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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken én Léván házhoz küldve :

Egy évre....................... 5 frt — kr.
Hat hóra........................2 frt5Okr-
Hárem hóra . . . . 1 frt 25 kr. 
Előfizetési pénzek póatautalTánynyai küldhetők.

Rzámok 12 krjával kaphatók 
a kiadóhivatalban.

HIRDETÉSEK

Mégy hasábos petit-ior egyszeri közléséért 1 kr 
kétszeriért 6 kr, többszöriért 5 kr fizetn^dő

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 krajezár

A nyilttérben:
minden négyhasábos garmond sor dija 15 kr.

Velünk összeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemet díj 

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

FELELŐS sz: TKESZTŐ; HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen.: hetenként egyszer.
— ► vasárnap reggel. —t- ■

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 

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

Hivatalos közlemény.
18393./1899. szám. Barsvármegye alispánjától.

Meghívó.
Barsvármegye törvény hatósága bizottsága 

főispán ur (j méltóságának rendelkezése foly
tán, folyó hó 30-án délelőtt 11 óra
kor Aranyos-Maróthon a székház nagyter
mében rendkívüli közgyűlést tart, mely
nek tárgya :

a garam-berzencze—lévai b. é. vasút 
részvénytársasággal, illetve építő vállalattal 
történt leszámolás eredményeként mutatkozó 
78600 frt. összegre vonatkozó és a törvény
hatósági bizottság folyó évi szeptember hó 
28-án tartott közgyűlése által elfogadott 
kölcsöukötvény és törlesztő terv közjegyzői 
okiratba foglalásra alkalmas szövegének fel
olvasása és megállapítása.

Aranyos-Maróth, 1899. november 18-án.
Simonyi, 

alispán.

Magyar kereskedelem-
Az újabb időben a kereskedelmi és 

iparaamarak igen sokat fáradoznak 
hazai kereskedelmünk megmagyarosi- 
tásán. A budapesti tőzsde is, mint a 
kereskedelmi üzletek főképviselője so
káig idegen köntössel takaródzott; ma 
azonban már a tőzsdetanács egyik leg
lelkesebb szóvivője kereskedelmünk 
megmagyarositásának. S dicséretére le
gyen mondva kereskedőinknek, hogy 
az utolsó tiz év alatt többet magyaro- 
sodtak, mint előzőleg egy félszázad alatt.

Hogy példával éljünk, a statisztika 
igazolja, hogy a névmagyarosításért 
folyamodóknak csaknem tiV százaléka 
kereskedő.

A kereskedelmi kamarák lelkes fel
hívásaira sok helyütt magyarosították 
a czégtáölákat és az üzleti könyveket.

Nem kell nagyon messzire vissza
emlékeznünk, mert csak pár évtized 
előtt is, jóformán általános volt a né

met szó a kereskedők üzleti helyiségei
ben. Ha a vevőkkel magyar nyelven 
beszélt a kereskedő, segédjével, üzleti 
ügyfeleivel németül társalgott. A levél
beli érintkezések is német nyelven foly
tak. Magyar levelezőt kevés nagyke
reskedő tartotta szükségesnek alkal
mazni.

Csak mikor a sajtó, csípős végű 
ostorával nyaka közé suhintott a jo
gosulatlan germanizmusnak, a publikum 
pedig visszaküldözgette az idegen fo- 
galmazásu felhívásokat, reklámokat és 
leveleket, — kezdte a kereskedő ma
gyarul is megdicsérni a portékáját és 
igy született meg aztán a kényszerű
ség pressziója alatt a magyar levelezés is.

Alulról fölfelé kezdett magyarosodul 
a magyar kereskedelem. És ezt Bécs- 
ben igen hamar észrevették, mert német 
nyelvű utazóikat csakhamar kicserélték 
magyarokkal, vagy magyarul tudókkal.

Bécsben nem egy nagykereskedő 
czég van, ahol egy-egy magyar segé
det alkalmaznak, hogy a magyar ügy
felekkel való érintkezés megkönnyittes- 
sék. Megtörtént már — elég szégye
nére a magyar kereskedőnek — hogy 
német nyelvű megkeresésére, magyar 
nyelven kapta meg a választ Bécsből. 
Sőt tovább menve, a világkereskede
lemre berendezett nagyobb kereskedő- 
ezégek is azon vannak, hogy Magyar
ország számára magyar levelezőket 
tartsanak.

Még is csodálatos, hogy hazánkban 
elég nagy azon kereskedőknek száma, 
a kik németül vezetik a könyveiket s 
kiteszik magukat annak, hogy a kül
földi nagy kereskedő ezégek által le
főzessenek. De tovább menve, még 
czégfeliratuk is német. Ez már valóban 
nem szép dolog s csak azon csodál
kozunk, hogy ilyen ezégeket felkere
sünk s ilyenekben vásárlásokat eszkö
zölünk. Es ha kénytelenek vagyunk az 
ilyen üzleteket igénybe venni, hát nem 

érdemli-e meg a magyar közönség, 
hogy a német czégtábla helyett magyar 
felírás ékeskedjék az üzleteken?A né
met czégtábláknak nincs létjogosult
ságuk.

Nálunk Léván ugyan nincsen né
met cégtábla, azonban még mindig 
sajnálattal kell konstatálnunk, hogy 
legelőkelőbb kereskedőink könyvén ott 
látjuk a soll és habén jellemző kifeje
zéseket. Pedig hát e tekintetben még 
azzal sem védekezhetnek, hogy az üz
leti összeköttetés s a vásárló közönség 
kedvéért vezetik idegen nyelven köny
veiket.

A magyar kereskedő nagy szolgá
latot tehet magyarositási mozgalmaink
ban és pedig az által, ha a vele köz
vetlenül érintkezőkkel a lehetőség sze
rint magyarul beszél, a néüiet keres
kedelmi utazókkal pedig nem áll szóba.

Ámde a magyar kereskedelmet iga
zán megmagyarositani nem fogjuk tudni 
addig, a mig annak tekintélyt nem 
szerezhetünk. E tekintélyt pedig csak 
ugy lehet megszerezni, ha erre a pályára 
képzettséggel és tehetséggel biró egyé
nek is vállalkoznak.

Ugy lesz tekintélyes a magyar ke
reskedelem, ha a vagyonos szülők felső 
kereskedelmi iskolákat végzett gyer
mekei a kereskedői pályára szorittat- 
nak tőkéjükkel együtt. Hiszen a keres
kedői pályán épen annyi tekintélyt, — 
de minden valószinüség szerint több 
vagyont — lehet szerezni, mint az ügy
védi, vagy orvosi praxison.

Hogy pedig valaki csak ugy lesz 
tekintélyes kereskedő, ha iskolákat 
végzett és hogy e nélkül még itt sem 
boldogulhat, eléggé mutatja kereske
delmünk, a mely proletárokban szintén 
nem szegény.

Mert ne higyje azt senki, hogy elég 
egy pár évig boltos inasnak lenni a 
gyereknek s mindjárt kész kereskedő 
lesz belőle; vagy hogy elég az em

bernek egy pár száz forint, meg egy 
kis érzék a seftelés iránt, nyomban 
boltot nyithat magának.

Ila majd egyszer társadalmunk 
müveit elemeit látjuk a kereskedők 
között, megjön a tisztelet és tekintély 
minden oldalról.

Végül még egy kötelességére aka
runk utalni a magyar kereskedelemnek 
s az, hogy a magyar ipari cikkeknek 
legyen lelkes terjesztője, a mennyiben 
ez szinte hozzá tartozik a magyar ke
reskedelem fogalmához.

A magyar kereskedelem fogalma 
magával hozza azt is, hogy csak ma
gyar czikkeket és magyar gyártmá
nyokat lehet okszerűen forgalomba 
hozni, mert a mig a magyar ipar nem 
részesül kellő támogatásban, szegény 
lesz az ipar s szegény marad a ke
reskedelem is.

Azért a magyar kereskedelem tartsa 
kötelességének forgalmat és tekintélyt 
szerezni a magyar iparnak, ha tekin
télyt akar magának szerezni és azt 
akarja, hogy magyarnak tartsák és 
tiszteljék.

A lévai elemi iskola keletkezése.
Közli: Aristides.

(4. Folytatás.)

4. Az Lévai Collegiumnak Igazgatója Feö 
Tisztelendő Ugróczy Ferencz Ur, enneK 
utánna az Nemzeti Oskoláknak haszuáról és 
szükségirül e következendöképpen olvasta 
fel beszédjét:

Érdemes Lakosok!
Tizedik Esztendeje már, hogy e Nemes 

Városnak Lakossá vagyok, a melly idő alatt, 
bogy minden munkámnak első tárgya, és 
minden iparkodásomnak első tzélja a Köz 
Jóra való törekedés lett légyeD, nyilváusá- 
gossan merem állítani; — es jól lehet, nem 
egyszer történne, hogy éppen azok, a kiknek 
gyarapodásokra, szereltsélietésökre, és bol- 
dogitásokra valáuak igyekezeteim, s fárado
zásaim téve, — által nem látván, vagy talán 
néha a dolognak mivoltát nem is akarván 
elérteni, —- éppen azok, mondám, tevének 
ellenvetéseket es gátlásokat; — sött nem egy-

TAECZA.

