
XIX. évfolyam.
ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken éa Léván házhoz küldve :

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

számok 1*2 krjával kaphatók 
a kiadóhivatalbau.

63- szám LÉVA,1899. deczember hó3l.
HIRDETÉSEK

Négjha^ábos petit-sor egyszeri közléséért 7 kr 
kétszeriért « kr, többszöriért 5 kr fizatfind*.

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 krajczár

A nyilttérben:
minden négyhasábos garmond sor dija IS kr- 

Velünk összeköttetésben levő hirdető-irodák, elé* 
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj 

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

felelős szr eresztő.- HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer.
- i- vasárnap reggel.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 

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

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS. 
A

„B A R S“
X.X.. évfolyamára.

Lapunk jelen számával fe
jeztük be pályafutásának XlX-ik 
évét. — A ki ismeri a vidéki hir- 
lapirodalom nehézségeit és szinte 
leküzdhetetlennek látszó akadá
lyait, igazat fog adni nekünk, ha 
önérzettel tekintünk vissza eddigi 
működésünkre. Tettünk, a mennyit 
tehettünk. Első sorban is városi 
és megyei érdekeink gondozása 
lebegett szemünk előtt, s jeles 
munkatársaink és a nagyközönség 
szives támogatásával ez irányban 
fejtettük ki működésünket, mind
azonáltal gondosan kerülve annak 
lehetőségét, hogy lapunk magán, 
avagy párt érdek szolgájává fajul
hasson. Ez alapon ajánljuk lapun
kat továbbra is a nagy közönség 
szives jó indulatába. A múltban 
elért eredmény leend a jövő re
ménye, mely ezután is lapunk 
változatlan irányát jelenti.

Előfizetési éti* :
Egész évre . 
Fél évre . .
Negyedévre

10 kor. — fii.
5 kor. — fii.
2 kor. 50 fii.

Hivatalos közlemény.
• i.

6176/1899.
Hivatalos hirdetmény.

A korona érteaben való kötelező szá
mítás behozataláról stb. alkotott 1899. évi 
XXXVI. t.-cz. 1. §-a szerint az 1892. évi 
XVIII. t.-czikkel megállapított koronaérték 
1900. évi jnnuár hó l-töl kezdve, mint egye
düli és kizárólagos törvényes érték lép a 
továbbra is fentartott ausztriaérték helyébe.

Ezen uj érték számítás szerint egy 
ausztriai értékű forint 2 koronával és egy 
ausztriai értékű krajczár 2 fillérrel számí
tandó, — s ha az átszámítások a korona 
értékre s a számítások a korona értékben 
törteket eredményeznek a fél fillér és az 
ennél nagyobb tört egész fillérnek, a fél 
fillérnél kisebb tört nem száiuittatik.

1900. évi január l-töl kezdve tehát az 
összes állami törvényhatósági és községi be
vételek és kiadások korona értékben álla
píttatnak meg, úgy szintén a közhatóságok 
és hivatalok által kiállítandó mindennemű 
pénzösszegekre vonatkozó okmányok ezen 
értékben jelezve adatnak ki.

A közbatósági felügyelet alatt álló, vagy 
közczélokat szolgáló testületek alapok, egye
sületek, társaságok, szövetkezetek intézetek 
könyvei és számadásai is korona értékben 
vezetendök.

r.zen határozmányok fognak alkalmaz
tatni az állami és egyébb közhatóságok és 
hivatalok által; — valamint az ezek részére 
teljesítendő befizetéseknél is.

Miről az érdekelt közönség ezen hir
detmény utján értesittetik.

Léván, 1899. deczember 27.
Bódogrlx Lajos, 

polgármester,
II.

1717./1899.
Hirdetmény.

Az aszfalt és köjárda tartozások ez évi 
részletének befizetése a mai nappal lejárt.

