
XIX. évfolyam. 50- szám LÉVAJ899. deczemberhólO.
ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken és Léván házhoz küldve:

Egy évre....................... 5 frt — kr.
Hat hóra........................2 frt 50 kr-
Három hóra .... 1 frt 25 kr. 
FJőfixetéai pénzek póatautalványnyal küldhetők.

’í<ye» Hámok 12 krjával kaphatók 
a kiadóhivatalbau. BARS. HIRDETÉSEK

Xégyhasáboa petit-sor egyszeri közléséért T kr 
kétszeriért • kr, többszöriért 5 kr fizetnnd*- 

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 krajezár

A nyilttérben: 
minden négyhasábos garmend sor dija 15 kr.

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

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

FELELŐS szí TKESZTÖ .- HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen.: hetenként egyszer.
— ♦ vasárnap reggel.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba

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

_________ ________ ■  ----------- a------ -——-

Az országos és helyi ipar 
fejlesztése.

A magyar ipar országos felvirágozta
tása kétségkívül miuden jó hazafinak vá
gyát képezi. Magának a kormánynak is 
célja, hogy a földmivelés mellett a hazai 
ipart is arra a magaslatra emelje, hogy 
ne csak az ország szükségletét fedezze, 
de a külföldön is legyen képest tért 
hódítani.

Az országos ipar fejlesztése mellett 
nem tévesztendő azonban sohasem szem 
elől e helyi ipar fejlesztésre való törek
vés. — Ez képezi a városok fejlődé
sének alapját; ipar nélkül városi fejlő
dés nem is képzelhető.

Alig van a közforgalomban olyan 
cikk, a melyből tulnyomórész nem a 
külföldről került volna hozzánk, a mi 
leginkább az által bizonyítható be, hogy 
a legtöbb közforgalomban levő ipar
cikken, vagy annak burkolatán idegen 
nyelven van a felírás. A legegyszerűbb 
ipari készítményeken német vagy angol 
feliratokkal találkozunk. Sőt többet mon
dunk, nem restelli; egy némelyik ma
gyar gyáros sem gyártmányait azon hi- 
szembeu, hogy igy nagyobb leend a 
kelendőségük, idegen nyelvű felírások
kal bocsátani közforgalomba.

Az ellen, a rossz szokás ellen indult 
meg az akció, mely a jobbat minden
ben a külföldön keresi, ami végből is 
az első sorban a magyar ipart kell 
versenyképessé tenni. Ez volna célja 
annak a törvényjavaslatnak is, a me
lyet nem régiben a hazai ipar támo
gatásáról a kereskedelemügyi miniszter 
a törvényhozás elé terjesztett.

Az igaz, hogy sok tekintetben a 
magyar ipar még nem áll azon a ma
gaslaton, mint a külföldi, de megvan 
nálunk arra minden eszköz, hogy oda 
emelkedjék, sőt azt felül is múlja, mert 
nekünk a nyers anyagot a legtöbb eset
ben az első kézből szolgáltatják a hazai

T Á E C Z A.

Temetőben.
Itt nyugszik ő is, régen itt pihen, 
Lezárva csillag két szeme;
Lezárva földi boldogságom is, 
Itt nyugszik régen ő vele.

Hogy is tudtál elhagyni engem igy, 
Bucsútlan és oly hirtelen ?
Hogy is tudtál oly fájó, mély sebet 
Gyógyitlan hagyni telkemen ?

A fájdalom, a melyre nincsen ír, 
Benn dúl szivemnek rejtekén, 
Hiszen hiába tűnt el annyi év, 
Szerelmed nem feledhetém !

Legszentebb emlék most is énnekem 
A perez, midőn öleltelek, 
Sleggyötröbb fájdalom, hogy ily korán, 
Oly gyorsan elvesztettelek.

Oh, hogy kitéptek gyönge szép virág !... 
Azóta nincs nyugtom nekem, 
S mi égi boldogság volt még előbb, 
Örök gyászszá lett életem.

Milyen gonosz, irigy kéz volt is az, 
A mely szivemtől elrabolt, 
S mindkettőnk boldog, földi édenén 
Könyörtelen végig tarolt ?

Miért kínoz engem tovább a sors ? 
Miért nem ád egy kis helyet, 
Itt... itt, gyászos sirodnál, ah, hiszen 
Nyugalmam már csak itt lehet?!

Qabala Józaef. 

termelők, s most, hogy egyes iparcik
keket az állam is bizonyos kedvezmé
nyekben fog részesíteni, meg van az 
a kilátásunk, hogy nem sokára teljes 
készültséggel állhatunk be a világ-ver
senybe.

Azonban a hazai ipar fellendítése 
csak kis részben függ az állam által 
nyújtott kedvezményektől, de annál 
inkább a társadalom pártolásától. Ezért 
hívta fel a kereskedelemügyi miniszter 
a törvényhatóságokat és községeket, 
hogy szükségleteiket kizárólag hazai 
gyártmányokkal fedezzék. Dicsérettel 
emlitjük fel e helyen Léva város kö
zönségének is azon határozatát, hogy 
a város részére soha semmit sem fog 
vásárolni, a mi külföldről került s a 
mi idehaza is megszerezhető s egyál
talában a városi versenytárgyalásoknál 
a külföldi ajánlat figyelembe nem 
veendő.

Ezt a példát utánozni, követnie kell 
minden egyesületnek, kaszinóknak, kö
röknek stb. Mert a magyar ipar ha
nyatlásának és fejletlenségének főoka 
az, hogy a társadalom nem pártolja 
eléggé a hazai ipart. Valljuk meg az 
igazat, hogy hazafiasak vagyunk, sovi
niszták is bizonyos irányban, de azért 
iparcikkeink legnagyobb részét külföld
ről szerezzük be. Bécsi cipőben járunk, 
holott nálunk van a legjobb bőr, stájer 
vagy párisi kalapot hordunk, holott 
tőlünk viszik a gyapjú, olasz ma
karónit, frankfurti virslit eszünk, holott 
innen hordják a lisztet és a vágó marhát

Itt kell, hogy soviniszták legyünk, 
mert ha a csehek bojkottálni tudják a 
magyar lisztet, noha ez a legelső és 
legfinomabb iparcikk, miért ne tudnék 
mi mellőzni vásárlásainkban a külföl
döt. Eleinte lehet, hogy kevésbbé jó 
készítményt kapunk, de rövid idő alatt 
el fogjuk érni hazai iparunk felvirág
zását.

Mutassa meg a magyar en?

Ördögöt lőtt.
Irta: JÓ-VITÉZ.

Déli 12 órakor megkondult a vártorony 
harangja, ezt követé a vártajel. Háromszor 
harsogott a kürt s három Ízben bocsátá ki 
a kazamata öblös kapuja a hadfiakat, számra 
mintegy harminczkettöt.

Tompa és Kurta egyéves önkéntesek leg
hátul jövének.

A kapitány kiadá a jelszavakat s utána 
a parancsot az elvonulásra.

A puskaporos torony a várfalakon kívül 
feküdt a füvei és bozóttal benőtt előtéren, 
A várta egy része ennek vette útját s ott 
vonult el a kis csapat a zegzugos sánezok- 
bán, mig kiért az előtérre,

A magas jegenyék ölelte előtér fölött röp
ködött egy csókaraj, azután károgva himbá- 
lódott a jegenyék tetején. Alant sárgás 
zöld a ftt, megcsípte a tél eleje, sötétpiros, 
levél hullatott kóró görbén ágaskodik ki be* 
belőle, kikerüli még a madár is, félve, hogy 
eltörik alatta.

— Testvér, — suttogja Tompához Kurta, 
— láttál-e már ördögöt? Ezt a kérdést azért 
tette, mert az éjjel az a fura dolog történt 
a vártán, hogy valaki az ördögre lőtt,

— Hogyne láttam volna ! Kőfaragó volt a 
mestersége, Bőt minthogy családos volt, kis 
ördögöket és ezeknek utódait, ördögöcské- 
ket is láttam.

—- Ne folytasd, mert „elkecskésedik" 
az egész család, mig a dédunokákra jut a sor.

De hátraszól káplár Csinca s ők elball- 
gatának.

Előttük • puskaporos torony, A régi 

bér haza fiságát azzal, hogy 
szükségleteit kizárólag ma
gyar iparosok készítményei
vel fedezi, hogy csak oly ke
reskedőktől vásárol, kik első 
sorban magyar gyártmányo
kat hoznak forgalomba, sza
bótól, cipésztől, kalapostól kö
veteljük, hogy ipari készít
ményeihez való anyagot ma
gyar gyárostól szerezze be.

S minden lévai polgárnak 
legyen szivéhez nőve, városa 
iparosainak, kereskedőinek 
sorsa; a mi pénzünkön, annak 
nyújtsunk támaszt első sor
ban, aki adójával városunk 
szükségletét fedezi.

