a hül olyau bőven 
teremnek igazi sértések. JD. nem elég. Az em- 
borek tehetetlenek, barátom. Becsületemre mon- 
dóm, nem elég nekik. Sí mint a halakat szokás, mester
ségesen is szeretnek tenyészteni a sertéseket. Különben 
minden mindegy. Küldj postafordultával tizenkét pakli 
helvé: kar.yat.
__________________________ ___ Manyiiért. 

Karczolatok.
Eötvös József.

Eszmeteremtö nagy szellem vele szállt fel az égbe 
Eszme szegény a szellem nélküli lett igy a kor.

Vörösmarthy.
Nem múló koronát, de örök koszorút hoz a lantod ; 

Nagymagy.jror.ságnak lantfejedelme te vagy.
Faragó, 

kisebb gyermekeket bízni m ig a börtön
őr szerepével. Az eset elég tanulságos, intő 
például szolgálhat a jövőre.

— A világ vége. Szecesziós poétánk, 
kinek hangulatos versét a minap Zuhany 
kollegánk közölte, ma egy hete kidobta a 
számlát hozó suszterinast azon indokból, hogy 
holuap úgy se lesz a pénzre szüksége sen
kinek, annál kevésbbé a majszternek, mert 
Falb jóslata szerint egy üstökös ütközik 
földünkbe s olyan palacsintává lapítja össze, 
a melyben semmi féle élőlény felismerhető 
nem leend. De ezen s az utána következő 
három napon egyéb dolgot is láttunk. A vi
déki parasztok sietve tort ültek, hogy illő 
módon elkészülhessenek az utolsó útra. A 
jó családapák kezdettek kirúgni a hámból, 
úgy is világ vége van. Egy iskolás gyerek 
ijedtében előre felakasztotta magát. Egy er
kölcsös Kisasszony találkát adott egy régi 
udvarlójának, hiszen úgyis pár nap az élet. 
A legények és inasok beszüntették a mun
kát s a végrehajtó véget vetett az ekzeku- 
ciónak. Fizetni nem fizetett senki. Szerkesz
tőnk a kálvária hegyre küldötte, secessziós 
poétánkat, hagy onnan a magasról Írja meg 
tudósításait a világ elpusztulásáról. Tudósi
tónk esténként a félvárost ott találta; de 
minthogy az üstökös nem akart mutatkozni 
s hosszú volt a várakozás, lement a hideg 
pincébe, a melynek korcsmárosa beverte 
minden bordója fenekét s ingyen mérte a 
bort. Éjféltájban nagy dörömbölés riasztotta 
fel szerkesztőségünket, hoztak az összeüt
közés első áldozatát, udvari poétánkat secesz- 
szios állapotban. Egyéb baja nem történt, 
csak az orráról hámlott le tulipiros bőre. 
Másnap maga Zuhany kollegánk strazsált a 
várhegyi obszervatóriumban s neki e hó 
16-án este dél nyugati irányban sikerült ha
talmas vörös sugarkévét felfedezni az eg 
peremén s nyomban alarmirozta a várost. 
Igaz ugyan, hogy másnap azt jelentették, 
hogy a lévai főszolgabíró nagy-máiasi gaz
dasagában ez este tűz támadt, mely alka
lommal egy pajta, több szalmakazal s gaz
dasági eszközök égtek el, mindazon által 
tudósítóink fejéből nem lehetett kiverni azon 
hiedelmet, hogy az akkor látott vörösség 
nem a tűz fénye volt, hanem az üstököse, 
ki közbe jött akadályok miatt kénytelen 
volt a mi látogatásunkról lemondani.

— Háromszoros vonatösszeütkö
zés. Nem kévés riadalmat okozott a f. hó 
15-én a hajnali vonattal Parkány-Nánára uta
zó közönség között az a háromszoros vonat
összeütközés, mely Köhid-Gyarmaton történt. 
Ügyanis jelzett napon, a Léváról jövö 411 l es 
számú vonatra, az előirt menetrend szerint, 
a 4167-es számú tehervonat várakozott neve
zett állomáson. Ugyanazon pillanatban, mikor 
a lévai vonatnak a HI-ik számú vagauyra 
be kellett volna járnia, egy Parkány-Nauá- 
ról erkezett répa-vonat, hamis váltóállítás 
következtében bele szaladt a 11-ik számú 
vagányba és az ott várakozó tehervonatot 
előre lökte, mely lökés következtében a te
hervonat a lévai szemely-vonat elé szaladt; 
de szerencsére, hogy ez utóbbi a bejárati 
váltón már túlhaladt s igy ennek csak utolsó 
személy kocsijait horzsolta s igy az ijedt
ségen kivüi komolyabb baj nem történt. 
Valóban kívánatos lenne, ha a tervbe vett 
harangjelzéseket mielőbb életbe léptetnék, 
hogy így ez által esetleg bekövetkezhető 
komolyabb és végzetessé válható szeren
csétlenségeknek eleje vétetnék.