Felhivatnak mindazon háztulajdonosok, 
kik járda fektetési illetékkel a már lejárt 
időkre hátralékban vannak, hogy tartozásai
kat a városi házi pénztárnál 8 nap alatt 
annál is inkább fizessék be, mert ellen
kező esetben a hátralékok erejéig az illető hát
ralékosok ellen a közigazgatási végrehajtás 
azonual foganatba vétetik.

Városi adóhivatal.
Léva, 1899. évi decz. 30-án.

Szi.la.ss3r Sándor, 
főjegyző.

v, adóhivatal főnőké.

Az év végén.
Szilveszter napja van; a számadás 

ideje.
Tehát egy évvel ismét öregebbek 

lettünk.
Egy év ! Mi ez az idők végtelené

ben?! Mégis az emberi életkort tekintve, 
nagy idő. — űrökké tartó, végnélküli 
alkotások, s a világ végéig tartó szen
vedések érzülete fűződhetnék egy év 
emlékezeteihez.

Hullámzó érzelmek váltakoznak ma 
milliók keblében, visszatekintve a bú
csúzó év örömet, vagy bút szülő pil
lanataira !

Kinek a múlt csak a sötét emlé
kek foszlányait nyújtja: remegve lépi 
át az uj év küszöbét, attól tartva, 
hogy ez sem hinti reá fénytárasztó 
sugarait; kinek a múlt több örömet 
nyújtott, mint bánatot: a jövőtől su
gárzó tekintettel várja szerencséje, 
boldogsága lánczolatát.

Ezen érzelmek forrásai a múltban 
gyökereznek ; a mai nap azonban le
zárja előttünk a múltat és a jövő nap 
hajnala megnyitja a munka és szeretet 
kedvelőinek a boldogság fényben úszó 
csarnokát.

ügy van. Egyedül a munka biz
tosítja egyéni önállóságunkat, ez szilár
dítja meg izmainkat, melyeknek segít
ségével, idegen támasz nélkül halad
hatunk a boldogság és biztos életmód
hoz vezető ösvényen. A szeretet, az 
egyetértés legerősebb kapcsa, amely 
csak egy munkás társadalomnak ké
pezheti erős kötelékét, hassa át 
egész valónkat, hogy megelégedés ho
noljon közöttünk.

Ezen erények fogytán, kis társadal
munk is, mintha apáthi«*ba esett volna; 
nem jutott a cselekvés porondjára, ha
nem az összetartás híján leszerelve 

munkaerejében, a szeretet hiányából 
eredő egyenetlenség sivár mezején 
vesztegelt.

így maradt igen sok kérdés meg
oldás nélkül.

Érezzük, hogy az egyenetlenség 
sorvasztó láza zsibbasztja tagjainkat. 
Pedig egyetértés nélkül elernyed az 
erő, felbomlik a közcselekvés kévéje 
s apró hajlékony vesszőkre különül, 
melyekből suhogós, csipős vesszők ke
rülhetnek ugyan elő, de a középület 
szilárdságát alkotó elemek: támasztó 
oszlopok, mestergerendák soha.

Az egyesek erényéből tömörül min
den közjó; egyesek tévedése, hibája, 
bűne beteggé teszi a társadalmat.

Legyünk résen; a társadalom is csak 
a munka és szeretet paizsával fegyver
kezve várhatja boldogulását!

Kölcsönösen, dédelgetés—, sőt kímé
let nélkül irtogassuk hibáinkat!

Nem a hizelkedés, nem a hatalma
sok árnyékában való dőzsölés biztosítja 
városunk polgárainak boldogságát s 
társadalmi életünknek fejlődését, hanem 
azon kitartó munka és törekvés, me
lyek a bennünket szétválasztó társa
dalmi osztályok, felekezetek 
rideg válaszfalainak eltávolítására irá
nyulnak.

Ne mérlegeljünk tehát soha feleke
zeti, vagy párt szempontból, hanem 
kövessük az irányt, mely az osztályok, 
felekezetek közötti testvéries egyetér
tésre irányul.