Csüggedönek.
Törüld le drága könnyedet, mit 
A fájdalom szemedbe hajta, 
Hogy fürge rágalom fulánkja 
Mi szent szerelmünk egyre marja, 
Hem érdemelné drága könnyed, 
Irigyeinknek légtója — 
Emeld föl büszkén szép fejecskéd, 
He adj te semmi szire-szóra!

Tudod, hogy e sivár világban 
Kevés, aki valóban boldog, 
És görbén néznek mindazokra, 
A kikre az ég rámosolyyott. 
ti undok mérgét árasztja szerte 
A rágalom ravasz kígyója, 
Mely csak sötétbe csúszva bátor — 
He adj te semmi szire-szóra!

Én jól tudom, hogy tiszta, szent vagy, 
Mocsoktul, szennytül illetetlen, 
És nincsen benned annyi rossz se, 
A mennyi jó ez emberekben, 
ti hogy boldogságunk el ne fújja 
Egy röpke perc, eyy fürge óra, 
Melyben kétélű nyelvre hajtasz, 
Te se adj semmi szire-szóra!

Tudod, milyen hiven szeretlek, 
Elolthatatlan lánggal égve 
ti nem adnám széles e világért 
Egy szál aranyhajad cserébe.
Tudod, hogy lelkem csábulástul

Épp a te nagy szerelmed ójja — 
És bátorítson, hogy ha csüggedsz, 
He adj te semmi szire-szóra I

Mi szent szerelmünk hogyha marja
A rágalomnak gyáva nyelve :
He sírj, ne csüggedj drága szentem: 
Ó nézz, ó nézz az én szemembe l 
Emelt fejünkre bősz haragját 
aiz irigység hadd hintse, szórja; 
Beméivé, hive, bízva bennem, 
He adj te semmi szire-szóra!

Móra Ferencz,

A szerető csókja.
Komoran sétált fel s alá a másfélnapos 

házas Béldy Balázs tágas társalgó termének 
ragyogó padlózatán.

Még árnyéka is olyan daliás volt s olyan 
sötéten kisérgette urát ide s tova, mintha 
annak redős homlokáról lerivó bánatát osz
tani akarná.

Az ottomán lomha vánkosára hajtva 
bodor szőke fejét, félig dőlt állapotban ott 
feküdt ifjú neje, mint havasi rózsa fent a 
szirten, melynek illatában nem gyönyörkö
dött még emberi érzék, melynek virulását 
alig látta más, mint tiszta levegője a ma
gasnak, arany sugára a napnak, melyek 
nevelték.

A szép szőke asszony nézte , . . nézte 
Balázs árnyékát, azután nézte Balázst magát,

Olyan hasonlók egymáshoz árnyéka meg 
ö. Olyan sötét, olyan borús, olyan hideg 
mind a kettő.

Béldy megáliott s mint nőtlen korában, 
ha sietős volt útja, megrángatta az arany 
bojttal lecsüngő selyem zsinórt, s az ezüst 
csengetyü zengő hanggal sírta be a hosszú 
folyosó üres levegőjét,

Pista, az öreg Béldytöl örökölt inas 
dugta be sikállószerü fejét a nagy szárnyas 
ajtón, ki mikor meglátta ura zord tekinte
tét, — tudta a huszár regulát — ugy csapta 
össze bokáját, hogy csizmája egyik sarka a 
tágas terem szögletébe gurult.

— Mondja kend Zsánnak, nyergelje Alit, 
kilovagolok egyedül 1 8 ezzel elfordult.

Az öreg Pista bácsi majd agy ónra gon- 
dolkozta magát a folyosó túlsó végéig, még 
sem tudta kisütni, mi leli urát. Hova lova
golhat egyedül? Egyedül hagyja a nagysá
gos asszonyt, egyedül ilyen este, mikor már 
minden jólélek pihenni készül.

Biz’ ez furcsa volt, nagyou furcsa, de hát 
ki merte volna a nagyságos úrtól megkér
dezni, mit akar ezzel ? senki 1 A Béldi szava, 
még ba lágyan zengő, ha kérő is: parancs,

— Ali készen áll, — jelentette Piata 
bátya olyan arccal, mint a ki vadkörtét nyelt 
le s fűlni akar. Talán torkán akadt az a 
szó, melylyel megakarta tudni ura különös 
viseletét, most, mikor talán szökik, a szép 
fiatal asszonytól. Pedig neki az öreg Béldy 
előtt is szabad volt fecsegni, meg se dor
gálta érte soha. — És itt — most nem mert 
szólam,

Balázs felhagyott a sétával, lovag os* 
ostorát kezébe fogta s odament a szép szőke 
asszony elébe.

A daliás alak hamvas árnyékát a szép 

asszonyra vetette s az olyan volt, mint erdő 
árnyékában a fehér liliom.

Azután letérdelt elébe az ottomán mellé, 
két keze közé fogta annak göndör fürtös 
szőke fejét, és megcsókolta homlokát,

A szép asszony megreszketett a csóktól. 
Talán hideg volt? , . . Talán forró volt ? , , .

—- Megyek 1 — csak annyit szólt Balázs, 
Ifjú neje gömbölyű két karjával, melyről sürll 
redökben omlott le a bő ujju esti öltöny, 
átfogta a kerek nyaltat, s odavonta kebelére 
hallani hÜ szive szavát, mely félelmében do
bog olyan nagyon.

Balázs hallotta, de nem értette.
Nem értette meg ifjú neje kérő tekin

tetét, nem azt a forró ölelést, mely ugy ma* 
rasztá,

— Ne menj el, ne hagyj ittl Nagy ez a 
kastély, sötét is, rideg is, félek benne, fázom 
benne, ha sziveddel fel nem melegitedl

Balázs felállott s egy falon függő ősi 
képre szegezte büszke tekintetét,

— El kell tneuuem I
Mélyen döngte át es a nehány szó a 

terem néma levegőjét.
Még égj szer megcsókolta ifjú nejét, egyet 

fordult, a másik pillanatban már Ali mintha 
szelet akarna rajra fogni Balázs, szügyébe 
vágva fejét, száguldott a nPetri kid“ felé, 
mely a sebes Kőrös szőke vizén át vezet egy 
kis faluba.

Gyönyörű kis falu. Ott fekszik egy 
völgybe, melyet hajdanta a Kőrös mosott és • 
mosástól lett olyan mély is.

A völgyba csak egy helyen van bejáráéi 
a híd felöl s ezen oldalról aranyozó meg a 
felkelő nap is a csöndes kis helyet)



Szer másokat is fel gerjesztőnek ellenem — 
_  a minő tettekkel, meg vallom érdemes 
Lakosok ! nem egyszer érzém magamat olly 
környülállásokba hellyheztetve lenni, hogy a 
köz jóra szánt fáradtságos munkákkal fel 
hagyván, mindent az előbbeni állapotba 
hagyni, és veszni, magamban már már el 
tökéllettem. — Azonban azon reménységtül 
bátoritatván, hogy talán fognának egynémely- 
lyek találkozni, a kik iparkodásomuak hasz
nát elméjekkel el érvén, lassan lassan aztat 
másokkal is el esmértetni, vagy legalább a 
következők azt háládatossággal fogják venni; 
félre tévén minden tulajdon sértődéseket, s 
nem gondolván semmi ellen vetéssel, és 
nehézségekkel, uj erővel, s meg erősitetett 
szivvel a dolognak végre hajtásához fogék.

Es ime, minden magányos haszon ke
zelés nélkül, illy köz jóra törekedő szándék
kal, és gondolattal bátorkodók mai napon 
is érdemes öszve sereglett Lakosok ! közöt
tetek meg jelenni, s olly tárgyat elő ter
jeszteni, a melly, ha mindgyárt első tekin
tettel némellyeknél nehéznek, s lehetetlennek 
látzatnék is; — sött előre látom, hogy ez 
által egy némellyeket magam ellen fel há
borítok is, mindazonáltal reményiem, hogy 
a ki beszédemet egész végig illő tsendesség- 
gel meghalgattya s annak tárgyára figyelmét 
fordittya, és érett tanátskozással fontolóra 
veszi; nem tsak nem fogja javallásomat kár
hoztatni, hanem azt helyes voltáért, tellyes- 
sen hellybe hadgya és végre hajtását óhaj
tani, sött sürgetni is fogja.