— Névváltoztatások. M a u r e r Mi
hály körmöczbányai állami föreaiiskolai tanár, 
valamint leánya Margit T e v e 1 i r e, Mittel- 
mann Jakab ugyanottani tanár pedig M á r- 
t o n-ra változtatták nevüket belügyminisz
teri engedélyiyel.

— Halálozások. Alsó és felső-mattya- 
sóczi Mattyasovszky Lipót, nyug, 
kúriai biró, Barsvármegye közigazgatási és 
törvényhatósági bizottságának tagja e hó 
10-én 82 éves korában Néveren elhunyt. A 
boldogult a negyven és ötvenes években 
Barsvármegye több előkelő családjának jog
tanácsosa volt, később a megye főügyésze, 
majd alispánja lett s mint ilyen kitűnő jogi 
készültségével magára vonta a kormány fi
gyelmét, meiy a budapesti kir. Ítélőtáblához, 
utóbb a Kúriához nevezte ki bíróvá. Teme
tése e hó 13-án ment végbe előkelő közön
ség részvéte mellett. Halálát nején szül, 
Huttkay Jozefán kívül nagyszámú rokonság 
gyászolja. — Ugyancsak megilietödéssel 
veszünk tudomást a szomszéd Hont közéle
tének egyik kiváló tagja elhunytéról. V al
kóv i t s Károly selmeczbányai kir. köz- 
jegyzö~~e~hó 14-én 75 éves korában elhalt. 
Holttestét családtagjain kivüi Selmeczbanya 
és vidékének közönsége osztatlan részvétté! 
kísérte ki az örök nyugalom helyére.

— Papi jubileum. Körmöcbányáról 
írják, hogy Bel bazy Imre, körmocbanyai 
apátplébános nemsokára 50-ik évfordulóját 
üli áldozó-papi minősegében töltött áldásos 
életének. Mint hírlik, a közönség köreben 
mozgalom indult meg az iránt, hogy ezen 
az évfordulón szeretőtöknek és ragaszkodá
suknak adjanak kifejezést az apát iránt.

— A trauszváli háború alkalmából 
a belügyminiszter rendeletet intézett az összes 
törvényhatóságokhoz, melyben meghagyja, 
hogy a szigorú semlegesség elvéből kiindulva 
a búr hadsereg részére önkéntesek tobor
zását gátolják meg, s úgy az útlevelek ki
állítása körül is erre tekintettel legyenek.

— öngyilkosság. S á r p y Antal Hont- 
vármegye virilia tagja s vármegyei számvevő 
e hó 6-án Ipolysági lakásában pisztolylyal 

véget vetett életének. A 28 éves rendezett 
vagyoni viszonyok között élt férfiú a múlt 
évben nősült meg Trautwein Ilonkával, Ipoly
ság egyik kiváló szépségével. Hogy mi adta 
kezébe a gyilkos fegyvert ? senki sem tudja 
megmagyarázni.

— Esztergom uj polgármestere. 
Esztergomban a múlt héten W 1 m m e r Ernő 
ottani ügyvédet egyhangúlag polgármesterré 
választották meg. Az uj polgármester az 
Eszterházy-féle csődtömeg jogtanácsosa volt 
hosszabb ideig,később mint a soproni törvény
szék elnöke működött, a honnan mint a káp
talan jószágigazgatója került Esztergomba. 
Itt általános rokonszenvet és köztiszteletet 
vívott ki magának és ez nyert kifejezést a 
mai választás eredményében.

— Téli gazdasági tanfolyam Nylt- 
rán. A Nyitramegyei Gazdasági Egyesület 
Darányi Ignácz főlgmivelésügyi miniszter 
anyagi támogatásával téli gazdasági tanfo
lyamot rendez. A tanfolyam Nyitrán a régi 
vármegyei közkórház épületben deczember 
hó l-töl, február hó végéig tart. Fölvétet
nek földmivesgazdáknak 17 éves kort be
töltött fiai, ha eddig is földmiveléssel fog
lalkoztak, felvétetnek továbbá uradalmi, vagy 
gazdasági cselédek, kiket munkaadóik, 
munkafelügyelökké, előmunkásokká, vagy 
béresgazdákká akarnak kiképeztetni. A ta
nítás teljesen gyakorlati irányú s olyan hasz
nos gazdasági ismeretek terjesztésére szorít
kozik, melyekre a földmives gazdának az 
életben szüksége van. A tanfolyam vezetője 
Pósfay Sándor m. kir. földmives iskolai 
segédtanár. A tanfolyamra jelentkezni lehet 
a f. november hó 23-ig a Nyitramegyei Gaz
dasági Egyesület titkári hivatalánál.