Ez a leghazafiasabb kötelessége a 
magyar társadalomnak, mert meggátolja 
a magyar pénznek külföldön való szét
szóródását, mert verseny képessé fogja 
tenni a hazai iparunkat, s mert az 
iparcikkek gyártásának állandósításával 
tekintélyes tőkéket köt a magyar föld
höz, a melyeknek kamatait maga a 
felvirágzott iparos osztály révén közvetve 
az egész ország fogja élvezni.

O

A lévai elemi iskola keletkezése.
Közli: Aristides- 

(6. Folytatás.)

Már a mi az illy módon választandó Ta
nítóknak oktatását, s elkészítésit illeti, ámbá
tor ez az Feö Nemzeti Anya Oskolákhoz 
tartozik tulajdonképpen, a hol mind addig 
az ideig, a még magokat a tanításra alkal
matos, és elkészültöknek nem mutattyák, 
önnön költségeiken kelletik élniek ; én mind
azonáltal, ha a Nemes Város e dologban 
bizodalmát bennem hellyhozteti, és kész 
szolgálatommal élni szándékozik, meg tévén 
előre a Felsőbb Helyeknél Jelentésemet, min
den fizetés, a vagy jutalom nélkül ezek ok
tatását, és tanítását önként magamra vállalom, 
hogy ez által mind az utazásra, mind a praepa- 
randiára teendő Költségektül megszabadítsam 
őket,r

Által esvén a Két Kérdés megfejtésén, 

őrség fegyverbe lép s az uj átveszi a szol* 
gálatot,

Tompát bántja a kiváncsieág,
— Ki lőtt az éjjel az ördögre — 

kérdé újra,
— A gyalogos N’czu, — feleié az elvo

nuló őrség parancsnoka.
— Nuczu! Hogy néz ki az az ördög?
— Uh 1 Brr ! Tüzes a szeme, hordó a 

teste s lólába van. Mikor rálöttem, kiiugott, 
aztán nekem akart esni, de azt már nem 
vártam be, mert elszaladtam.

— Jól tetted Nuozu, pihenhetsz most 14 
napot az egyesben,

— Csak lett volna nálam ezüst golyó, 
nem nevetnének rajtam most,

—- Hát az mitől jó ?
— Tudja azt a Trifu, tőle hallottam,
A régi őrség elvonult s a hadfiak, kik 

az ördögnek ily módon ki valának téve, ké* 
nyelmesen elhelyezkedének a vártaszobában.

Tompát bántja az ördög, Balmez Trifu 
pedig tudja, hogy a vacsora vége az övé, 
miért ne mondaná el hát az ördög históriáját, 
Nyomban rá is kezdi:

— Száz éve, hogy ezt a várat építették, 
sok ezer a köve, téglája, miből összehor* 
dották és ez volt az átka annak a generá
lisnak, ki akkortájt itt komandérozott. Szép 
hajadon leányát szerette egy huszárkapitány.

No a lány sem idegenkedett tőle, A 
huszárkapitánynak azonban pénz kellett, 
még pedig sok pénz. A generálisnak meg 
azon járt az esze, hogy adjon leányának 
annyi pénzt, mikor nincsen, Segített rajta 
ám a* ördög s egy éjjel megsúgta neki a 

már most lépek az utolsóra, t. i. honnan kel
lessék a Tanítók fizetését megszerezni ? és 
mennyiben meghatározni ?

Esmérvén a Nemes Városnak környül- 
állásait, meg vallom, hogy ezen kérdés meg
vizsgálásán eleintén magam is felakadtam; 
de meggondolván azt, hogy az igaz akarat 
edgyet értés, és köz iparkodás öszve kap- 
tsolva, még azon dolgokat is végre hajthattya, 
a melíyeknek lehetősségéről, a vagy végre 
hajtósságáról a könnyebben gondolkozók ké
telkednek ; — valamint ennek a múlt Eszten
dőben olly kevés idő alatt, s olly diszessen 
felépített helybéli Nemzeti Iskolák tagadha
tatlan bizonyoági — újra néki bátoritatván, 
egész aggódásommal fel hagyék, meg fontol
ván azt, hogy tsak igazán akarni, edgyet 
érteni, és köziparkodással kell munkálkodni, 
az Isten segítségével mindent végbe lehet 
hajtani.

Érdemes Lakosok 1 A Nemzeti Oskolák 
a Városnak tulajdoni lévén, hogy az azok
nak oktatására megkivántató Tanítóknak 
fizetése is a Tulajdonost illeti, mind a dolog 
természetibül által lehet látni, mint pedig az 
ez eránt tett Királyi Rendelések nyilvános- 
ságossan bizonyittyák.

Érdemes Lakosok! Minekutánna olly 
Elöljárókkal vagyon szerentséjek ditsekedni, 
a kik a Városnak több ezerekbül álló adós
ságaikat, hivségekkel, iparkodásokkal, szór- 
galmatosságokkal ugy ki tudták fizetni, hogy 
azon idő alatt, a midőn azoknak terhe alul 
a Várost megmentették, a Közönségnek min
den érezhető terhe nélkül több ezreken olly 
derék, olly szép Oskola épületet tettek; 
azonkívül a Városnak Vagyonyát nagyobbé- 
tották, és még az Esztendő végivel több száz 
frtot hagytak a Város pénztárában, -- a mint 
azt a minapi Tisztviselők választása alkal
matosságával minden józan gondolkozók vé
lem edgyütt nem kevés örömmel hallották, 
—- minekutánna mondám a Nemes Város illy 
Elöljárókkal ditsekedik, éppen semmi oka 
sints a Nemzeti Oskolákat tanítandó szemé
lyeknek Esztendőbéli fizetésiért valami uj 
tehertül félni, — sőt tellyes birodalmakat 
azokba hellybeztethetik, a kik tudni illik olly 
módokrul fognak gondoskodni, a meilyek 
által a Városbéli Községiül minden érezhető 
teher, elhári tátik,

En szerentsésnek fogom magamat tar
tani, ha a Ns. Városnak ebben is tsekély 
javasolásommal szolgálatomat tehetem. — 
Tudva vagyon mindenek előtt, hogy a Colié* 
giumunk, és Gymnasiumunk felállítása, s 
Lévára való behozása egyedül a több helyek-
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módját, hogy pénzhez jusson. Hallod-e — 
mondja az ördög a generálisnak álmában, 
—- minek neked az a sok tégla, ha nem 
tudod hasznát venni, Minden 10 darabután 
vonj le egy krajezárt s annyi lesz a pénzed, 
hogy akár fürödhetsz az aranyban. Hogy aa 
ördög szava a generálisnak ki ne menjen a 
fejéből, ráült annak a mellére, mitől a ge
nerális nagyon hörgött s felébredt. Na, megia 
fogadta az ördög szavát.

Gyűlt már a sok pénz a tégla árából I 
kitűzték az esküvő napját. Szép hajadon 
lánya pedig kérdi az apját, hol volna a 
pénz ? Itt I mondja a generális és kinyitja 
a kincses ládát, Hát majdnem, hogy meg
vakultak a fénytől, mert a sok krajezár aa 
ördög jóvoltából mind szinaranynyá válto
zott. Ijedtében mindent elárult a lánynak.

Lett sirás, rivás s busult a lány, hogy 
az ördög adja hozományát, bogy lehessen 
hát ő boldog I

Mintsem igy menjen férjhez, inkább el
bujdosott a vár sánczaiba s élve többé so
hasem került elő,

Hét évet fordult azóta a világ, elkészült 
a vár is, de nem a generális lakott benne, 
elvitte az ördög a lelkét a halálos ágyán, 
ártatlan leánya azonban nem tud pihenni, 
mindegyik hetedik évben, esküvője évfordu
lóján éjjel megjelenik itt a várta előtt s 
esdekelve kéri, szabadítsák meg az ördög
től, a ki azóta folyvást üldözi.

— Felváltás I —- hangzott be kívülről az 
őr szava,

A vártorony órája hetet ütött s az őrség 
a jelszóra kivonult, A szolgálatot Kurta vette 



rül öszve gyűjtött Töke pénzekből hajtatott 
végre,— Vallyon nem volna e jó moit is 
az éidemes Városi Elöljáróknak a Község 
nevében több olly tehetössebb Uraságokhoz 
folyamodni ? a kik látván a dolognak hasz
nát, és szükségét, adakozó kezeket bizonyos- 
sau el nem fogják húzni. — így jó volna 
könyörgő Levéllel a Nagy Mtgu Eszterházy 
Miklós Hertzeget, mint Földes Urat meg
keresni, a ki ha talán pénzben nem adna 
is semmit, reményleni lehet, hogy a termeszt- 
ménekbül annyi deputátumot méltóztatik 
Kegyesseu resolválni, a mennyi szükséges 
az emlitett Tauitóknak, — ezt pedig annál 
inkább reményleni lehet; mivel a Város az 
Oskolák felépítését a nélkül vitte végbe, hogy 
Eö Hertzegségéhez, mint Földes Urához fo
lyamodott volna. — Azon kivül e dolog 
szerentsés végbe vitelében, számot tarthat 
a Város Tettes Praelectus Urnák pártfogá
sához, s hatalmas közbe vetéséhez, a kiknek 
a Városhoz való különös Kegyességét több 
Ízben vala szerentséjek tapasztalni az érde
mes Lakosoknak.