Meg lévén a Nemes Városnak érdemes 
Lakossai arrul voltaképpen győződve, hogy 
a Hazának boldogsága, Tartományoknak, s 
V árosoknak szerentséje, és Virágzása az 
Ifjúságnak jó neveléséiül függ ; Tizennyolcz 
Esztendők előtt tevének első Lépést arra, 
hogy Kebelekbe Deák Oskolákat bé hozhas
sanak. — Es jól lehet majd Száz meg Száz 
nehézségeket kéntelenétetének fel tett tzéljok 
elérésében tapasztalni; — sött már több Ízben 
azon környülállásokba szemlélők is magokat 
lenni, bogy fel vett szándékokkal kénteleni- 
tetnének fel hagyni; — mindazonáltal az 
akkori érdemes, és a késő maradéknál is 
háládatosságot érdemlett Elöljáróinak állha
tatossága végre hajtá azt, a mirül már sokan 
kétségbe esének.

Már hogy ezen tett iparkodás által a 
Városra szemlátomást nagy hasznok háram- 
lottak légyen, tsak azok nem esmérik meg, 
a kiknek a Megváltónak szava szerint sze
meik vágynak ugyan, de nem látnak, füleik 
vágynak, de még se hallanak : mert ha azt 
nem tekintyük is, hogy a Deák Oskoláknak 
bé hozásátul fogva magoknak a Városi bako
soknak erkölcsi gondolkozások módgya nap- 
rul napra változik; — ha azt fel nem vesz
szük is, hogy a házaknak belső tsinosulása 
érezhetőképpen szaporodik ; — ha arra sem 
figyelmesünk is, hogy attul az időiül fogva 
több uj kézi mívesek, mesteremberek, a kik 
nélkül ez előtt a Város szűkölködött, laká
sokat ide vették, és ezáltal a Városnak na
gyobb hirt szerzettek ; ha arra nem ügyel
tünk is, bogy azólta a Város több nemes- 
sebb s pallérozottabb Lakosokkal, kik Gyer
mekeik nevelése végett Lévára jöttek lakni, 
szaporodott; — ba azt nem veszszük is 
fontolóra, hogy azólta a Heti Vásárok szá- 

mossabbak, s népessebbek lettek, és ez ál
tal a Város Jövedelme szaporodott; — ha 
ezeket s ezekhez hasonlókat, mondám, fel 
sem veszszük is; azt semmiképpen sem hal- 
gathattyuk e1, hogy a Küiföidrül ide jött 
számos Tanulók által esztendönkint olly 
Summa pénz forog kerületben Léván, a 
mennyi ez előtt több esztendőket egybe 
véve sem találtatott a Városban, a melly 
egy dolog is elegendőképpen meg mutattya 
a Városnak nagy hasznát.

Hogy pedig ne láttzassak átallyáoan 
szólani, szükségesnek állítom a Deák Osko
lákba járó Ifjúság által esztendőnként bé 
jövö pénzt nevezetessen említeni. — Most 
Tizedik Esztendeje az azok be állításának, 
és a mit ezekben egyedül a tartásért és 
szállásért fizettek, a vagy ez idén fizetnek, 
mint egy Két Száz Ezerre föl mégyen. — 
Maga ez idei fizetés, jól lehet a pénznek 
szüksége nagy, és a szállások sem mód nél
kül drágák, mint egy Húszon Két Ezer 
Forintra megyen. — Hát hol vágynak azon 
Költségek, mellyeket ruhára és más egyébb 
apróbb szükségekre, rész szerint a növen
dékeik, rész szerint magok és cselédjeik 
Bzámára tésznek a Szülék Esztendőt áital? 
Valóban is az ez idei Summát mind öszve 
legkevesebb Számmal 30 Ezerre lehet lenni;
— valának pedig olly Esztendők is, a mi
dőn 50 Ezerre is fel ment Esztendőt által.

Érdemes Lakosok! Nem de ez által 
nyilványos hasznot vészen a Nemes Város 
az Oskolákbul? Valóban érzi, ezt a Város 
Közönsége átailyábau, érzik a Kalmárok, 
érzik a Mesteremberek, érzi a Főldini.elő
— sött még az utolsó Kofa is — sött azt 
merem mondani, hogy azok legjobbau érez
hetik, a kik Deákokat nem tartanak — 
Egyedül a tunya, és lusta nem érzi.

De a haszon kivüi mennyit tészen az 
a Ditsöség, és jó hir, mellyet az Oskolák 
bé hozásával nyert a város? el merem mon
dani, hogy kevés Gymnasiumokat lehet ta
lálni, a mellyekben olly számos Nemes, és 
olly sok, s távol lévő helyekrül leunenek a 
Tanulók, mint tsak ez idén is vágynak Lé
ván? — 314 Tanuló között, 2 Gróf, ugyan 
annyi Báró, 113 nemes, 56 szabados, 104 
polgári, és tsak 37 nemtelen találtatik — 
ezek pedig 26 különbfele Vármegyékbül, és 
157 helyekrül sereglettek össze.

A mellyekbül már jól lehet nyilván ki 
tetszik mind a Ditsöség, mind a haszon, 
meilyett szerzett magáuak Léva Várossá a 
Deák Oskolák bé hozásával; mindazon által 
Érdemes Lakosok! vélekedésem szerint ha 
mindgyárt ezek nem lennének is, vallyon 
nem meg betsülhetetlen dolog-é az ? hogy 
az Oskolák bé hozásával egy tágas út nyit
tatott meg az ide valóknak arra, hogy Szü
leiknek gondviselésük alatt kevés költséggel 
olly alkalmatossagot nyernek, a melly által 
(ha t. i. azzal jól élnek) magokat tökélie- 
tesittvén boldogabb élet módgyára tehetnek 
szert; — sött hogy ezen kevés idő alatt 
már valósággal tettek is uémellyea, minde
nek előtt tudva vagyon, és hogy jövendőre 
az Városnak mind Közönségire, mind ma
gányos Lakosokra való nézve többet lehet 
reményiem, azt ki ki könnyen által lathattya.
— íme tsak most 124 Tanuló vagyon tu
lajdon Szüléinél a Varosban. — Hánynák 

kelletett volna ezek közül az Oskolák nél
kül szűkölködni, ha azokat hellyben nem 
lelnék? — Mennyit kellene Szüléknek az 
olly Gyermekeik nevelésre külföldön kül
deni, a kik azokat Oskolákban jártatni szán
dékoznak azon esetre is, ha ezek helyben 
nem volnának.

Érdemes Lakosok 1 hogy többet ne 
mongyak, reményiem már ezeknek megfon- 
tolásábul ki ki meg esméri a Deák Oskolák 
bé hozásábúl származott hasznokat. — De 
még ezeket nagyobbitani, s öregbéteni is 
lehet, ha az érdemes Lakosok aztat kivány- 
ják, és óhajtják — a mint nem is lehet 
azt nem kivánniok és óhajtaniok.

Hogy a Deák Oskolákba járó Növen
dékek tanulásokban annál nagyobb előme
netelt tehessenek, szükséges nékiek előre a 
Tudományok Fundamentomát megvetni, mely 
is a rendes Olvasásbul, helyes Irásbul, és 
más e féle idejekhez alkalmaztatott dolgok
nak meg tanuiásábul áll, a mellyeknek tu
dása nélkül leheietlen jó előmenetelt tenni.

Nem kevés Szívfájdalommal tapasztalom 
már Tizedik Esztendőre, hogy az első Deák 
Oskolába által menő Gyermekeknek lég 
alább is két harmadrésze sem jól olvasni, 
sem helyessen Írni nem tudván, a Tanitónak 
bajt szerez, a Szülök várakozásának meg 
nem fe el, sött önnön magok is az e féle 
Nevendékek is tehetetlenségük miatt egész 
kedveket el vesztik a tanulástul. — A hon
nan köunyeu következik az, hogy sok eimék, 
mellyek ha annak idejében jó Fundamentu
mot nyertek volna, jelessen megkülönböz
tetnék magokat; így pedig pallérozás he
lyett örökre eitemettetnek, s semmivé té
tetnek : t. i. a Felsőbb Redelések által 
.esztendönkint ki szabott Tudományok meg
tanulására magokat elégteleneknek érezvén, 
egészbeu el idegenednek, s el vadulnak a 
tanulástul.

íme ezen a héjjányoseágon, ezen a hibán 
való segéllés óhajtása fő targya beszedemnek.

Hogy a mit megjobbitaui hatalmunkban 
vagyon, azt kötelességünk szerint tartozunk, 
arrul tudom senki sem kételkedik, — de hogy 
mind addig hasznossan jobbítani nem lehet, 
a még a rosznak eredetit, s oaát voltakép
pen nem esmérjük, az is bizonyos ; — azért is 
minekelőtt az említett hejjanyosságon segít
hessünk, szükséges annak okát kikeresnünk.

Érdemes Lakosok ! én ezen híjjáuyos- 
ságnak fő, sött egyetlen egy okát az eddig 
nem volt rendes Nemzeti Oskolának tulajdo
nítom : mert, a mint mindenek előtt tudva 
vagyon, ekkoráig mind a két nemen lévő 
Kisdedek egy szobában, úgy azon egy Ta- 
nitó alatt lévén, a kinek a tanításhoz meg 
az Orgonista és harangozó kötelességei is 
hozza ragasztatván, majd lehetetlenség vaia 
előmenetelt tenni a tanításban. — Tapasz
talták ezen hibát némelly jobban gondolkozó 
Szülék, a kik azon segíteni kívánván, holmi 
magányos Deákokat fogadénak fel nem kevés 
bajjal s költséggel Gyermekeik oktatására, jól 
lehet ezzel sem értek el mindenkor tzéljoaat.