— Mezőgazdasági szesztermelők 
gyűlése. A mennyiben az uj mezőgazda
sági szesztermelöknek a kontingens felosz
tására vonatkozó előző törvényben gyöke
redző jogosult kívánság e hóban a pénzügy
minisztérium által teljesittetni nem fognak, 
a f. évben épült szeszgyárak tulajdonosai 
értekezletre fognak összegyűlni a további 
teendők megbeszélése végett. A végrehajtó 
bizottság ez utón is értesíti őket, hogy az 
értekezletből fog megindittatni azon országos 
mozgalom, mely a mezőgazdasági érdekeken 
ejtett nagy sérolmet lesz hivatva orvosolni.

APBÓSÁ6OK.
Rovatvezető: ZUHANY.

Egyezkedés. Papucs hős (a korcsmában): 
Látják uraim, én kitünően megférek a feleségemmel. 
Délelőtt én teszem meg, a mit akar és délután ő teszi 
meg, a mire kedve vau.

Óvatos koldus. — Miért jön szerdán kol
dulni 1 jöjjön pénteken, akkor van a koldulás napja. 
— Igen, kérem, de én kezdő vagyok és csak uem 
kezdhetem a koldulást pénteki napon 1

Közönség köréből.
1475.|1899.

Hirdetmény.
Az 1883. évi XL1V. t. ez. 55. §-a értel

mében felhivatnak mindazok, a kik egye
nes adójuk esedékes részleteit, úgy szin
tén azok módjára beszedendő egyébb tarto
zásainak lejárt részleteit (nevezetesen 
hadmentességi dij, illeték, út
adó stb.) mai napig be nem fizették, — 
hogy azt most már 8 nap alatt annál is 
inkább fizessek be, mert ellenesetben ezen 
határidő letelte után, a zálogolási el
járás azonnal folyamatba fog tétetni.

V árosi-adóhivatal;
Léván, 1899. évi nov. hó 16, napján. 

Gzilasay Sája-őlox, 
főjegyző.

v. adóhivatal főnöke.

Irodalom és művészet.
Gyászkerettel jött mega „Zenélő Magyar- 

ország11 nov. 15-iki 22-ik füzete. Leghübb 
munkatársát dr. Greizinger Iván zeneköltöt 
gyászolja, a kinek gazdag hagyatékából egy 
Péterfy Tamás szövegére irt remek szép bús 
dalt közöl, tartalmazza még : II. Angyal ,Va- 
labogy valahogy" magyar dalt. III. Vollstedt 
^Tempi passati" Polka mazurkát. IV. „Sula- 
mith dalát* és a „Kol-Nidre*-t. Minden fü
zete hasonló gazdag 10—10 oldal tartalom
mal jelenik meg, s minden genréből a leg
jobb s legsikerültebb zeneujdonságokat közli. 
Egy füzet ára 20 kr.Egy negyedévben 6 füzet, 
60 oldal zenetartalommal 1 frt előfizetési áron. 
Évente a 4 szeresre 4 frt előfizetésért. Elő
fizethetni Nyitrai és Társa könyvkereskedé
seben Lévan, honnan árjegyzéket és mutat
ványszámot ingyen és bérmentve küldenek. 

Foulard-selyem 65 krtól 
3 frt 35 krig méterenként — japánt, cbinai 
stb. legújabb mintázatok és színekben, va
lamint fekete, fehér és színes HENNE- 
BERG SELYEM 45 krtól 14 frt 65 krig 
méterenként — legdivatosabb szövés, szin 
és mintázaban. Privát fogyasztóknak 
postabér és vámmentesen valamint házhoz 
szállítva — mintákat pedig postafor
dultával küldenek,
HENNEBERG G. selyemgyárai 

(CS. CS L Udvari szállító) Züriohben.
Magyar levelezés. Svájczba kétszeres levél* 

bélyeg ragasztandó.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza* m.-mázeánként7 frt 10 kr, 7 frt. 20 Két
szeres 6 frt 90 kr. 7 frt — kr. — Rozs
5 frt 80 kr. 6 frt — kr. Árpa 6 frt —
6 frt 40 kr. Kukoricza 5 frt — kr 5 frt 40 
kr. Bab 5 frt 60 kr. 6 írt 20 kr. Zab 4 frt 80 kr 
5 frt — kr. Lencse 5 frt 20 kr. 5 frt 50 kr 
Köles 4 frt — kr. 4 frt 50 kr.