A letűnő ézvel feledjük el e nap 
eseményeit, ha lehet törüljük ki emlé
künkből az év sivárságát is.

Ellenben tegyünk fogadalmat, hogy 
a munka és szeretet oltárára 
meghozzuk köteles áldozatainkat s a 
jövőben elmélkedésünk megnyugta
tóbb lesz.

Szilveszter napja van; az év utolsó 
napja , . .

T A B_C Z A.
Hogyan készül a szenzácziós regeny? 

Karczolat.
— Irta : K. MÁRTONFFY IMRE. —

I.
Tudja az ördög ! A nők bájai oly kü

lönbözők 1 Lujzának elragadó hajfonata van, 
Margitnak tüzes villogó szeme, Mariskának 
vakító fehérségű fogai, Gizellának aranyos 
torkában csengő hangja, Ilonának oly szive 
van, mely mindjárt tüzbe jö, elolvad, — de 
olyan leányt ritkán találunk, kiben mind
ezek a jó tulajdonságok meglenuének. Ily 
ritka leányka volt Aranka. Erről a ritka 
tüneményről fogok egyet-mást elbeszélni.

Képzelj magadnak csendes, illatos nyári 
estét, ligetet buján zöldelö növényzettel, 
halkan suttogó faiombokkal, padot, melyen 
leányka ül, bájos gyermek, kinek arczából 
szivjóság sugárzik ki. Neve Aranka.

S ha már fantáziád annyira kiterjedt, 
képzelj magadnak bajuszos, magas, fekete 
hajú napbarnított arczu virgonca fiatal em- 
embert, széles kalapban, hosszú lábszárak
kal, rövid nadrág és testhezálló kabátban 
— ez tintavári Tollrigó Arthur hires „iró“, 
egyúttal Aranka atyjának albérlője.

Ezek ketten — a kurta nadrágos bod- 
ros fejű urfi és a bájos leányka — fehér 
pádon ültek. Sokáig voltak együtt, a ha
nyatló nap a messze hegyoldalon izzó tekin
tetéből utolsó szikráit lövelte a földre, 
még azután is, midőn a nyári éj ra
gyogó szemcsillagjait az égen szétszóró és 
a hold a foazlányos felhők iabyrinthjébe 

fty fölött,

Keveset beszeltek, s mégis tudták, egy
más gondolatát. Alig néztek egymásra s 
mégis látták egymást. Nyugodtan valának, 
üterük azonban hevesen vert, s szivök ki- 
mondhatlan boldogságban ringott.

Nem is emberek voltak ők, hanem lé
nyek, mint a paradicsomban levő pár, vagy 
miut egy költemény mythoszi alakjai, Va
lami mégis nyomta szívókét ; a boldogság 
súlya.

Czuppanós csókokat váltottak, melyeket 
talán még a himbálódzó fatetön is meg le
hetett hallani, egymást szorosan átölelték, 
felkeltek a pádról és hazafelé indultak. Apró 
szent János bogarak fénylettek a sötét bök* 
rok közt.

Lassan mentek, majd megálltak, hogy 
csókot lopjanak egymás ajkáról miközben 
Arthur mar tizedszer mondá el kedvesének, 
hogy két kötetes regénye: „Egy tengeri 
rabló emlékirataidból csak az utolsó feje
sei hiányzik, melynek Defejezése után a 
várakozó olvasó közönségnek rendelkezésére 
fogja bocsáttatni és hogy hatalmas müvé
nek szép hősnőjét szintén Arankának hív
ják, s hogy bájos arcza folyton előtte le
beg ; Aranka, az ö hü, drága menyasszonya, 
kineK angyali fejecskéjét ep most karjaiban 
tartja, s hogy a regeny Írásánál mindig reá 
gondol, ezeket mind tízszer ismétlő. Mire 
Aranka ugyancsak tízszer mondá : „Te rossz, 
csúnya Arthur, a miért engem a ballhatat- 
lanok közé becsempésztél, ezért szigorúan 
megfenyítelek**, s szemérmes mosolylyal leg
alább tízszer csókolta az ö hűséges, áldozat 
kész Arthurját és susogott neki boldogság
ról, Morilomrői, mÍRdenröl.