(Folyt, köv.)

Különfélék.
— A magyar kegyes tanitórend az 

idei tanévre szo.ó nevtara a napokban bocsát
tatott közre. Minthogy a lévai főgimuazium 

is a rend tagjainak vezetésére van bízva, 
nem lesz talán érdektelen reánk sem ezen 
igazán hazafias rendre vonatkozó újabb sta
tisztikai adatokat ismernünk. A rend ez idő 
szerint helyettes főnöke Magyar Gábor, 
címzetes kir. főigazgató; tagjainak száma 
392, és pedig áldozópap 252, fogadalmat tett 
növendék 105, fogadalmat nem tett növen
dék 8, újonc növendék 27. A tagok között 
a következő lévai nevekkel találkozunk: 
Agárdy Lajos, Bartos József, Cserei József, 
Dékay Lajos, Szegedi László, Visegrádi 
János és Visegrádi Lajos. A múlt évben el
haltak között a következő Léván is jó isme
rősökre akadunk: Cserhalmy Jezsef, Sárgay 
Antal, Bauer Lénárd, Fejérváry István. A 
rend igazgatása alatt 24 középiskola és 4 
elemi iskola áll, melyben összesen 8638 ta
nuló nyert oktatást. A lévai háznak tagjai: 
Vörös Mátyás igazgató, Tóth Sáudor, Gusz- 
tati Endre, Cserei József, Dekay Lajos, Sm- 
kovits Ferencz, Szmutny Rezső, Esztergá
lyos Ágoston, Gácsér Endre, Tubán Tibor, 
Fejér Gyula, Keller Lajos.

— Az áuamépitészeti hivatal fő
nökévé Nógrád-vármegyébe, Baiassa-Gyar- 
mathra, — mint értesülünk — Moldoványi 
Béla kir. mérnök a bátonyi állami kőbánya 
telep vezetője, barsmegyei, gr.-ujfalusi föld
birtokos neveztetett ki. Üdvözöljük öt, ezen 
jól megérdemelt előléptetése alkalmából.

— Honvédek sírja. A lévai temető
ben nyugvó honvedek sírját a Március 15-iki 
ünnepélyeket rendező bizottság vaskerítéssel 
óhajtja ellátni. E kegyeles tény megbeszé
lése céljából ma délelőtt 11 órakor a varosháza 
tanácstermében értekezletei tartanak, melyre 
a bizottság tagjai ez utón is megbivatnak.

—Gyászhirek.Megilletődve vettük tudo
másul egy altaiauosan becsült férfiúnak élete 
delén történt elhunytét. Vajda Pál, a gróf 
Majiáth-féle kiskéri uradalom tiszttar.ója, 
Hontvármegye törvényhatósági bizottságának 
tagja s mi nálunk is csak előnyös oldaláról 
isméit férfiú e hó 15-én egy budapesti 
vizgyógyiutézetben elhalt. Holttestét e 
hó 17 -en helyezték örök nyugalomra.

' Mély gyászba borult csaladja haláláról a 
! következő gyászjelentést bocsátottá ki: Vajda 
i Pálné szül. Rudolf Irma a saját és leáuya 
l Ilonka, valamint az összes rokonok ne vében 
I is fájdalmas szívvel jelenti, hogy szeretett 
; férjé, a legjobb atya és rokon Vajda Pál a 

kis-keri uradalom tiszttartója, Hontvármegye 
í törvényhatósági bizottságának tagja eleteuek 

45-ik, legboldogabb házasságának 12-ik éve- 
| ben, hosszú szenvedés es a haldoklók szent- 
! ségeinek aj latos fölvétele után f. hó 15-en 
I deli 12 órakor lelkét Teremtöjéuek vissza

adta. A boldogultnak hült tetemei folyó évi 
november hő 17-én fognak Budapesten a 
kerepest temetőben elhelyeztetni. Az en
gesztelő szent mise-áldozat folyó évi novem
ber 20-an reggeli 10 órakor Észtergomban, 
a szab. kir. városi kegyúri templomban lesz 
a boldogult lelki üdveert a Mindenhatónak 
bemutatva. Esztergom, 1899. évi november 
15-en. A.das és béke poraira 1 — Szila-

. veczky Mária, hosszas szenvedés után 
■ életének 48-ik evében Léván f. hó 23-an 

e.hunyt. — Fej a Imréue, szül. Vári Auna 
68 eves korában f. hó 19-en meghalt. — 
Nyugodjanak békében 1

Körül fogja a völgy oldalát dúsan sarjadt 
nyárfa erdő, az alatta fekvő házakra borult 
lombbal.

Négy-négy utca szegi egymást, huszonöt 
kis négyszöget csinálva a faluból, melyek 
mindegyikének van neve.

Egyet úgy hivnak, hogy „csók*, de Ba
lázs elnevezte „szeretö"-nek. Most a nép úgy 
hívja, hogy .szerető csókja". Ez a legszebb.

Egyik sarkán kis négyszögletes ház áll, 
ablakja, ajtaja befutva vad szőlővel. Körül 
veszi virágos kert, melyet mogyoró bokrok 
szegnek, közbe-közbe egy-egy szomorú fűz
fával.

A ház eresze alatt páros gerle búg : a 
házikóban Juliska, az öreg özvegy kertész
nőnek egyetlen leánya.

Este van, sötét van, de szép Juliska 
most is kint ül s nézi azt a szép piros rózsát, 
melyet a szellő szél odahajt egy másik büszke 
rózsához, a melyik nem akar hajolni. Mintha 
megcsókolni akarná, de ez nem engedi. El
fordul.

— Jaj ! Lebbent fel Juliska. Istenem, hogy 
megijesztettél Balázsi

— Ah 1 tehát már megijedsz tőlem. Miért? 
Itt sötét van, nem látod homlokom redőjét, 
nem látod szivem bensőjét. Máskor vártál 
ilyenkor lepkeként repültél karjaimba .. . s 
most? Hova lett csengő kacagásod, mely 
dalra költé a fülemilét s el vezetett hozzád, 
nyomodba, ha nem leltelek lúgosod árnyé 
kai közt.

Ennek után karjaiba zárta a szép leányt, 
• meleg csókjával ültette be annak nedves 
arcát, melyből rózsaszínű pir keit.

De mikor elmúlt az ölelés varázsa, mikor 
eltűnt az édes csókok mámora Juliska fel
rikoltott, mint a kit kigyó csípett meg és 
•Uökte Balázst magitól,

Balázs ottáíiott, mint egy lesújtott is
tenség,

Érzette, hogy lelkét akarta megcsalni, 
szivét, de azt nem lehet.

Ezt a leányt még must isjobbau szereti 
ifjú nejénél, forróbban, edesebben. Mezesebb 
ennek az ajka, sengöbb a szó, mely róla 
folyik, melegebb az ölelése.

Úgy fájt ott benn valami.
Tehát mégis megcsalt valakit, ha nem 

önmagát. Megcsalta azt, ki most otthon, egy, 
rideg kastély hideg, szivnélküli termeiben ál
matlanul tölti az éjt.

Megcsalta, pedig az nem érdemli meg.
Es ott áll előtte, kit még most is szeret, 

kiért még tovább is csalni akarta ifjú nejét. 
8 ez a leány azt hiszi, hogy már most nem 
szereti. Mert miurt lökte el magától ?

Balázs forró homlokához nyomta lovag 
ostorának elefántcsont nyelét,

Úgy égett ott valami 1
Balázs büszke alakja kiegyenesedett.
— Isten veled szép Juliskám ! Feledd el, 

hogy élek, de jusson eszedbe, hogy egyedül 
téged tanultalak szeretni. Te ülteted szivembe 
a szerelem kicsi fáját, annak édes gyümölcsét 
nem fogja tépni soha senki , . , senki. Tied 
marad örökre, csakhogy árnyékában pihenni 
többé neked sem szabad . . , nem, mert nem 
akarsz, Ösmerem lelked rejtett titkát, nemes 
az; ám félj, mert az okoz legtöbb bánatot 
szivednek, mi a legtöbb gyönyört hozá. Jer 1 
Öleljelek meg még egyszer, utolszor az életben 
had emlékezzem reá szomorú óráimban,

Es megölelte és megcsókolta a zokogó 
leányt, — és elment.

Hanem azután már az a leány se zoko
gott. Hogy Balázs kilépett a kapun, Juliskán 
már rajta volt a felső öltöny s még Balázs 
lóra se ült. Juliska már a kert ajtón kiosont 
• futott a »szerető csókja" lombos fáitól be* 

sötétített utcán a hid felé, hogy hamarább 
oda érjen. Oda ért.