Nyilttér.
i.

Mélyen tisztelt üzletfeleinkhez!

A koronaérték kötelező számítása 1900. 
év január hó l-én lép életbe, mely kelettől az 
összes könyvek és számlák koronaértékben 
vezetendök és állitandók ki.

Szükséges tehát, hogy minden kereskedő, 
gyáros és iparos könyveit forintokban lezárja 
és koronákban vezesse elő egyenlegeit.

Ajánlatosabb azonban egészen uj köny
vekkel kezdeni az uj korszakot, mivel eset
leges tévedések könyebben elkerülhetők.

Azon t. ez. vevőink és megrendelőink, 
kik az utóbbi módot választják, kéretnek b. 
rendeléseiket mielőbb hozzánk juttatni, mivel 
üzleti könyvek jó és tartós elkészítése időt 
vesz igénybe s csakis azon esetben, ha a 
könyvek készítéséhez elegendő idő áll ren
delkezésre, lehet minden tekintetben kifogás
talan és tartós könyveket készíteni.

Tisztelettel
Nyitrai és Társa 

könyvkereskedés, könyvnyomda és 
könyv kötészet.

II.
1452.|1899. tik. sz.

Árverési hirdetmény.
A körmöczbányai kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy a 
m. kir. Államkincstár végrehajtatónak Medved 
József, kunosvágási lakos végrehajtást szen
vedő elleni végrehajtási ügyében a kir. járás
bíróság területén lévő Kunosvágása község
ben fekvő és a végrehajtást szenvedő Medved 
Józsefnek a kunosvágasai 122. sz. tjkvben 
A I. 1—19. ssz. a. ingatlanságbani 1/i, az 
542. sz. tlkvben A I. 1. ssz. a. ingatlanság
bani «/36, a 619. sz. tlkvben A I. 1—26 ssz. 
a. erdőabeni 10680.11118240 és a 620. sz. 
tjkvben A I. 1—18 ssz. a. legelőkbeni 
10680.) 10576320, jutalékaira az 561 frt. becs, 
illetve kikiáltási árban az árverést elren
delte és hogy ezen ingatlanságok az 1899. ÓVÍ 
deczember hó II. napján d. e. 10 órakor 
Kunos-Vágás községben a község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a Kikiáltási 
áron alól is el fognak adatni.

Az árverezni szándékozók tartoznak aa 
ingatlan becsárának 10%-át, vagyis 56 frt. 
10 krt., készpénzben avagy óvadékképes 
értékpapírokban a kiküldött kezeihez letenni 
vagy pedig a bánatpénznek a bíróságnál tett 
elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság.
Körmöczbányán, 1899. évi aug. hó 24. 

Kozakievita, kir. aljbiró.
III.

Van szerencsém a n. é. közönség szives 
tudomására adni, hogy Budapest és Bécs Közti 
szállítást (Hirsch posta) átvettem. Ezen pos- 
taszállii ásra különösen felhívom szives figyel
mét már azért is, mert szállítólevél nélkül, 
egyszerűbb csomagolással is szállíthat, s emel
lett a küldendő és hozandó csomagok kilója 
3 illetve 6 krért számíttatnak már házhoz 
szállítva.

Mauthner László, 
Léva, Szepesy-utcza 602.

IV.
Van szerencsénk ezennel jelenteni, hogy az 

1800- évi ^/LiJsazé-tix-féle

— ALMANACH^
e hó 10-én jelent meg, s alulírottak üzleté
ben kapható. A könyv tartalma a következő :

Teljes naptárrész: Mikszáth : Előszó. Gyar- 
mathy Zsigáué: Két levél. Murai Károly, Napó
leon kedvencze. Hevesi József: Grotta azzurea. 
Gárdonyi Géza: Hol hálunk meg ? Bemcz- 
kyné: Gladys. Lövik Károly: A hegyek 
mögött. Szomaházy István: Nyári világítás. 
Szikra : Vadászat. Sebők Zsigmoud : Pusztai 
élet. Benedek Elek : A csúnya leány. Lőrinczy 
György : Eladó varrógép. Herczeg Ferencz : 
Buda ébredése. Maiouyay Dezső : Lady Robin
son. Bársony István : A legigazabb. Mikszáth : 
A szamár sine curában.