így egyebek között Eö Excelleutiájához 
a Nyitrai, Eö Mghoz a Pétsi Megyés Püs
pökökhöz — nem különben Eö Nagyságához 
Marczibányi Imre kir. Tanátsoshoz remény
séggel lehetne folyamodni, a kik valamint 
egyébb Közjót, úgy a helybéli Deák Osko
lák felállítását is Kegyes adakozásokkal elö- 
segélleni méltóztattak.

így Eö Méltóságát Megyénk Feö Ispá- 
nyát, és anuak Tettes Státussait meg lehet 
kérni, sött egyebekhez is folyamodni meg 
pedig álhatatossággal úgy, hogy, ha az első 
esdeklés megnem halgattatnék is, azt mély 
alázatossággal meg lehetne ujjétani; — Es az 
illy módon öszve gyűjtendő Fundátiókhoz 
a mi meg kivántatnék a Tanítók fizetésiből, 
azt a Város érezhető terhe nélkül ki pótol
hatnák a szorgalmatos Elöijáók.

Ha az érdemes Elöljárók ezen utat kö
vetni fogják, ki ki tapasztalni fogja, hogy 
tzéljokat szerentséssen eléreudik, a meüy 
után könnyű lészen a Tanítóknak rendelendő 
fizetés mennyiségét is meghatározni, a melly- 
rül addig az ideig tanatskozui nem is lehet.

Már ezeknek végrehajtásába kimond
hatatlan haszon fog a Nemes Városra háram- 
lani ; mert a szomszéd Hellységbéliek látván 
a Nemzeti Oskolák béhozását, Gyermekei
ket már azokban is szivessen beadgyák, an
nál is inkább ; mivel az egész Környékben 
ezek nélkül szűkölködnek; — A Lévaiak 
pedig, a kik a Deák Oskolákba járni nem 
szándékoznak, vagy arra alkalmatlanok vol
nának, már ezen Nemzeti Oskolákban meg- 
tanulhattyák mindazokat, a mellyek nékiek 
a polgári életben szükségessek ; — ellenben, 
a kik az Iskoláikat tovább is igyekeznek 
folytatni, azok itt jó Fundamentomot nyer
vén, annál nagyobb előmenetelt tehetnek 
jövendőben a Deák Oskolákban és tzéljokat 
könyebben elérhetik ; — Az érdemes Elöl
járók pedig végre valamint különös ditsére- 
tet érdemelnek most az emlitett Oskola épü
let felállításáért, úgy az azokba bé hozattandó 
Tanítók által még a késő Maradékot is buzgó 
háládatosságra fogják magok eránt vonzani.

A mi engemet illet, részemrül semmit

át, a felváltott őr a felvezetővel visszavonul 
és ott hagyja Kurtát a toronynál.

Az égbolt tiszta, körűié minden csendes, 
a Szürkületben alig veszi észre a vár elő
terén legelésző juhnyájat. Elöl vezetett a 
Szamár, ide-oda kullog, valami dusabb ha
rapni valót keresve a sovány legelőn.

Unalmas dolog ám azt a tornyot őrizni 1 
Ezt gondolta magában Kurta is s mert na
gyot ásított, felveté fejét az égnek. Miköz
ben unalmát lényeié, megpillantott egy ra
gyogó mécsest s még egyet, majd egész se
rege a csillagoknak ragyogott felette s min
dig fényesebben, mentül inkább lelopódzott 
az éj a tájra.

Többet ért volna két-két csillagocska 
hajtókáján, mint a téli éj egész ragyogó 
pompája. A káplár már nem állja az őrst.

A vártorony órája üti a kilanczet. Meg- 
kondul az esti harangszó és elhangzik Kur
tához, mint a hegyoromról visszafutó visz- 
hang, majd a kürt hosszú, kedves hangja, 
mely katona módra dicséri az urat, végül 
elcsöndesedik minden s csak saját lépteinek 
neszét hallja már. Leszállóit áz éj.

Van még ideje elmélkedni egy órahosz- 
szat, mig felváltják. Nézi tehát a csillago
kat, mert ha nem is beszélnek, de pislog
nak feléje, mintha élete volna a távolból 
jövö fénynek.

Egy bagoly surran el feje felett, a böl
csesség jelképe, Kurta után néz, mig a 
sötét háttérben elvész, lassan, de múlik az 
idő s a türelmet a felváltás s a vártaszoba 
melege jutalmazza.

Tiz az óra s Kurta helyét elfoglalja 
Tompa.

A vártaszobában még élet van. Kis pet
róleum lámpa halvány fényt vet a sötét 
hadfiak ra.

A fenyöasztal mellett két baka kavics- 

. sem fdgok elmulatni, a mit ezen dolognak 
végrehajtására tehetek, azt az egyet kérvén 
az érdemes Lakosoktul, hogy ezen Közjóra 
tzélzó, és a Felsőbb Rendeléseken szerkez- 
tetett ajánlásomat kedvessen fogadni, és en
gemet jó szivüségekben megtartani ne terhel- 
tessenek.

3j£ Miuekutánna Ugróczy Ferencz Ur, 
úgy mint ezen Lévai Kegyes Oskoláknak 
Kormányzója ebbéli beszédjét egész tiszte
lettel elvégezte volna, Feö Tisztelendő Vice 
Esperest és Lévai Plébános Szegfű Ferencz 
Ur is, mint Lévai Nemzeti Oskoláknak Di- 
rectora fel kélt és az Városi Gyülekezethez 
e tárgyban ilyetén beszédjét folytatta : 

Érdemes Lakosok !
Jól lehet a mai öszve seregiésiink oka 

a Biró Urnák elöterjesztésibüi, a tárgynak 
pedig mivolta a hellybéli Gymnasium Tisz- } 
telendő Tudós Kormányzójának majd minden | 
környülállásokat kimerítő beszédjéből már 
mindenek előtt esmeretes; mindazonáltal, , 
mivel a dolog engemet, mint Hellybéli Lelki 
Pásztort, és az Nemzeti Oskolák Kormány- ' 
zóját Jegközelebo érdekel, kötelességemnek J 
tartom ez erant való véleményeimet rövidi- 
den előterjeszteni.

Meg vallom igazán, hogy a rendes Nem
zeti Oskolán nem lete miatt való fogyatkozás, 
és az abbul szármázott hejjaiiyossag meg 
akkor is, midőn Városunkba a Daak Oskolák 
bé nem hozattattak, mindenkor szivemen 
feküdt anuyira, hogy azon, ha tehetségem
ben állott a vagy hatalmamban leit volna, 
el nem mulattam volna segeiieni; — azon
ban ; — azonban esmervéu a Varosuak tehe- 
tetleuseget, a Lakosoknak pedig külöubféle 
szerentsetlensegek, s tsapáson áltál lett el
gyengüléseket, s nyomorúságosát látván, 
mintegy tehetetlenségnek tartam a hejjáuyos- 
orvoslását.

A meily dolog megfontolása annál ne
hezebbemre esett, midőn a Deák Oskolák 
behozása után a fogyatkozás szembe tünöbbé 
lett, — szivem fajdaimatnem kévéssé nagyob- 
bétotta az is, hogy kévés idő múlva a Gim
názium bé hellyheztetese után mintha a Nem
zeti Oskolakrul kötelességem szerint nem is 
aggódnak, az akkori Posouyi Kerületbéii Os
kolák Királyi Feö Koimanyzójatul néhai 
Gróf Szapáry József Ur Eo Éxceneutiájától 
hivatalossan megintettem legyen, hogy a 
rendes Nemzeti Oskolák bé hozasau munkál
kodnék. — Végre mindenek feleit az ér
deklett e dologban, hogy magok a Lakosok, 
kiknek Gyermekeik a rendes Nemzeti Osko
lák nem lete miatt a tanulásban hejjányos
ságot szenvednek, nem egyszer panaszolkod- 
tak, és a dolog orvoslását kérték tőiéin.

(Folyt, köv.)

A lévai kir. járásbiróság ügybeosztási 
rendje.

Lévai kir. járásbiróság ügybeosztása 1900. 
évi január 1-töl 1900. évi deczember hó 31-eig. 
Az 1&97. évi 73465. számú I. M. rendeletben 
foglalt ügyviteli szabályok 1. 3. §-a alapjau 
a lévai kir. járásbíróságnál 1900. évi január 
hó 1-töl 1900. évi deczember hó 31-ig ter- 

kákkal játszik malmot. A kürtös uézi s nincs 
a helyzet magaslatán. Czigány volt az öreg
apja, s hegedűvel szerezte a kenyerét a 
unokája is jó zenész, még abból aplehdarab- 
ból is szebben szól a takarodó, mintha más 
fújná. Hogy nem ezredirombitas, nem az ö 
hibája, de nem is sokat gondol vele. Kijár 
a osászár kenyeréből a dupla porczió, pipaja 
szortyog s mi kell neki egyéb.