Még Balázs Alijának patkója messze 
hányta a szikrát a kavicson, már ö a hid 
közepét is megjárta egy kis harapó fogóval.

Jött vissza felé, kezében hozott egy kis 
darab vasat, a „hid lelkét" összefogó kapcsát, 
mely ha hiányzik, a legkisebb billenőstől, a 
legkisebb teher alatt alázuhan.

8 mindezt hideg vérrel tette.
Azután megvonult a hid sarkánál a várta 

Balázst s várta a nagyszerű temetést, mely 
két szívnek boldogságát öli meg egyszerre, 
de két szivet ment is meg a kínzó kétke
déstől, melyhez halotti danát az éji ezél 
dudol, s gyászkőzönség csak ö lesz.

A híd elörészén dobogott már a szilaj- 
vérü mén, csak lépni engedte a zabla, mert 
gazdája álmodozott ébren.

Juliska megborzadt. Szólni, kiáltani akart. 
Nem birt,

Sürü ropogás, aztán egy tompa mély dö
rej, végül a vízbe egy cuppanásszerü loos- 
csanás, mintha óriási csók volna, és azután 
csöndes, lett minden,

Olyan busán fütyült a szél az aláomlott 
hid karfái között . . . Olyan busán fütyült.

Megsiratta Balázst . . . , megsiratta Ju
liskát .... és megsiratta azt a szép szőke 
asszouyt, a ki otthon siratja — önmagát . . .

V. Endie.

A harang története.
Ezerötszáz esztendeje immár, hogy a 

templomok bádogtetöi alól először hangzott 
el a kereszténység dicsőítésére a harangszó, 
továbbá nyolczszázkilenczvenhét éve múlt, 
hogy hazánkban is megszólaltak az ércz- 
nyelvek. Az első keresztények még nem 
ismerték a harangot, őket hangos kiáltások* 

kai hivták össze az istentiszteletre, miközben 
fakalapácsokkal kopogtak ajtóikon, vagy 
két lapos deszka darabot csaptak össze jel 
adás gyanánt. Az első harang — 1500 év 
előtt — Kampániában, a n ó 1 a i székesegy
házban kondult meg először s a bölcs és 
jámbor Pál püspököt nevezik feltalálójának. 
Innen kifolyólag a harang latinul „campana" 
és „nola" nevet visel. Szép legenda van 
arról, miként jött rá Pál püspök a harang 
eszméjére. Alkonyaikor a jámbor főpap egy 
erdötisztáson haladt végig és mélyen elme
rült gondolataiba. A bíborvörös ég fénye 
visszaverődött a zöld lombokra és körülötte 
oly nyugalmas csend vala, hogy Pál önkén
telenül összekuiCBolá kezeit s felkiáltott: 
„Eg Ura, légy áldott, dicsőített és adj jelt 
magadról, hogy mellettem vagy és leszesz 
utolsó napjaimig." Ekkor nagy halkan csi
lingelő nesz hallatszott és az istenfélő püs
pök észrevette, hogy az erdő kék harang
virágait rázogatja a szellő. Ennek emlékére 
Pál püspök a nólai dóm részére óriási érez 
harangvirágot öntetett, mely ezentúl állan
dóan megszólalt, ha imára gyűltek össze a 
hívek. Ez volt az első templomi harang. Las
san aztán mindjobban elterjedt a harang 
használata és 559-ben már több franczia köz
ségben volt található. Sabeniánus pápa a 
kereszt mellé a harangot is az egyház jel
vényei közé vette és igy Kr. u. 590-ben 
Rómában is megcsendültek a harangok.

Karczolatok.
Történeti jeleseinkről. 

Tompa.
Szép dalaid .* „télen nyárou“ pusztái)) palotákban 

Megkoszorúzva neved } zengi a pór s a nagyur, 
Szécsőnyi István.

Jóslat igéd „a magyar lesz“ féltvén: életed árin 
Megváltad a ténytta hasa Mózese löt!



— A kaszinó-estélyek sorozatát teg
nap kezdette meg Ar.-Marótbon a barsmegyei 
kaszinó-egylet. Ezen kivül a téli szezonban 
1899. évi deczember hó 16-án, deczember 
hó 31 én és 1900. évi január hó 20-án ren
dez thea-eBtélyeket. Az estélyek 
mindig 9 órakor kezdődnek. Családjegy ára 
mind a négy estélyre 12 korona, személy
jegy 8 koroua, családjegy ára egy estélyre 
6 korona, személyjegy 3 korona, mely ösz- 
szegben a thea és a sütemény ára is benn- 
foglaltatik. A vigalmi-bizottság felkéri a 
közönséget, hogy részvételi szándékát Zna- 
m e n á .< Gyula vigalmi-bizottsági tagnak 
mielőbb tudomására hozni szíveskedjék, a 
kinél a négy estélyre szóló jegyek is kaphatók. 
Egy estélyre szóló jegyek esténként a pénz
tárnál válthatók.

— Művész-házasság. A nyáron itt 
működőit színtársulat két kedvelt, kiváló 
tehetségű tagját fűzte össze Hymen rózsás 
láuca. Völgyi Ilonka és Kadványi 
Dezső a jeles népszínmű énekes kötött há
zasságot Beszterczebányán e hó 16-án. Este 
en familie kedélyes lakodalmára gyűltek ; 
ez alkalomból Deréky Antal rendező tolmá
csolta a kartársak jókivánatait.

— A lévai Vásár e hó 22-én elég láto
gatottságnak örvendett. Természetesen a 
vásári tolvajok sem maradtak el, s a hol 
csak tehettek, nem hagyták óit, a mit sze
mük meglátott. Azonban a lévai rendőrség 
mar ismeri e jó madarakat s szemmel tar
totta őket s igy nem is történt lopás. Csu
pán egy bakabányai pintértől két nagy-sárói 
gazdaember lopott el egy dézsát, de tettü
ket hamarosan felfedeztek s kocsijukon meg
találták a lopott tárgyat.

— Vásár. — Levan f. évi november 
hó 20-án tartott országos baromvásárra fel
hajtatott szarvasmarha 1068 drb ; ló : 1262 
drb ; birka : 452 drb ; sertés : 149 drb ; 
kecske : 8 drb ; számár : 1 drb ; összesen : 
2900 drb. — Ezekből eladatott szarvas
marha 714 drb; ló: 126 drb; birka: 135 
drb; sertés: 71 drb; szamár: 1 drb; ösz- 
szesen 1047 drb.

— Felhívás gazdaközönségünkhöz. 
A barsmegyei gazdasági egyesület egy na
gyobb uradalom reszeie több száz meter- 
mázsa tavaszi búzát keres vetésre. Kisgaz
dáinktól métermázsánkint is átveszi az egye
sület titkára. Jó árra lehet szert tenni, ezt 
használják fel kis gazdáink. Mintákat az 
egyesület titkárához Levatich László föld
birtokoshoz Nagy-Kalnara keli küldeni.

— Eablas a város közepén. Mali 
János fekete-Keiecsenyi lakos e hó 21-én 
■Szántóra savany uvizert ment, este tíz óra 
tájuau Lévára érvén, lovaival Lévan rövid pi
henőt tartott, s míg ö szeKeren aludt, két 
egyén őt megtámadta, s 12 frt 50 Krnyi pén
zét és uj sunaját eroszaKkal elvette. A ká
rosult jelentest tett a rendőrségnél, mely 
csaKhamar kinyomozta a rablOKat Buai Víg 
József cigány, jelenleg tényleges szolgálatban 
álló honvéd es Tolnai Lajos lévai napszámos 
szemelyeben. A Katonát a hadbíróság elé 
fogják állítani, mig Tolnai Lajost, ki csak 
nem reg szabadult ki a börtönből, s mar is 
négy lopás és rablásban volt része, átadták 
a lévai kir. jarásoiróságnak.

— A pénzügyminisztérium és a 
mezőgazdasági szesz ipar. Valóságos 
megUoboenest Keit az uj mezőgazdaságiszesz- 
termelöK köreben az a hír, hogy az eddig 
kiosztott 17C hektoliternyi Kontingenst meg 
160-nal akarja a pénzügyminiszter megjaví
tani. Arra talán el voltak készülve a szesz
termelők, hogy néhány 100 hektoliterrel ke
vesebb pótKontiugeust fognak kapni, minta 
mennyi őket a regi törvény alapján meg
illeti, de egeszen váratlanul sújtja őket az 
az elbánás, mely a 160 hektoliter pótlásban 
megnyilatkozik. Az uj mezőgazdasági szesz
termelök egeszen konsternálva vannak, s 
bámulnak azon, hogy miként lehet Magyar
országon a mezőgazdasági érdekeket annyira 
lábbal tiporni. Ez a kérdés többé nem az 
50 szesztermelö ügye, hanem az egész mezö- 
gazdasage, az egesz gazdatarsadaiom akcióba 
fog menni a czélból, hogy a mezőgazdasági 
érdekek a pénzügyminisztériumban ib respek
tál tassanak. tízeli Kálmán programija Lukács 
pénzügyminiszter urra is kötelező. Az uj 
mezőgazdasági szesztermelök fölkéretnek, 
hogy e napokban megtartandó országos ér
tekezleten, Budapesten mindannyian testü
letileg megjelenjenek. Ez alkalommal a gazda- 
tarsaűa.om vezetőivel együtt fog meg
jelenni az összes miniszterek és pártvezérek 
elölt, hogy serelmeiket tolmácsolja.