Lassan közeledtek az egyhangú házso
rok felé és zsúfolt lóvasúti kocsira szálltak 
fel, mely történetesen az utolsó volt. Vig 
fiatal uracsok, kik valamely kirándulásból 
térhettek haza, megeresztettek néhány ka- 
szárnyaizü adomát, a szivarfüsttöl elburkolt 
és csodaszép Arankára pedig forró pillan
tásokat lövettek.

— Lelkemre, ez gyönyörű angyal I — 
jegyző meg az egyik.

— Valóságos sylphidaiak 1 — tévé hozá 
a másik.

— Első rendű szépség 1 — dünynyügó 
az orrán keresztül a harmadik.

— Eszbontó tündér 1 — sóhajtó a ne
gyedik.

És Arthur büszke volt Arankájára,
II.

Éjfél után volt már. Halotti csend ho
nolt az egész környéken s a méla csendet 
csak egy-egy kutyaugatás törte meg, vagy 
egy Mihaszna Andrásnak egyhangú súlyos 
léptei.

Arthur mindazon által nem tudott aludni. 
Zöld ernyővel befödött lámpának halvány 
fénye mellett ült íróasztalánál barátjával 
Dongó Jeremiás hírlapíróval. Vastag pipa
füst felhő vette őket körül, s mind ketten 
mély gondolatokba látszanak merülve lenni. 
Kormos thea-készlet, a falon keresztben két 
vivókard, az asztalon halványpiros dohány
zacskó hevert, ütött-kopott diáksapka a 
a fogason, s az aranyos jogász életből hát
ramaradt apróságok egészítették ki az egy
szerű szoba bútorzatát.

A szomszéd szobában, melyet egy zárt 
aj tó boa tolt ssakrány váUsatott el szobát 

juktól, nyugodt szabályos lélekzet hallatszott. 
Aranka aludt ott, Arthur kedves Arankája.

- Tudja az ördög! — szakitá félbe a 
hallgatást Arthur, végét nem tudom úgy 
befejezni, amint szeretném, igy sehogyse 
tetszik. Arankát a hősnőt megkell ölnöm, 
de hogyan, miképen ?

— Arankát akarod megölni ? Ez nehe
zen fog menni.

— Arthur, Arthur I Drága kedve* 
Arthurom ! *— rebegé Aranka álmában.

De hirtelen felébredt,
— Hah I mi volt az ? —■ suttogó rózsái 

ajka. — Nem szólított valaki nevemen?
Figyelt.
— Tudod mit, — vélekedik Arthur,

— szívesen hagynám életben Arankát, de 
igy nincs az egésznek méltó befejezése. Al
kalmas eszme kellene ide, hogy vége le
gyen . . . Megöljem, megmérgezzem, föl- 
akaszszam ? Egyik sincs Ínyemre I —■ Arthur 
ez utóbbi szavakat erős hangsúlyozással ej
tette ki. Aranka ez alatt az ajtóhoz köze
ledett és a kulcslyukon át hallgatózott.

— Szent Isten, — rebegé — álmodom 
vagy ébren vagyok ? Lehetséges legyen ez ? 
Ö, ki az én boldogságom, mindenem, ki a 
menyországot nyitotta meg előttem, ö, nem, 
nem, az nem lehet, de én gyilkosságról, 
mérgezésről, felakasztásról hallottam be
szélni, meg akarna ölni I ?

Jéghideg borzadály futotta végig. Ve
rejték gyöngyözött hom'okán. Félelmében 
fölkeltette testvérét Irmát.

— Lásd, — mondá Dongó Jeremiás,
— ilyen esetekről gyakran olvastam. Ha 
az erdő zug, a földet mély sötétség borítja,



A kaszinóról a kaszinónak.