Kurta neki fekszik a „prics“-nek, ■—■ ha 
tudna az álomból lopni csak egy felórai 1 
Deszka a derék alja, deszka a párnája, de 
a köuyök mire való, elég jó és puha ván
kos az, más baj nem eshetik vele, mint: 
ha jobb oldalon aludt, nehcz jobbra nezni, 
ha baloldalon feküdt, nehezen megy a „balra 
nézz !“

Az álom óvatos vendég, közeledik, ölébe 
veszi vendégét, de hamar is elejti csak azért 
hogy ismét közeledjék.

Hatalmas durranás, velőt rázó, vérfo
gyasztó bögés verték fel mámorából Kurtát.

A pillanatnyi csendet ismételt orditás, 
majd fegyverzaj s vezényszavak vegyüléke 
követék, mintha a pokol minden ördöge 
együtt sivitaná.

A czigány a pad alá fekszik s jajgat, a 
többi hadfiak égnek meredő hajszálakkal, 
mintha szőrnek kefélték volna, sápadtan 
néznek egymásra.

— Az önkéntes az ördögre lőtt. Fegy
verbe 1 Hangzik a káplár vezényszava.

A kürtöst elökeritik a pad alól és lám
pát nyomnak a kezébe, A várta legénységét 
töltésre vezényli a káplár, a szuronyokat 
rászegzik a puskacsö e, miközben a kürtös 
a lámpával, remegve, oldalvást előre megy 
az őrs fele. A sánczok felöl dohogva jön 
Firczák hadnagy az őrjárat éléD,

A csapat Firczák hadnagy vezénylete 
alatt kiért a sánczokból.

- Mi az ördögre lőtt már megint ? — 

jedöleg életbe lépő kővetkező ügybeosztást 
teszem közzé.

1. Csehi Pogány Virgil kir.járásbiró 
ügykörébe utaltatnak a „El“ (elnöki) „Eg“ 
(egyezségi), „A“ (anyakönyvi kiigazítási), 
„Bv“ (büntető vegyes), „Vb* (vizsgáló bírói) 
lajstrombeii ügyek és a bünvizsgálati pana
szok felvétele, valamint az ösBzes telekkönyvi 
ügyek. A fenti lajstromok az I. számú jegy
zői irodában fognak kezeltetni, a hol is a 
kezelő dr. S z a k m á ry Pál bírósági aljegyző 
lesz, a kit akadályoztatása esetén K o- 
necsuy János telekkönyvi írnok fog he
lyettesíteni. Ugyanezen ügyeknek leírása, 
kiadmányozása és irattározása a telekkönyvi 
iroda által fog eszközöltetni.

2. P e t h e s Béla kir. aljárásbiró elin
tézési ügyköréhez fognak tartozni a „Bm“ 
(büntető megkeresést), „M“ (polgári megke- 
resési), „<J“ (örökösödési), BÖba (örökbizo- 
nyitváuyi), és „Pv“ (polgári vegyes) lajstrom
beli ügyek. Ezen lajstromok es ügyek ke
zelése es kiadmányozása a Il-ik számujegy- 
zöi irodában történik, ahol is a kezelő Kot 
István írnok leend, akinek a helyettese C s e- 
1 e y János dijnok lesz. Ezen irodában fognak 
kezeltetni a más bírósagok és hatóságok 
részére eszközlendö kézbesítések is.

3. Dr. Tejfalussy Béta kir. aljárás
biró ügykörebe fognak tartozni az „Sp II.“ 
lajstromba vezetendő mindazon polgári pe
rek, a melyeknél az I. r. alperes nevének 
a kezdőbetűje L—Zs. hetük között vau, a 
B. I. lajstromba vezetendő mindazon járás- 
birósági vérségi és kihágasi ügyek, melyek
nél az I. r. vádlott nevéuek a kezdő betűje 
A—K. betűk között vau, továbbá a „V“ 
(vegrehajtasi) lajstromba vezeteudő ügyek 
es a büntető vetsegi es a kihágást panaszok 
felvétele. — Ezen lajstromok es ügyek a 
Ill-ik számú jegyzői irodában fognak ke
zeltetni, a hol is a kezelő Farkas Orbán 
írnok s helyettese Zeke Gedeon írnok leend.

4. Dr. Szabó Gyula kir. aijarásbiró 
elintézési ügykörebe utaltatnak az „Sp I.“ 
lajstromba jövő mindazon polgári perek, me
lyeknél az I. rendű alperes nevéuek kezdő
betűje az A—K. betű között van, a B. 11. 
lajstromba vezetendő mindazon járásbirósági 
vetsegi és kihágási ügyek a melyeknél azl. 
rendű vádlott nevéuek a kezdőbetűje az 
L—Zs. belük között van, továbbá az „Fh“ 
(fizetési megbagyási), „Fm“ (fizetési meg
hagyásbeli, megkeresést) lajstrombeli ügyek 
és a polgári panaszok, kérelmek és nyilat
kozatok felvetele. Ezen lajstromok és ügyek 
a IV-ik számú jegyzői irodában fognak ke
zeltetni, és e helyütt kezelő Zeke Gedeon 
írnok, helyettese Farkas Orbán írnok lesz.

A sommás szóbeli keresetek, kérelmek 
és nyilatkozatok, úgy a büuügyi panaszok és 
hetenként kétszer szerdán és szombaton (az 
ünnepnapokat kivéve) délelőtt 9—12-ig vé
tetnek fel. HeLenként csütörtöki napon dél
előtt (ünnepnapokat kivéve) törvénynap lesz, 
amikor a felek idézés nélkül is megjelen
hetnek, polgári perük tárgyalása vegett an
nál a bírónál, a kihez különben is perük 
tartoznék.— Pogány Virgil kir.járásbiró 
helyettese Pethes Béla kir. aijarasbiró és 
viszont; dr. T e j f a 1 u s s y Béla kir. kijárás

kérdi F.rozák hadnagy méltatlaukodva Tom
pától.

— Jelentem alásau haduagy ur, meg
lőttem az ördögöt.

— Elment az esze, önkéntes?
Jelentem alásan hadnagy ur, ott fekszik 

a földön.
Firczák hadnagy figyelmes lesz, talán 

mégsem egészen tréfa a dolog.
Firczák hadnagy csapatjáboz lép és lö

vésre készen vezényli a legénységet azután 
a kürtöst és saját lámpavivöjét migához 
rendelve, kivont karddal közeledik a Tompa 
által jelzett heiyre.

Most megáll, majd lehajol, a fűben va
lami mozgást vél észrevenni, egy lépést, 

| majd még egyet tesz előre, a lámpahordók 
kisebbre s kisebbre szabják lépéseiket. A 
csend irtóztató.

Firczák hadnagy most lehajol és mere
ven néz a földre, majd felugrik s egetverő 
hahotára fakad.

— Hisz ez szamár 1
Igen I szamár hevert ott a füoeti. A sze

gény csacsi az ejben elbitangolt nyájától a 
Tompa állj szavára nem hallgatva, lön szo
morú veszte.

A körmösi várnak két halottja van ! az 
egyik a meglőtt szamár, a másik — az er
kölcsi halott — Tompa, ki azóta a század 
gunyjának állandó czéltáblája.

Karczolatok.
Történeti jeleseinkről.

Bem.
Erdély bérezés ölében a kő emlékedet őrzi,

Harczi dicsőségét nyerte telöled e föld, 

Mészáros Lázár.
Tiszta, nemes lélek, mindent áldozva a honnak ; — 

Meg sem ez; ... ah, idegen föld fedi szent poraid.
Tarajé. 

biró helyettese dr. S z a b ó Gyula kir. aljárás
biró és viszont. — Az egyezségi eljárásra 
vonatkozó Kérelem Pogány Virgil kir. járás- 
birónál hétfőn és csütörtökön délelőtt ter
jeszthető elő. — A törvénykönyvbe az elitéit 
vagy vizsgálati fogoly azon iroda által lesz 
be és kivezetendő, a hol a reá vonatkozó 
ügy kezeltetik s a be és kivezetés az előadó 
biró felügyelete alatt történik. — A gyűjtő 
szekrény kulcsát a Ill-ik sz. iroda veszi át, 
s a gyüjtöszekrény ben összegyűlt beadványok 
naponkint reggel 9 órakor és délután a vasár- 
és ünnepnapok kivételével 3 órakor fognak 
kivétetni. A postán érkezett küldemények 
az ügyviteli szabályok 19. §-ában foglalt 
kivételek szem előtt tartásával is ugyanezen 
irodában vétetnek át. — A jegyzői irodák 
a felek részére d. e. 9—10. es d. u. vasár- 
és ünnepnapok kivételével 3—4 óráig lesz
nek nyitva.