~ MÜkertészet. Beszterczebányán 
Egner A. nyugalmazott tanar „Flóra" 
czimü virágcsarnokot nyitott, mely mo
dern és tenyes bereudezesénel fogva ha
zánk fővárosának is díszére válna, Az üzlet 
vezetese Keichhait H, főkerteszre van 
bízva, Kinek KüHöidön — (Elég lett volna 
taian képzettségét a hírneves tóvárosi mü- 
Kerteszeauel szerezni; ma mar ezért külföldre 
faradul fölösleges. tizerK.) — volt elég al
kalma a kertészét es aoteszet terén bő tapasz
talatokat szerezni, hogy a nagyérdemű kö
zönség legmesszebb menő igényeit is képes 
kieiegitem. A virágcsarnok foglalkozik : Min
denfele csokor, koszorú, viragkosár es párna 
Kötészetével, menyasszonyi fej- és ruhadiszi- 
téssei, valamint szoba, ebédlő, kocsi, kerék
pár s egy eb mutatós tárgyak díszítésével.

— ÚJ posLabélyegek. Január elsejé
vel uj postaoeiyegek es levelezőlapok ke
rülnek forgalomba. Az uj beiyegek már 
áoronaertékben készülnék, Egyidejűleg tia

filléres bélyegü kisebb és nagyobb levél- , az ember társas lény. A társaság kötelező
borítékokat is nyomatnak, valamint 62 fil
léres távirati lapokat. Külföldi forgalomra 
öt filléres levelező lapokat is bocsájtanak ki.

— Barsvármegye állategészség
ügye e hó végén a földmivelésügyi minisz
ter közlése szerint igy áll: Takonykor és 
börféreg: Szkiczó 2 u., tízent-György 1 u., 
Nagy-Lót 1 u. Sertésorbáncz : Nagy-Heres- 
tény 1 u., Szelepcsény 1 u., Lutiila 5 u., 
Nagy-Sáró 2 udv., Nemes-Oroszi 1 udvar, 
Besenyő 46 u., Füss 15 u., Óhaj 1 u. 
Sertésvész: Aranyos-Maróth 1 u., Csárad 
3 u., Hecse 14 u., Mankócz 10 u., Németi 
7 u., Nemcsény 1 u., Sekély 10 u., Maros
falva 13 u., Nemes-Oroszi 1 u., Uj-Bars 6 u., 
Besse 1 u., Töhöl 16 u.

— Mindenki lehet katonatiszt ezen
túl, ha a testi és erkölcsi épsége megvan és 
leteszi a kadéti vizsgát. Mától kezdve tehát 
az osztrák-magyar közös hadseregben is igaz 
lesz az a napóleoni mondás, a mit a franczia 
hadsereg sohasem tett hazugsággá, hogy t. 
i. minden közkatona bornyujábau hordja a 
marsall-botot. Nagy örömet okoz az erről 
szóló rendelet, mely szerdán jelent meg a 
Rendeleti Közlönyben, különösen az intelli
gens altiszteknek, kik eddig akármilyen tanult 
és eszes fiuk voltak is, ha a kadétiskolát 
nem végeztek el, vagy egyévi önkéntesek 
nem lehettek, hiába érdemelték meg minden
képen az előléptetést, a régi osztrák ezopf 
tilalma miatt tisztekké soha sem lehettek. 
Ezentúl a ki sor alá kerül, a sorozás előtt 
bejelenti, hogy tiszt akar lenni és kész a 
kadétvizsgalatot letenni. Ha aztán leteszi a 
vizsgálatot, rögtön mint kadét lep szolgá- | 
latba mindenki, a minek föképen a közép- | 
iskolát végzett fiatal emberek vehetik nagy 
hasznát. Ez a rendelet az egyévi önkéntes
ségi intézmény némi javítása is lesz, a meny
nyiben némelyeknek kibúvót enged az alól 
a visszás helyzet alól, hogy a tisztekkel 
egyenlő műveltségű egyetemi hallgatók ok- 
vetetlenül az iskolazatlan káplárok és őr
mesterek felsöbbsége alá kerüljenek. Ezután 
az érettségit tett fiatal emberek, ha kiálljak 
a kadeti vizsgálatot, mint kadetek kezdik 
meg a katonáskodást. Olyan intézkedések 
ezek, a melyekhez ezelőtt csak nagy hábo
rúk esetében nyulottak, például 48-ban és 
utoljára 6ü-ban.

— Sok az ajánlott levői. A belügy
minisztériumhoz az utótibi időben mindsürüb- 
beu erkeznek a panaszok, hogy a feltétlenül 
portomentes hatóságok, hivatalok és közegek 
a hivatalos leveleiknek zömét ajánlva adjak 
a postára. A panasz kiemeli, hogy a postán 
úgy is, a közönséges es rendes hivatalos 
levelek is ugyanolyan gonddal, figyelemmel 
es pontossággal Kezeltetnek, mint az ajánlott 
levelek. Ma mar a postaszolgalat kifejlett 
berendezése mellett indokolatlanná vált a 
regen múlt időkből fennmaradt azon szokás, 
hogy a levelezesek feltűnő számban meg 
mindig ajaulva adatnak postára. Ezt kétségbe- 
voubatiauul igazolja azon tény, hogy a kö
zönséges levelek eltévedése miatt csak nagy 
ritkán emeltetik panasz, s az e tekintetben 
megejtett vizsgalatok eredménye szerint a 
panasz oka rendesen a postakezelés keretén 
Kívül eső körülményben rejlik. Már egy ízben 
még 1890-ben rendeletet adott ki a miniszter, 
amikor felhívta a törvényhatóságok figyelmét, 
hogy az ajánlott levelek kezelésével járó 
könyvelési es nyilvántartási teendők, s a 
uapról-napra fokozódó forgalom a postai 
szolgalat lebonyolítását mennyire megnehe
zítik. Tekiutettei ezen körülményre, feluivja 
a törvényhatóságokat újólag, hogy a régebbi 
rendelete utasításának szigorú szemmel tar
tása mellett hatályos módon intézkedjenek 
az iránt, hogy csakis azon hivatalos leve
lek adassanak ajánlva postára, melyek pó- 
toihatlan okiratokat tartalmaznak, vagy a 
melyekbeu határidő kitűzéséről van szó.

— Rövid hírek. — A kvóta. A 
kormány a heten terjesztette be a kvótáról 
szóló törvéuyjavaslatot, mely szerint a kö
zös kiadásokból a magyar Korona országai 
34'4, a birodalmi tanácsban képviselt orszá
gokra nézve 65'6 százalékban állapittatik 
meg. — Stefánia trónörökösné házas
sága állítólag mégis csak abban maradt s 
erre az elhatározásra leányának jövője bírta. 
— Vasutasok vasárnapja. A kereske
delmi miniszter elrendelte, hogy vasárnapo
kon es sátoros ünnepeken az allamvasutak 
igazgatóságának es üzletvezetöségeuek sze
mélyzete a hivataioskodas alól felmentessek. 
Az amerikai egyesült államok aielnöke 
Garret A. Hobart a heten meghalt. — Az 
Uj Ötkoronás ezüspeuzek verését most 
Kezdtek meg egyidejűleg a bécsi és körmöcz- 
banyai pénzverőkben.
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platonikus imádó, Fiatal leány: 
Mond csak, mi az, a mit a regényekben olyan gyak
ran olvasok ; platonikus imádó 1 — Tapasztaltabb 
barátnő: Diuruista udvarló, a ki nem mer a mama 
előtt fellépni.

8 ej t e 1 e m. — Asszony, add ide a vasárnapi 
felöltőmet 1 •—Hová gondolsz V Hiszen ma szombat van I 
— Nem tesz semmit I Mire kijövök a korcsmából, va
sárnap lesül

I

Irodalom és művészet.
A törvény. Olyan betű, a mely pa

rancsol, Már Aristoteles megmondotta( hogy 

elve : a törvény. Minden népnek vannak tör
vényei, mihelyt néppé egyesült. A törvé
nyek első egységes egészét, mindenre kiter
jedő egyetemességét Egyiptom alkotta meg. 
Görögországnak törvényei nem voltak örök- 
becsüek. Kómának jutott a dicsőség, hogy 
a modern Jo^-nak alapját vethette. Ennél az 
éleseszü, higgadt, meggondolt összetartó, nép
nél fejlődött ki először a köz-nek nagyobb- 
mérvü tudata, — s ezzel kapcsolatosan a 
törvények tisztelete. Intézkedéseiket már 
Julius Caesar össze akarta gyűjteni, de csak 
Justinianus hajthatta végre e nagyszerű ter
vet. Törvénygyűjteménye oly hatalmas, oly 
becses, hogy Napóleon azt élesztette fel, 
midőn törvénykönyvet szerkesztett a fran- 
cziáknak.