Mikszáth Almanachját már nem is kell 
ájánlani, legjobban ajanlja a fent elősorolt 
kitűnő tartalom. Mint kalendárium, mint 
ajándék könyv,, mint jó olvasmány egyiránt 
haeznavehetö. Ara díszes egész vászonkötés
ben 1 frt. Vidékre utánvéttel, vagy 1 frt 
10 krnak előzetes beküldése ellen bérmentve 
küldjük.

Kiváló tisztelettel
Nyitrai ó> Társa, 

könyv- ét papirkwotkwWte LévM-
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CZIMTÁRRAL BŐVÍTETT KIADÁS

KIADJA:

használat után a haj eredeti színét adja vissza.

■A.ra. ■ü.’vegenlEiixt 1 forint.

Egyedül:

gyógyszertárában

Nyomatú Jiyitrai fém ktayvDyomdájábw, Léván-

....... lirtuMfl, ««»*-«

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

Borászati szövetkezet 
palaczk-borainak’ 

elárusitólerakata
F olyékony 

arany és ezüst
AZ ARANY KASZÁHOZ. festékek

Most jelent meg a

az 1900-ik

I É S
i.kvAs.

*

JÓ SZERSZÁM FÉL MUNKA! 
Gazdasági gépek, géprészletek, töm 
lök, vízmentes ponyvák, mérlegek és 
gepszijak, szerszám, vas- és aczél 
főraktár. Portland cement és Hyd 

raulikus mész stb. is 

Kapható KERN TESTVÉREKNÉL Léván.

Horgony-Pain-Expeller
Liniment. Capsici comp.

Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő 
megpróbálásának, mert már több mint 30 
év óta megbízható, fájdalomcsillapító be- 
dörzsölésként alkalmaztatik köszvenynél, 
csórnál, tagszaggatásnál és meghűléseknél 
és az orvosok által bedörzsölésekre is 
mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi 
Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony- 
Jjiniment. elnevezés alatt, nem titkos szer, 
hanem igazi népszerű háziszer, melynek 
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- 
hértékü utánzat van forgalomban. 
Ki nem akar megkárosodni, az 
minden egyes üveget „Horgony" 
védjegy és Richterczégjegyzés nél
kül mint nem valódit utasítsa vissza.
RICHTER F. AD. és társa. RUDOLSTADT 

cs. és kir. udvari szállítók.

A n. é. közönség figyelmébe !

000
0

Főelárusitó : Engel József kereskedő 
Léván.

Magy. kir. 
dohány, szivar, 

lőpor és kártya
árulás.

Első 
gazdasági és var

rógép-, 
kiszcru.-, 

fa- és 
érczkoporsó 

raktára.

Ajánlják dúsan berendezett vas-, fűszer-, csemege-, 
liszt-, festék-, kefekötö áruk-, gazdasági- és kerti-magvak, 
vadászati eszközök, hangszerek, igen linóm 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 reszelők 
és ráspolyok, lószőr-, Afripuo és tengeri fü, 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 telj esi ttetnek, uj képes árjegyzékek kívánatra bér
mentve küldetnek.

0000000000000

Szabadalmazott

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

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

Singer családi varrógép kézi hajtásra . . .
Siuger családi varrógép állvány és szekréuyuyel

»

I 

f
I

19.—
28.—
38. —
39. —
27.—
38.—
58.—

valódi utáni.

22.—
35 —
40.—
44.—
33.—
40.—
70.—

Singer Médium iparosoknak gép áliványnyal 
Nagy Singer 4-es iparosnak állvány nyal 
Howe családi varrógépek áliványnyal . .
Nagy Howe varrógépek iparosoknak . . .
Kingschiff családi gép 48 frt., iparos gép

Készpénz fizetés mellett 5%-al olcsóbb. B

Ha őszül a haja használja a

Z 0 L T A N-féle

HAIR REGENERÁTORT

f 
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A valódi SINGER is HOWE gépeknek 
egyed, raktára KERN TESTVÉREKNÉL Léván 

Géptűk, részek és csónak olcsón.

mely nem bajfestő, de oly vegyi hatású szer, mely rövid ideig valő

Zoltán Béla udvari száliitó

BXJ’ZD.AJIPEST., V. Hold-utcza és Nagykorona-utca sarkán.

I frt. 30 kr. előleges beküldésével bérmentve.
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