Ezen ügybeosztás a törvényszéki elnök
séggel, ennek jóváhagyása után a jarásbeli 
helyi hatóságokkal közöltetni és egyszersmind 
a bíróság hirdetményi táblájára és a hivatali 
szobákban kifüggesztetni rendeltetik.

Léva, 1899 évi nov. 12-én.
Pogány Virgil, kir. járásbiró.

A pestis megismertetése és terjedésé
nek meggatiasa czéljából a belügyminiszter 
a pestis betegség m.voltának és terjedése 
módjának közérthető ismertetése” czimen a 
következőket közli a törvéuyhatósagoK ut
ján a közönséggel: 104,021/1899. b. ü. mm. 
számhoz. 1. A pestis ragadós betegség, mely 
az által tárnád. hogy egy bizonyos betegsé
get okozó csira (a pestis bacihus) bejut az 
emberi testbe. 2. A pestis lazac betegség, 
melynél a láz vagy hirteleu, vagy rövid 
ideig tartó altaláuos rosszukét után lép fel 
és mely a megbetegüles 3—5-ik napján leg
többször halállal végződik, a belőle felgyó
gyultaknál pedig Különféle enyhébb, vagy 
súlyosabb utóbajokat hagy maga után. Pes
tis betegeknél szembeszökő az érveres nagy 
szaporasága, a veröerek feszülésének eler
nyedése, mire csakhamar uagyfoku gyenge
ség és részvétlenség következik. A pestis 
betegségnek a fertőzés helye és merve sze
rint, töobfele alakja vau. Leggyakoribb a 
mirigyes pestis, melynél jellemző a ezomo- 
hajiasban, a hónaljban vagy a nyakon levő 
ég/ v“gy több nyirok-mirigy fájdalmas meg- 
uuzzadása. Eunei az alakual a betegség te
tőfokát legtöbbnyire mar az első napon el
éri. A betegség további lefolyásában rend
szerint vérkiomlések mutatkoznak a nyál
kahártyákban (vérvizelés, fekete-barna anya
gok kiürülése, hányás és székletét után), 
ntkabbau a bőrben. Ha a beteg a betegség 
első uapjain meg nem hal, akkor a mirigy
daganat elgenyesedhetik vagy el is oszolhat.
— A pestis betegség másik alakjánál a bő
rön valahol hályogocsaa támad, melyből 
néha tenyérnyi nagyságú szövetpusztulásra 
vezető fekély, a pestis-fekeiy fejlődik. A 
betegség lefolyása ennél az alaknal valami
vel euyhébb, miut a mirigyes pestisnél. A 
tüdő-pestis epoly alakban jelentkezik, mint 
valamely hirtelen kezdődő tüdőgyuiauas; — 
ez az alak majdnem kivétel nélkül halálos. 
Az ily betegea kepeijében számtalan pestis 
bacillus van. Oly egyenek, a kik a tüdő 
idült betegségeibe.., különösen tüdővészbeu 
szenvednek, kiváló.ag hajlamosítottak a pes
tis betegség ezen alakjára. A tüdőbe he
lyezkedett betegség a tüdöszövet elpusztu
lására, uagyfoku tüdőverzesre és végül üsz
kösödésre vezet. (Ezt nevezték a középkor
ban „fekete halainak.“) Némely kutatok a 
pestis betegségnek egy negyedik alakját, 
bel pestist is eszleltek ; úgy mondják, hogy 
enuel fekélyesedes támad a gyomor és a 
belek nyálkahártyáján és hogy a betegség 
úgy úgy jelenik meg, mint valamc y súlyos 
hasi hagymaz. A betegség mindezen alakjai
nak amúgy is rossz indu atu volta, mar Kez
detben is uagybau fOKOzodhatik a fertőzés
nek az egész szervezetről való Kiterjedése 
által, úgy hogy aitalauos vermergezéa (sep- 
sis) jelenségei között mar uehauy óra múlva 
bekövetkezik a halál. A felsorolt súlyos 
alakokon kívül vaunak a pestis betegség
nek — ha ritkán is — könnyű alakjai, 
melyek alig észrevehető általános és hely
beli tünetekkel je.eutkezuek es reudszerint 
kedvezően folynak le. 3. A pestis betegsé
get okozó fertőző anyag a veiben, a uyi- 
roKmingyek nedvében es szövetében, a pes
tis hólyagcsabau es fekelybeu, — tüdő pes
tisnél a uyaiban es Köpetbeu van, ritkáb
ban a betegek vizelleteben es belürülekei- 
ben ; — ezekből átvihető más személyekre, 
vaiamiut nemeiy állatokra, mint patkauyokra, 
egerekre és ejutuat különféle tárgyakra, a 
melyekkel azutan el is hurczolhato. Ily tár
gyak p.d. a ruházat, ágynemű, rongyok, 
gyapjú, szőnyegek, szőrök és haj, nyers 
bőrök s hasonlók ; — sőt étel és itainemüek 
is közvetítik itt-ott a fertőzést. 4. A fertőző 
anyag leggyakrabban úgy jut az emberbe 
ós az iránta fogékony állatokba, hogy va
lamely észre nem vett, vagy figyelemre sem 
méltatott kis börsérülesen, például szúráson, 
karczoláson, lehorzsoljon át vagy pestis 
beteg emberről, vagy állatról származó ro
varok csípése utján kerül a keringő vérbe ;
— de úgyis átvihető a fertőző anyag, ha 
porral belélegzi avagy étellel, itallal szájába 
veszi az ember. Tüdő pestisnél a betegnek 
bacillusok millióit tartalmazó köpetje köz
vetíti á fertősö anyag átvitelét siemélyröU 



szemé'yre. 5. Egyik helyről, másikra úgy 
jut el a pestis: a) ha olyanok viszik el, akik 
csak könnyű pestis betegségben szenvednek 
vagy akik lábbadozók; b) ha pestis bete
geknek kellőképen nem fertőtlenített tár
gyain, ruháin, ágyneműin s egyéb holmiján 
vitetik el; c) ha hajólton vagy egyébként 
szállított, vagy önként vándorló egerek vagy 
patkányok viszik el magukkal; sőt az ily 
állatokou tartózkodó parasita rovarok, vagy 
egerek, patkányok ürülékei, esetleg holt
testei is közvetítik a betegség tova hur- 
czolását.

Különfélék.
— A Lévai Stefánia-árvaház ér

dekében — miut értesülünk — az állam
sorsjáték jövedelméből nyerendő segélynyúj
tás tárgyában beadott kérvényre a belügy
miniszter részéről azon értesítés érkezett az 
egyesülethez, hogy a kérvény érdemleges 
elintézés czeijáüót a pénzügy-miniszterhez 
tétetett át. — Az intézet élén álló, rendkí
vüli buzgalmáról ismeretes vazéregyenisegek- 
nek Valóban legfőbb jutalmuk leend a kér
vénynek sikeres elintézése.

— Áthelyezés A király dr. Godin 
Károly szakoicai air. aibirót, ki mint aljegyző 
a vereüélyi bíróságnál is működött, basouló 
minőségben a verebelyi kir. járásbírósághoz 
helyezte át.

— A veres kakas. Három helyen 
ü ötté fel fejet a műit beteu a községek 
legnagyobb reme, a veres kakas. Ma egy 
hete vasárnap este 9 óra fajban O-Barsou 
eddig ki nem derített okból kigyuladt egy 
ház, mire csakhamar egész utcasor állott 
lángban. A községi és a környékbeli tűzol
tók csakuem tehetetlenül állottak a tüz- 
vészszel szemben, mert roppant nagy szél 
fújt, a mi a szikrádat szerteszét szórta. 
Tizenhét ház telje-eu leegett ; ezenkívül 
odaveszett sok gazdának összes takarmány 
készlete, pajtájában visszamaradt gabonája 
és szalmája. Még szerencse, hogy a szél 
északról fújt, mert különben a déli oldalon 
keletkezett tűz az egész községet elpusztí
totta voina. — A tűz városunkat nappali 
féuynyel árasztotta el, úgy hogy sokau azt 
hitték, hogy a városban ég. — Ugyan
ezen éjjel hétfőre virtadóra Kis-Kálna köz
ségben szólalt meg a vészharang, a hol mire 
a község éjjeli álmából felébredt, már fél 
falu égett. Itt harmincegy házat, sok gazda
sági épületet, takarmányt hamvasztott el a 
tűz, úgy hogy sok családnak a rajta való
nál egyebe nem maradt. Egy öreg ember 
vizet akarván huzni, fejjel a kútba bukott 
8 ott veszett; egy kis gyermeket, kit benn 
felejtettek, csak súlyos égési sebekkel tud
tak kimenteni. A kár csak részben térül 
meg, mert több gazda nem biztosította va
gyonát. — E hó 5-én Kovácsibau este egy 
szérüs Kertben támadt tűz, melyet sikerült 
elfojtani, másnap este ugyanabban a kert
ben ismét kigyuladt egy kazal, de mivel a 
tulajdonos Szalonka Imre őröket állított, 
hamar észrevették s ismét eloltották. A köz
ség lakosai gyújtogatást sejtettek s égisz 
éjjelen at vigyázták. Azonban e hó 8-án 
hajnalban miudeu őrzés dacára ismét ki- 
gyuladt egy ház, de mire a nyugal
mából felvert nép az oltáshoz foghatott volna 
már 10 ház leégoii. A tűz által okozott kár 
itt is óriási, s több családhoz a nyomor kö
szöntött be. A tűz kétségkívül gyújtogatás 
müve, a mit a megindult nyomozás fog majd 
kiderítem.