A legelső Írott római törvényekről bőven 
és érdekesen szól a Nagy Képes Világtörténet 
most megjelent 44. füzete. A tizenkét kö
tetes nagy munka szerkesztője Marczali 
Henrik, egyet, tanár, a görögökről szóló 
kötet szerzője dr. Gyomlay Gyula akadémi
kus. Egy-egy kötet ára díszes félbörketés- 
ben 8 frt; füzetenként is kapható 30 krjá
val. Megjelen minden héten egy füzet. Kap
ható Nyitrai és Társa könyvkereskedésében 
Léván.

Fővárosi Lapok. Magyarország e legrégibb 
szépirodalmi lapja, mely hetenként páratlan 
gazdag tartalommal és pompás képekkel je
lenik meg, e héten nagy átalakuláson ment 
keresztül. A lap szerkesztését Thury Zoltán, 
a kiváló iró és nagy sikereket látott dráma
iró vette át, a kinek nevével egy uj, fényes 
aerája indul meg a „Fővárosi Lapoknak". 
A lap fömunkatársa Molnár Ferencz, a fiata
labb Írói gárda e nagytehetségü, széles kör
ben ismert tagja. A „Fővárosi Lapok* segéd
szerkesztője maradt, mint volt Erényi Nándor. 
A kitünően szerkesztett, előkelő hetilapot a 
szerkesztőkön kivül a munkatársak díszes 
serege fogja viszszavezetni arra a dicsőséges 
pályára, melyen a régi „Fővárosi Lapok" 
oly sok elismerést aratott. A „Fővárosi 
Lapok*‘-at melegen ajánljuk olvasóink figyel
mébe. Előfizetési ára : negyedévre 3 frt, fél
évre 6 frt. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, V., Hold-utcza 15. szám.

Szőlő- és bortermelési pályadijak. Egy 300 
koronás, egy 200 koronás, egy 100 Koronás 
és négy 50 Koronás, tehát hét, összesen nyolcz- 
szaz Korona értékű páiyadijat tűzött ki a 
„Borászati Lapok" szerkesztősége, a lapban 
Közlesre alKaimas szakczikkek és tárczak 
megírására. Önálló, eredeti, lehetőleg ábrák
kal illusztrált csikkekkel pályázhatni a szőlő
termelés, a borgazdaság, a szőlő és bor érté
kesítése, forgalma köréből, vagy akár prózá
ban, akár versalakban írott tárczákkal, a 
szakmára vonatkozó szépirodalmi, történeti 
tárgygyal. A pályázat részletes feltételei a 
„Borászati Lapok" legközelebbi számaiban 
tétetnek közzé. A pályamunkák 1900. évi 
január hó 1-ig küldendők be, zárt jeligés 
levéllel, a lap szerkesztőségéhez, Budapest 
(Köztelek).

Áttekintési térkép. Tiszteknek, katonai 
irodáknak, civil hatóságoknak, katonák ré
szére szállítóknak stb. ajánljuk, a széthe- 
lyezesi változás keresztül vitele után, a G. 
Freytag & Berndt, Bécs V1I/1. kiadásában 
éppen most megjelent: „A cs. és kir. hadsereg 
és honvédség széthelyezésének áttekintési térképe 
az 1899—1900 évre.u (Ara 1 frt 20 kr.) Ked
vező pillanatban való megjelenése, s az igen 
tisztán s nagy gonddal kidolgozott térkép 
az egyes csapatnemeket eredeti jelzések által 
tünteti fel: Minden fegyvernem sapkája által, 
a parancsnokságok, az ezredek és zászlóaljak 
pedig számok által vannak pontosan jelezve, 
A térképén van ezenkívül egy áttekintési 
táblázat, mely a térképnek kiegészítő része, 
s melynek alapján könnyen és biztosan lehet 
feleletet adni, hogy milyen csapatok vannak
N. városban? hol és merre tekszik ezen, 
nagy azon csapattest ? Mi a cs. és kir. had
sereg, valamint a honvédségnek széthelyezését 
feltüntető s az 1899—1900. évre megjelent 
áttekintési térképet (ára 1 frt 20 kr.), mint 
az a téren létező legjobb segédeszköznek 
tekintjük s ajánljuk annak beszerzését, Kap
ható : Nyitrai és Társa könyvkereskedésében 
Léván,

Stampay kath. ének* és imakönyve VI, 
bővített kiadásban jelent meg. E kiadás már 
most nem csupán az ifjúság, a nép és kán
torok kézikönyve, hanem a főtdö papságé 
is. 240 oldalra terjed. Ara csinosan Kötve 
most is 15, angol vászonban 25 kr, 11-ik 
könyv és kották ingyen, Kapható Köbölkú- 
ton, Esztergommegyében,

"Rálí C»p] TTATfi. totói 11 frt 65
■vmXX MvXjf vllX krig méterenként — 
valamint fekete, fehér és szines Henneberg 
selyem 45 krtól 14 frt 65 krig méteren
ként — a legdivatosabb szövés, szin és min
tázatban. Privát-fogyasztóknak póstabér 
és vámmentesen valamint házhoz szállítva*
— mintákat pedig postafordultává- 
küldenek, HENNEBERG G. selyem
gyárai (cs. és kir. udvari szállító) Zürich
ben. — Magyar levelezés. Svájczba kétsze
res levélbélyeg ragasztandó.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

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

Nyilttér.
i.

év

Mélyen tisztelt üzletfeleinkhez I

A koronaérték kötelező számítása 1900. 
január hó l-én lép életbe, mely kelettől az 

összes könyvek és számlák koronaértékben 
vezetendök és áliitandók 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 
könyvkötészet.

II.
szabad kézből eladó. 
Bővebb felvilágosítást

ad a háztulajdonos ZÚgÓ-UtCZá 642.
III.

971./1899. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-cz. 102. tj-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a lévai kir. járásbiróság 1899, 
évi V. 451/1. sz. végzése következtéoen dr. 
Weisz Zsigmond ügyvéd által képviselt Mis- 
sák Zsigmond javára Pénzes Károly 
ellen 100 frt s jár. erejéig 1899. évi aug. 
hó 14-én foganatosított biztosítási végrehaj
tás utján le s felülfoglalt és 587 frtra be
csült következő ingóságok, u. m. gazdasági 
fölszerelés, lovak, cséplőgép stb. nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbiró
ság 1899-ík évi V. 571/1. számú végzése 
folytán fenti tőkekövetelés s jár. erejéig 
Nemes-Orosziban leendő eszközlesére 1899. 
évi deczember hói napjának délelőtti 
8 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881, 
évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérő
nek, szükség esetén beosáron alul is el 
fognak adatni.

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

Kelt Léván, 1899: évi nov. 14. napján.
Tonhaiser, 

kir. bir. végrehajtó.
IV.

Árverési hirdetmény.

Alóhrott bír, végrehajtó as 1881. LX. 
t, ez. 102. § értelmében közzéteszi, hogy a 
lévai kir. jbiróság 1899. V 97/2. sz. végzése 
alapján Dr. Novotny Imre ügyvéd által képv. 
Klabala Anna javára Laufer Béla ellen 13 
frt s jár. erejéig 1899. aug. 9-én fog. kiél, 
végrehajtás utján lefoglalt 88 frt értékű 
bútor nyilvános árverésen eladatik.

Ezen árverésuek a lévai kir. jbiróság 
1899. V 97/5. sz. végzése folytán hátralékos 
töae követelés s jár. erejéig Léván leendő 
eszközlésére 1899. nov. 29. napjának d. u. 
2 Órája határidőül kitüzetik s ahoz a venni 
szándeKozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy nevezett ingók készpénzfizetés 
mellett a legtöbbet ígérőnek esetleg becs
áron alul is eladatnak.

Léván, 1899. nov. 14.
Tonhaiser

kir. jbir. végrehajtó.

A l'lhct. Ca |>dici conipos. c|£
tnindiu* mint

Horgony-Pain-Expeller
kerendö es skatulyák „Horgony" nelkülv 
mint nem valódiak vlsszautasitandők. '



48. szám. hirdetések 1899. november hó 26

A Triesti Általános Biztosító-Társulat
(Assicurazioni Generáli.)

A-la.pitta.tott 1831-ik: évben.

E társaság, mely a károk előzékeny megállapítása és pontos kifizetése áltál álta
lános bizalmat keltett maga iránt, az 1898. évi deczember hó 31-röl kelt mérlege szerint: 

61 fillérrel

Önkéntes árverés.
A Koháry utczai 504-ik számú lakház és üzlethelyiségnek meg

felelő melléképület folyó hó 26-án vasárnap délután 4 órakor szabad 
kézből önkéntes árverésen fog eladatni.