— Kinevezések. S z m i e s k o Emil 
dr. a lévai kir. pénzügy igazgatósághoz pénz
ügyi fogalmazó gyaKornoaka, dr. Kitten- 
berger Sándor budapesti büntetőtörvény- 
széki aljegyző, varosunk szülötte a galgóczi 
kir. jara«birosaghoz albiróva neveztetett ki.

— A keramit-ut, a melyet Léva város 
közönsége oly nagy aidozatkeszséggei léte
sített, s meiy a .egnagyobb forgalmat közveti 
a városban, csak abbau az esetben mutatja 
egy teljesen rendezett, modern mü-ut jelle
get, ha azt kellőleg gondozzuk cs tisztán- 
tarijuk. Úgy tudjuk, hogy a keramit út
alap költsegvetese terhere állandó utseprok 
is alkalmaztatnak, a kiknea kötelesse^ÜK az 
ut tisztán tartasa, epeu ezert kérjük a vá
rosi hatóságot, hogy a kei amit-ut tisztaságára 
szigorúan felügyeljen s ne elégedjek meg 
azzal, bogy bavazasoa idejen a havat két 
oldalra sopörjea, hanem azt onnan el is 
hordja-., s ne kel oldalt halomra háuy va meg
fagyni engedjek, a minek természetesen az a 
következmenye, hogy Olvadás esetén a víz 
az egesz utat elöuti, a mi azutan sem az 
útnak, sem a jarokeiö Közönségnek haszuára 
nem válik,

— Keller Lajos lévai, volt kegyes 
tanitórendi togirnn. tauar, miut értesülünk, 
körünkből elköltözött. — Ez idő szerint 
tanulmányait a budapesti egyetemen folytatja.

Felolvasó-estély. A lévai iparos 
olvaso-kör által e hó 2ő-an rendezendő fel
olvasó estély közbejött akadályok miatt nem 
az Oroszlán-vendéglő nagytermében, hanem 
a kör saját helyisegeiben leend megtartva, 
a melyen a tagok vendégei is szivesen fo
gadtatnak. Belepő díj 25 kr. személyenként.

— Kinevezés. Az esztergomi káptalan 
Jancso Kálmán hontmegyei kiskeszii káp
talani uradalmi intézőt, varosunk szülöttet 
szentmiklósi kasznárrá, helyébe Kiskeszibe 
intézővé pedig Brázda József nemcsényi in
tézőt nevezte ki.

— Az Országos Eötvös-Bizottság, 
• Bfeljr azt a nemes őzéit tűzte maga ele, 

hogy aTanitók Ház a javára diszkiadást 
rendez báró Eötvös József ösz- 
szes munkáiból, serényen dolgozik már 
azon, hogy a mozgalmat országossá tegye. 
Néhány nap múlva szétküldi az előfize
tési felhívást, illetve az aláírási 
i v e t a müveit Magyarország minden fak
torához, hogy kiki a maga körében híveket 
szerezzen a szép éa hazafias eszmének. A 
bizottság, melynek élén W 1 a s s 1 c s Gyula 
közoktatásügyi miniszter, Jókai Mór és 
Beöthy Zsolt állanak, megalakulása óta 
sűrűn kapja az ország minden részéből az 
érdeklődő leveleket, a mi azt bizonyítja, bogy 
általános viszhangra talált a mozgalom áldásos 
intenciója. Hiszszük is, hogy egyesületeink 
és intézeteink — nem is szólva a tehetősek 
osztályáról, a mely megfogja ragadni az al
kalmat, hogy a kultúrának és az irodalom 
nak együttes szolgálatot tegyen — lelkes 
társai lesznek a propagandában az Országos 
Eötvös-Bizottságuak, a mely a munka kia
dásával a magyar tauiiók és tanárok sorsán 
óhajt lenditeni. Minden érdeklődő, aki elő
fizetési ívre reflektál, és ilyet veletleuségből 
nem kapott, forduljon ezert az Országos 
Eötvös Bizottság irodájához Budapest, Szent
király i-utcza 47. sz. mely kész örömmel tel
jesíti kívánságát.

— Hirtelen halál. Ondrejka Ist
ván lévai Csizmadia iparos neje, szül. Ur- 
bacska Mária e hó 7-en délután a templom
ban végezte ájtatoskodasait, a midőn hirtelen 
összeesett és meghalt. A halál oka agyszél- 
hüdés volt.

— Tűz a helybeli fűtőházban. 
Tegnap délután 2 órakor uem csekély ria
dalmat okozott a vasútról jövö munkások 
ama híresztelése, hogy a fütoház ég. Ugya
nis jelzett időben az egyik ágyu-kályba csö
vétől a koszorúik tüzet fogott és csakhamar 
a tetőzetbe kapott. Szerencsére azonban 
T r o t z e r fülöházi lakatos idejekorán észre
vette a tüzet s néhány munkás segítségévei 
azt azonnal lokalizálta, miáltal esetleg be
következhető nagyobb kárnak eleje vétetett.

— Elhagyott tárgyak elárverezése. 
A vasúti kocsikbau es az állomási épületek
ben elhagyott tárgyak n. m. böröudök, tás
kák, napernyők, esernyők, stb. az alább fel
sorolt állomásokon árverés uiján azonnali 
készpénzfizetés mellett el fognak adatni : 
Miskolcz állomáson f. é. december hó 14-én 
d. e. 9 órakor. Kolozsvár p. u. f. é. december 
22-ón d. e. 9 órakor. Budapest ny. p. u. f. 
é. december 28-án, d. u. 3 órakor.

— A korona-érték. A pénzügy minisz
térium az alárendelt pénzügyi hatóságokhoz, 
hivatalokhoz és pénztárakhoz rendeletet in
tézett, a melyben a korona-értéknek mint 
országos értéknek bevezetésére vonatkozólag 
utasításokat ad. Az utasítások legnagyobb 
része inkább technikai természetű és főleg 
a pénztárak belső szolgálatára vonatkozik. 
Fontos csak az a rész, amely az uj érték 
hivatalos elnevezésről szól. Az uj érték hi
vatalos neve: koronaérték, amely röviden 
K. E. betűk által is kifejezhető. Pénzössze
geknél a koronaértéket nem kell kitüntetni, 
ha e szavak korona vagy fillér, vagy rövi
den (k. f.) teljesen kiírva van. Az átszámí
tás megfelel a valutatörvényekben előirt 
értékviszonyoknak, amelyek szerint a foriut 
egyenlő két koronával, 42 aranyforint pedig 
100 koronával.

— A jövő esztendő ? Falb Rudolf, a 
nagy idöcsináló, bármennyi kudarc éri is 
jóslataival, uem riad vissza a további jóslá
soktól. Minden felév eiején megjelenik a 
maga kis könyvével, a melyben a közeledő 
hat havi időre megmondja, hogy milyen is 
lesz az időjárás. Lássuk most egyenkint az 
1900-ik év első hónapját: Január első hete 
meglehetősen enyhe, a második héten nehány 
hideg nap valószínű, de a harmadik héten 
a középén is tulemelkodik a hőfok. Ez a 
hónap rendesnek és kedvezőnek mondható. 
Február hava lesz Kőzép-Európaban az év 
legszarazabb hónapja. A hőfokot illetőleg a 
hónap majdnem egyformán két félre oszlik. 
A hó első felében a hofok a középhez kö
zei, vagy valamivel fő ötté esik, mig a má
sodik feieben jóval a ája sülyed. Az utoisó 
napokban azonban, a mikor az erősen kri
tikus március elsejének hatása mutatkozik 
mar, valóságos föifordulas következik be. 
Március elseje az év legkritikusabb napja. 
Közvetlenül a kritikus napot követő nehány 
napnak a hőfoka a rendesnél magasabb, a 
ho másik feleben nagyon is jelentékeny lesz. 
A hó vege felé Bzamos zivatar lesz. Április 
hava szeszélyes lesz, mint mindig. Sok hó
esés lesz eleinte és a hó dereka körül. A 
hőfok az első és második héten közepes, a 
harmadik és negyedik héten igen hideg lesz. 
Az utolsó napok aránylag melegek lesznek. 
Májusban az utolsó napok kivételével az egész 
hónapban jóval a középen alól marad a hő
fok. A mezőgazdaságra nézve a bűvös má
jus tudvalevőleg kedvező ómen. Junius ha
vával is meglesznek elégedve a gazdák. 
Igen sok eső lesz júniusban. A hónap első 
két harmadában zivatarok bőven. A hónap 
harmadik harmada valósággal hideg lesz. 
Sok takarmány és szép szalma lesz tehát 
a jövő nyáron. A kritikus napok a jövő 
esztendőben a következők lesznek: Első* 
rendüek : március 1, szeptember 3, március 
30, október 8, január 31, augusztus 10, no
vember 7, április 29, január 1, julius 12.— 
Masodrendüek : december 6, május 28, már
cius 16, augusztus 25, szeptember 23, dec. 
22, február 14, április 15, junius 13, — 
Harmadrendüek | junius 27, julius 26, októ* 

bér 23, május 14, január 15, november 22. 
Junius 23-ika és május 28-ika, a mely na
pokon fogyatkozások lesznek, Falb szerint 
a második osztályból az elsőbe, november 
22-ike a harmadik osztályból a másodikba 
lép elő. A legerősebb kritikus nap március
1. a leggyengébb január 15-ike lesz. Mivel 
már januárban az 1. és a 31-ik nap „kritikus
nak” vau megjelölve, csakhamar módunk lesz 
a Falb-féle jóslás szavahihetőségéről meg
győződnünk.