Venni szándékozók szíveskedjenek a helyszínén megjelenni.
Tisztelettel Cserei Gyula.

153.073,167 ko.onaAlaptőkében és készpénzbeli tartalékban . •
rendelkezik.

A fentemlitett évben érvényben levő életosztályi tőkebiztositásainak
összege.................................................................................................................
teszen.

A tüzbiztositási osztályban a későbbi években esedékes dijakról
szóló díj kötelezvényei
rúgnak.

Fennállása óta károk fejében.........................................................
fizetett ki.

E számok bizonyítják, hogy az „ Assicurazioni Generáli “ még a legelővigyázatosabb gaz iának és 
családapának is teljes megnyugtatást nyújthat és hogy a nagy bizalom, melynek a társaság örvend, telje
se* igazolt is.

449.227,817

71.175,674

korona

korona

22 fillért

21 fillérre ii

633.488,400 korona 86 fillért

Biztosítások elfogadtatnak:
Tőkére vagy életjáradékra, halál vagy elélés esetére ugy, hogy a biztosított összeg azonnal, vagy 

pedig ugy, bogy bizonyos megszabott határidőben fizettetik ki.
Különösen ajánlhatók az életbiztosítások nyereményben való részesüléssel.

Az eddig felosztásra került nyeremanyosztalék 1852-től 1899-ig évenkint átlag 26 14 67 krt tett ki 
minden 100 frt befizetett díj után.

Az ekképen biztosított személy a reá eső nyereményt :
1. készpénzben felveheti ; vagy 2. a biztosított töke szaporítására : vagy 3. az évi díj leszállítására 

fordíthatja.
Az uj feltételek szerint kötött biztosítások számos más előnyök mellett a biztosítottnak még a kő

vetkező előnyöket nyújtják.
«) Megtámadhatlanok a kötvények öt évi fennállásuk után öngyilkosság, párbaj stb. esetében.
b) Nem veszíthetik el teljesen érvényüket kölcsön meutes kötvények három évi fennállása után.
c) A biztosítottnak egészségi állapotától függetlenül ismét érvénybeloptethetők: 

belül oly kötvények, melyek a dijtizetésuck elmulasztása folytan érvényüket vesztették.
d) Nepfölkelés eseten dijpótlék nélkül érvényben marad a biztosítás hat havi 

15,000 frtot meg nem haladó összeg erejéig.
e) A hadi szolgálat teljesítése közben pótdij nélkül érvényben marad a biztosítás 

lása után, a rendes hadsereghez vagy a honvédséghez tartózj biztosítottaknál 5000 frtot meg 
összeg erejéig.

Egyszerű biztosítás halálesetre.
Évi dij minden 1000 frtnyi bizt. tőke után, ha az illető

25 éves 30 éves 35 éves 40 éves
19 frF30Tw; 2Tfrr80Tkn 24 frT901o\ 281rt 90~kn 34”frF30 krT
2. TŰZ , villámcsapás-, Iégsze8z- és gözkazánrobbanás által okozott károk ellen ; mindennemű ingó 

és ingatlan tárgyak.
3. A tiszta haszon és bérjövedelemnek laképületeknél tűzkár folytán való elmaradása ellen.
4. Törés által okozott károk ellen: tükör- és tükörüvegtáblák.
5. Szállítmány! károk ellen: vízen és szárazföldén szállított javak. Tengeren szállított áruk is bizto

síttatnak.
6. Jég ellen: a „Magyar jég- és viszontbiztosító részvény társaság" által, mely társaságnak teljesen 

befizetett alaptőkéje és készpénzben tartalékjai 4*3 millió koronára rúgnak. (Iroda : Budapest, Gizeila-ter 7. sz.)
7. Baleset ellen: az „Első osztrák általános baleset ellen biztosító társaság14 által, mely társaság 

nak teljesen befizetett alaptőkéje és készpénzbeli tartalékjai 7’5 millió koronánál többet tesznek ki. (Iroda : 
Budapest, Dorottya-utcza 10. sz.)

három hónapon

fennállása után,

hat

45

havi fennál- 
nem haladó

éves

A cs. és kir. szab, triesti

Általános Biztosító Társulat 
Magyarországi vezérügyuöksege : 

Steinhardt. Foór.

Lévai főügynöksége: Frommer S_-ná.l_

Naptárak 1900. évre.
Iróaljzat, heti előjegyzési-, napi tömb-naptárak, tárcza 
naptár és képes naptárak az 1900. évre nagy válasz

tékban kaphatók:
NYITRAI és TARSA 

könyvkereskedésében 
l E v A jxt.

Q 0 0 $ 0 0 0 0 0 0 0 0
5
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Bars* és Hontmegye részére

ÉRCZKOPORSÓ FŐRAKTÁR KERN TESTVÉREKNÉL LÉVAN

Beschorner A. M
első cs. kir. osztn-magyar-, német franczia-, olasz- 

dalmazott érczkoporsó gyárából.
es orosz szaba*

Ezen szabadalm. 
érczkoporsók Eu

rópában majd 
minden egészség- 

: ügyi hatóságok 
által nemcsak a 

hullák szállításá
hoz, leginkább

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

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

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

Úgyszintén síremlékek, vaskerítések, keresztek, szemfedelek, pár
nák, koszorúk, szalagcsokrok 8tb. nagy választékban jutányos áron.

Kaphatók KEO TESTVÉREKNÉL Léván.
I
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AZ ARANY KASZÁHOZ.
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I
A Gödöllő m. kir. >a 
korona uradalom 
felügy. alatt álló <4 

Borászati szövetkezet © 
palaczk-borainak $ 
elárusitólerakata M

Folyékony 
arany és ezüst 

festékek

Testvérei LéváD.
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Magy. kir. 

dohány, szivar, 
lőpor és kártya

árulás.
Első 

gazdasági és var
rógép-, 

kcczci-j.-, 
fa- és 

érczkoporsó 
raktára.

Ken
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, 
kerekgyártó, ács, esztergályos, czipész, házi és gazdaság 
részére, tengelyek, ekerészek, valódi Fischer-féle reszelék 
és ráspolyok, lószőr-, Afripuo és tengeri fü, épület- és bútor
vasalások, tinóm kávé, ezukor, tea, rum, likőrök, cocnac, 
fehér és vörös bor, valódi Meidinger-féie és öntött vas 
kályhákkal felszerelt raktárukat.

Vidéki megrendelések legnagyobb figyelemmel és 
gyorsan teljesittetnek, uj képes árjegyzékek kívánatra bér
mentve küldetnek.
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A n. é. közönség figyelmébe I

Főelárusitó : Eng*el József kereskedő 
Léván.
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Horgony-Pain-Expeller
Liniment Capsici cornp.

Éáen hirneves háziszer ellentállt az idő 
megpróhálásának, inért már több mint 30 
év óta megbízható, fájdalomcsillapító be- 
dörzsölésként alkalmaztat ó kötvénynél, 
csúznál, tagszagjatásnal és meghűléseknél 
és az orvosok áltál bedörz^ölésekre is 
mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi 
IIorgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony. 
Liniment. elnevezés alatt, nem titkos szer, 
hanem igazi népszerű háziszer, melynek 
egy háztartásban sem keileno hiányozni 
40 kr., 70 kr. és 1 frt. üvegenként! árban 
majdnem minden gyógyszertárban készlet
ben van; főraktár: Török József gyógy
szerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmá
val igen óvatosak legyünk, mert több kiseb- 
bértekü utánzat van forgalomban. 
Ki nem akar megkárosodni, az 
minden egyes üveget „Horgony" 
védjegyes Richter czégjegyzés nél
kül mint nem valódit utasítsa vissza.
RICHTER F. AD. és társa. R UDOLSTAOT 
* es. és kir. udvari szétütök.
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0 Borainak valódisága és tisztaságáért szavatolunk, miután azok mindig vegyelemzós

ala kerülnek.

o Radó és T-^Q magyar borpincze, Budapest, V., Nlérleg-utcza 4.

0 Léván eredeti árakon kapható: Engel József, Amstatter Imre, Adler Júlia,
Láng B. Kern Testvérek, Boleuian László.

MAGYAR BORPINCZE
Dfllflrí7l<hnrílinak föárudaja V. kér., Mérleg utcza 4. szám Pg2g.CZKPOramaK fiok-arudaja VII. kér., Erzsebet-körut 56. szám.

Van szerenoséuk a n. é. közönség szives figyelmét kitűnő paiaczkborainkra 
felhívni, fehér és vörös asztali borok ugysziute az ország előkelő és jelentékeny 
termelőinek fajborai nagy választékban kaphatok. A dörgicsei kegyes tanitóreud 
eredeti töltésű palaczkozott borainak, úgymint Louszky Adolf tokaji aszú- és 
szamorodni borainak fölerakata.
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Nyomatott Nyitrai ói Tária könyvnyomdájában, Léván