— Az egész világ panaszkodik a rossz 
üzletmenet miatt, mig a K e r e s z t é 1 y-féle 
zongora-ipar vállalat, (Budapesten, Váczi- 
kőrut 21.) mindinkább fejlődik es virágzik. 
De hiszen nagyon természetes, bogy a Kinél 
16 éven át mindenképpen szolid kiszolgálás
ban részesült a zongoravásárló közönség, 
attól a pártfogást nem is vonhatja meg. 
Keresztély zongora telepe (Budapesten, 
Váczi-körut 21. sz.) az Iparudvarban, való
ságos látványossága a fővárosnak, találjuk 
ott a legkiválóbb saját készitmenyein kívül, 
a világ minden létező hirneves zongoráit és 
pianinoit; árai a iegszolidabbak, és minden 
egyes ha: gszerért 10 évi írásbeli jótállást 
valial. Ócska zongorákat becserél előnyös 
feltételek mellett. Mindezekért e megbízható 
czéget mindenkinek melegen ajánlhatjuk.

Ar n o s A b o K.
Rovatvezető: ZUHANY.

Karácsony előtt. Udvarlő: (egy már 
elvirult hölgyhöz): És önnek, nagysád, mit ad a pa
pája karácsonykor ? — Hölgy: Nekem évröl-evre egy 
könyvet. — U d v a r 1 ő : Mekkora könyvtára lehet már I

Lovagias ügy. — Uram I ön megsértett. Ha 
tisztességes ember, most tudni fogja kötelesse'gét I Itt 
a névjegyem. Holnap egész délelőtt otthon leszek. — 
Éu is.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

A Stefánia-árvaház javára ada
koztak : Ordódy Endre a járás érdemes 
föszolgabirajáuak ügybuzgósagaból kibocsaj- 
toit gyűjtő-ivén: 1. Garam-Szollösről 3 írt.
2. Övurról x/a véka bab, 2 zsák burgonya.
3. Vámos-Laaány 3/4 zsák búza, 1 zsaK bab 
és 4 zsák burgonya. 4. Tolmács 1 frt 50 kr.
5. Nagy-Kalua 2 zsák bab, 7 zsák burgonya 
es 10 frt. 6. Zselizrői 3 zsák bab, 2 zsák 
búza es 11 zsák burgonya és 12 frt 60 kr. 
8. Csejköröl 3 frt. 9. Alsó, Felső-Varad, Tőre, 
136 kig. búza, 120 klg. árpa, 31 klg. kuko- 
ncza, 22 klg. bab, összes 3 mm. és 9 klg. 
10. KisSaro 3/* zsáknál több búza es 2 frt 
50 kr. 11. Nagy-Báró m. bab, 20 klg., 
kukoricza 15 klg. arpa es 3 frt 29 kr. 12. 
Kazy László (N.-Oroszi) 2 frt. 14. Nagy- 
Koszmály 1 mm. bab, 70 klg. búza, es 2 
zsák burgonya. Összesen 37 trt 89 kr.

(Folyt, köv.)

Szerkesztői üzenet.
V. I. Kovácsi. Szives értesítésedet köszönöm, miut 

látod felhasználtam. Üdvözlet*

Irodalom és művészet.
Spiritiszta vagy a Szellemek naptára, szá

mos a szellemvilagból vett kepe a es rajzok
kal, szerkesztette Tóvölgyi Titus a jeles iró 
és Magyarországon a spiritizmus megalkotója,

E naptar röviden magában foglal min
den oly tudnivalót, a mi nem csak a spiri
tizmus megértéséhez szükséges, hanem hogy ar
ról mindenki helyes fogalmat is tudjon alKotni 
magánas. A benne levő számos Kép pedig 
a spiritizmusuak a legrövidebb utón való 
megismeréséhez vezet, szóval; ez egy nélkü
lözhetetlen könyv marad a spiritisztákra 
nézve meg az esetben is, ha nem mint naptár 
lesz használva.

Szellemek fotográfiái, materializált vagyis 
testet öltött szellemek arczképei, más égi 
testekből való állatok stb. ábráin kívül, a 
naptár igen erdekes részeket is tartalmaz, 
u. m. Lehet-e a szellemekkel érintkezni ? 
Mifele szellemek vaunak es hogy lehet ve
lők érintkezni ? Médiumok mellett megjelenő 
szellemek. Hogy távozik el az ember ászt- 
raija a testből. MediumirajzoK. Foltos vagyis 
büuös szedernek stb. A spiritizmus alapjan 
észlelt események.

A díszesen kiállított naptár ára 50 kr. 
—— Kapható Nyitrai és Társa köuyvkeres* 
kedeseben Léván.

Jeleni! A „Bolond Istók" naptára a 
jövő 1900. évre tizecessiós naptár ozimmel 
jelent meg.

A naptár, mint címe is elárulja, pompás 
találékonysággal fogta föl, hogy mely irány
ban kell a humor, tréfa és satyrának nyilait 
röpitgetni s hogy mi az, a mi feleit a kö
zönség leghasznosabban mulat ?

Számtalan sikerült kép, remek ötlet és 
adoma parodizálja a szecessiós divatot min
den téren, de azért ellentétes és gyöuyör- 
ködtető például ott van mindjárt a tiszta és 
igazi magyar humor.

A naptár egyik legkitűnőbb rovata a
T. Ház humoristái, a mely az elcsépelt párt
politizálást mellőzve, a magyar országgyűlés 
kiválóan szellemdus és elmés tollú matado
rait mutatja be, bravourral megirott élet
rajzokban, frappáns epizódokkal és Homioskó 
remek karikatúráival.

Együtt van a díszes collectióban Jani- 
csáry Sándor, László Miska, Bessenyey Fe
rencz, Kolozsváry Kiss István, Beöthy Aldzsi, 
Mikszáth Kálmán, Makfalvay Géza, Bartha 
Miklós, ifj. Ábrányi Kornél, Meszlény Lajos, 

Eötvös Károly ; végül pedig mint Extra
humoristák b. Atzél Béla, Jókai Mór s a 
két Barc8ay, Kálmán és Domonkos.

A tartaiomdus naptárnak már a czim- 
képe is egész szecessiós világot ábrázol.

A könyv ára 1 frt. Kapható Nyitrai és 
Társa könyvkereskedéseben Léván.

Rendőri Lapok. A czim után Ítélve, egy 
száraz, unalmas szaklapot gondolna az ember, 
pedig valójában az élvezetes, hasznos és szó
rakoztató olvasmányok tárháza. A „Rendőri 
Lapok“ minden száma tele van érdekesnél- 
érdekesebb bűnügyi események leírásával, e 
mellett közöl állandóan egy érdekfeszitö bűn
ügyi regényt és több nagyobb bűnügyi elbe
szélést. A lap ismerteti a gonosztevők fortélyait 
és fogásait és oktat az azok ellen való védeke
zésre. A lapot érdekes illusztrácziók díszítik és 
minden száma egy csomó körözött gonosztevő 
arczképét is hozza. E rövid ismertetés után 
melegen ajánlhatjuk a lapot minden intelli
gens embernek, de különösen kávéházak, 
veudéglök és szállodáknak, valamint kaszi
nók és olvasóköröknek. A „Rendőri Lapok“ 
a magyarországi rendőrhatóságok hivatalos köz
lönye lévén, igen természetes, hogy minden 
hatóságnak és a községi és körjegyzőségek
nek első sorban erkölcsi kötelessége erre elő
fizetni és ezzel egy ilyen fontos, közérdekű 
vállalat felvirágzását elömozditaui. A „Ren
dőri Lapok" kiadóhivatala (Budapest, VI. 
Gyár-u. 24.) szívesen küld bárkinek, telje
sen díjtalanul mutatványszámot.

Nagy Sándor (Alexandros) sarkophagja. 
Konstantinápoly bau őrzik világhíré Sándor 
sarkophagját. Á monumentális munka egyik 
legkiválóbb remeke az ó-kori szobrászatnak. 
Négy oldalán harczi és vadászati jelenetek 
vannak kifaragva. Lovas alakok csatája; 
egyik haldokolva bukik le ménjéről; a má
sik rettenetes bosszúálló ütésre készül. Egy 
gyalogos feltérdre ereszkedve röpíti el utolsó 
nyilát. O.y elevenek, oly mozgalmasak ezek 
az alakok, mintha maga az élet dermedt 
voina meg egy pillanatban, A vadászati je
lenetén a haldokló szarvas végső küzdelme, 
az oroszlán támadása a paripára oly finoman, 
oly művészi kézzel vannak alkotva, mintha 
a reunaissance legnagyobb mestere terem
tette volna őket az ihlet pillanatában. A 
jelenetek a liaut relief művészet legszebb 
alkotásai közül valók. E fejedelmi diszü ko
porsóban pihent az a por, mely a mig ember 
volt, Nagy Sándor világhíres nevét viselte. 
Eszüukbe jut Shakespere Hamletje, ki a 
temetőben járva, elborul a halál képe előtt, 
s az elmúlás gondolata borul lelkére ;

Fejedelmi Caesar, ha föld röge lett, 
Lyukat töm, hogy kizárja a szelet, 
Oh, hogy ki a világ félelme volt: 
E sár — most a repedt falon a folt,

Mélységes és borús gondolat. Kérdés, a 
melynek megfejtése nincs, csak töprenghetni 
rajta, kitérhetni előle, s vége mindig a 
csüggedt vallomás, a mit a dán királyfi mond 
Horatiónak :

„Több dolgok vannak földön és égen, 
Horatio, mintsem bölcselmetek felfogni képes,"

Nagy Sándor életéről, földi pályája mun
kásságáról szól a Kayy Képes Világtörténet 
most megjelent 45. füzete, mely remek repró- 
ductiókban mutatja be sarkophagjának mű
vészi faragványait. Az egész munkát szer
keszti Marczali Henrik, egyet, tanár, a görö
gökről szóló kötet szerzője dr. Gyomlay 
Gyula akadémikus. Egy-egy kötet ára díszes 
félbörkötésben 8 frt; füzetenként is kapható 
30 krjával. Megjelen minden héten egy füzet. 
Kapható: Nyitrai és Tarsa könyvkereske
désében Léván,

— A legolcsóbb politikai napilap. A „Reggeli 
Ujságu 1900. január 1-ére uj előfizetést indít. 
A „Reggeli Ujságu-nuk úgy a politikában, mint 
a társadalmi, közgazdasági, művészeti és 
minden a közügyet érdeklő kérdésben csak 
egy irányelve van: az igazságot megirni és 
bármiféle tekintet nélkül azért küzdeni. Iro
dalmi része előkelő színvonalon áll, híradása 
mindenről inegbizható és gyors. Kitűnő re
gényt és érdekes tárczákat közöl. A „Reggeli 
Ujságu egyik czélja az, hogy ajelenlegi sú
lyos gazdasági viszonyok között a magyar 
család anyagi érdekeit és megélhetését min
denképen előmozdítsa. „Reggeli Ujságu min
dennap nyolcz oldalon jelenik meg es tény
leg a legolcsóbb politikai napilap. Előfizetési 
ára; Vidékre portómentesen: Egy hónapra 
50 kr, negyedévre 1 frt 50 kr. A „Reg
geli L'jság* kiadóhivatala Budapest, József- 
Körút 19.

Hemieberg-selyea Trf«!
65 krig méterenként — csukákkor valódi, 
ha közvetlen gyáraimból rendeltetnek, — 
fekete, fehér és színes, — a legdivatosabb 
szövés, szin és mintázatban. Privát- fo
gyasztóknak postabér és vámmen
tesen valamint házhoz szállítva, — 
mintákat pedig postafordultával 
küldenek. Henneberg G selyem
gyárai (cs. és k. udvari szállító) ZÜTÍOh* 
ben. — Magyar levelezés. Svájczba két
szeres levélbélyeg ragasztandó.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Busa* in.-mázsánként 6 frt 80 Kr, 7 frt. 10 Két
szeres 5 frt 90 kr. 6 frt — Kr. — Roas
5 Irt 50 kr. 5 írt 80 kr. A 'pa 5 frt 50
6 frt 60 kr. Kukoricza 4 frt 80 kr 5 frt 10 
kr. Bab 5 frt 20 kr. 5 frt 60 kr. Zab 4 trt 70 kr 
5 frt — kr. Lencse 6 frt 50 kr 6 fr' 70 hf 
Köles 4 frt 20 kr. 4 frt 40 kr.
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HIRDETMÉNY.
A Lévai Takarékpénztár részvénytársulat igazgatósága a nagyközönség szives tudomására hozza, hogy a

■s betétkamatnak 4X|2 °-ról 5° -ra ■- 
leendő felemelését elrendelte. — Az intézetnél elhelyezett betét után ennél fogva 5°|0 kamat fog számíttatni, ezen 
kívül a betétkamat adót — mint eddig is — az intézet fogja fizetni.

Léva, 1899. október hó 15. A Lévai Takarékpénztár igazgatósága.

311. sz

A Saison beáltával, van szerencsém a n. é. közönség 
szives figyelmét a legolcsóbb árak mellett dúsan felszerelt

■■f ÜSZER és CSEMEGE

Malom-árverési hirdetmény.
Az esztergomi fökáptalan tulajdonát képező gr.-szt.-benedeki 

malom folyó hó 20 án délelőtt 10 órakor a kovácsi uradalmi 
ajánlatokkal is egybekötött nyilvános árverésen eladatik.

Az árverési feltételek Kovácsiban betekinthetöa.
Kovácsi, 1899. decz. 8. Uradalmi

3 kerekű patak
irodában írásbeli

tisztség'-

KERESKEDÉSEMRE

felhívni; hol különféle hideg étkek, korai különlegességek, 
friss aratásu Khinai teák, valódi angol rumok, Schmidt-féle 
teakenyér, Küfferle féle ezukorkaés csokoládé nemek különféle 

Kirtaiji HllilqM 

és 

meglepetések 
állanak a nagyérdemű közönség rendelkezésére. — Különösen 
lciomelerxd.őnelc tartom

II II

Bornagykereskedésemet
hol 56 Ltren felül a legnemesebb s a minőségért szavatolt 
Ó és uj borok a legjutányosabb árakon kaphatók; úgyszintén 
a főt. papságnak kitűnő minőségű miseboraimat b. figyel
mébe ajánlom.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradtam 
kiváló tisztelettel

Czirok János
utóda

AMSTETTER IMRE.

Kiéin Sándor
- és ékszerész 
LÉVÁN.

j| ezelőtt FELSENBUBÜ FOLOP íóiittt.
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MAGYAR BORPINCZE
palaczkborainak ^őarudajta v- .Mérleg utcza 4. szám 
1__________________________ fiok-arudaja Vil. kér., ErzseD8t-korut 56 szám.

Van szerencsénk a n. é. közönség szives figyelmét kitűnő palaczkboraiilkn 
felhívni, fehér és vörös asztali borok ugyszinte az ország előkelő és jelentékeny 
termelőinek fajborai nagy választékban kaphatók. A dörgicsei kegyes tanitórend 
eredeti töltésű pdaczkozott borainak, úgymint Lonszky Adolf tokaji aszú- és 
szamorodni borainak iölerakata.
Borainak valódisága és tisztaságáért szavatolunk, miután azok mindig vegyelemzós 

ala kerülnek.

Radó és
magyar borpincze, Budapest, V., Mérleg-utcza 4

Léván eredeti árakon kapható: Engel József, Amstatter Imre, Adier Júlia, 
Láng B. Kern Testvérek, Boleman László.

Arany férfi remontoir óra..................... 30._
Arany női remontoir óra..................... 14._
Ezüst remontoir óra kettős fedéllel.....................................7.-.
Ezüst remontoir óra egy fedéllel .....................................6. 
Niki remontoir óra egy fedéllel..........................................4._____
Ingaórák farag, diófatokban egy felhúzással 14 napig járó müvei 10— 
Arany gyűrű (14 kárát) .................................................... 2.50
Arany karperecé (14 kárát)............................................... 8* 
Arany függő (14 kárát)....................................................‘ 1.50
Arany kereszt (1< kárát).................................................... ........

e
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A Gödöllő m. kn 
korona uradalom 
felügy. alatt álló 

Borászati szövetkezet 
palaczk-borainak j 
elárusitólerakata

Folyékony 
arany és ezüst 

AZ ARANY KASZÁHOZ. festékek
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dohány, szivar, 
lőpor és kártya

árulás.
Első 

gazdasági és var
rógép-, 

koszom-, 
fa- és 

érczkoporsó 
a- raktára.

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

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

M pmtott Hyitrai és Társa könyvnyomdájában, Léván1
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