Az esztendő utolsó vasárnapjáról aka
rok megemlékezni, a kaszinó napja ez. 
Szeretnék jót írni erről a napról, hogy 
a kaszinó fölébredt hosszú, beteges ál
mából, hogy a kaszinó él, küzd, dol
gozik, hatalmas férfias erővel akarja be
venni a közöny, a mivel sem törődés 
várát, hogy számot tevő factor akar 
lenni, hogy tudatára ébredt erejének, 
fontosságának és hogy eme két tulaj
donságának egész értékét, súlyát latba 
veti és megmenti a poshadástól ezt az 
életre érdemes, intelligens társadalmat. 
Isten látja a lelkem, szeretnék jót Írni, 
szeretnék örömöt szerezni a jóknak, az 
igazaknak, az előre törekvőknek, az 
ambiciozusoknak.

Da hasztalan, a kaszinó nem él, a 
kaszinó tovább is csak kártyázik, kár
tyázik folyton, szakadatlanul. Egy jobb 
ügyhöz méltó kitartással és buzgalom
mal kártyázik a kaszinó, mintha soha
sem ismert volna ennél nemesebb szó
rakozást. mintha a napi munkában el
fáradva csak itt lelhetne enyhülést az 
ember, csak itt nyugodhatnék meg a 
lélek, edződhetnék meg a test és sze
rezhetne uj erőt a küzdelem folyta
tására.

Nem lehet másképen, minthogy a 
kaszinónak a kártyáról való ez a né
zete valósággal hitévé erősödött, érthe
tetlen volna különben, hogy egy más
fél száz intelligens tagból álló egyesü
letnek nemcsak hogy karakterisztikus 
tulajdonságává tömörült a kártya, de 
szinte kötelességnek ismerte el a tár
sadalom, az élet iránt tartozó egyedüli 
kötelességnek, amelyik talán még a tul- 
világi üdvösség megszerzésére is az 
egyedül csalhatatlannak bizonyult ar- 
canum.

Nem Iát, nem hall, eltompult min
den érzéke, kihalt belőle minden ambí
ció, nem veszi észre a már évek óta 
haldokló társadalmi élet agóniáját és 
nem tartja magát hivatottnak az orvos 
a mentő szerepére.

Csak kártyázik ; a muzulmán butitó 
fanatizmusával, hisz a kártya üdvözitő, 
minden bűnt megváltó hatásában.

Nem vagyunk ama túlzók közül 
valók, akik a kártya demoralizáló ha
tásától féltik a társadalmat és nem 
mondjuk, hogy valósággal kártyabar
langgá devalválódott a kaszinó. Hanem 
viszont nem tarthatjuk a kártyázást elég 
értékesnek arra, hogy érte minden spor
tot, művelődési törekvést, kultur moz
galmat elhanyagoljon a kaszinó.

Pedig nem csinál egyebet. Tessék 
megmondani, tessék világgá kiáltani,

a folyam rnormolása a távolból hallatszik, 
jobbra hegynyilások, szakadékok, rengeteg 
mélységek tátongnak, ilyenkor küld ki szép 
Arankádat e rémes éjbe. Borzalmas sötétség 
veszi körül, lépte alatt ropognak a száraz 
gályák és levelek. Félőrülten áll a mélység 
szélén, felszakitja mellén a ruhát, a sötét
égre mered tekintete és aztán hegyes tőrét 
hó keblébe mártja, stb. Nos jól lenne igy ?

— Barátom, ezt nem tehetem, szivem 
vérzik, ha erre gondolok, ez nagyon ke
gyetlen halál lenne.

— Tehát akkor enyhébb és kissé pi- 
kánsabb módot mondok. Nem volna jó ez 
például: Mindenki tudja, hogy Arankának 
a szélhámos gróffal viszonya van. Az em
berek gyűlölik, vad haragot, dühöt táplál
nak irányában, Arankát szülői kitagadják, 
elkergetik és az egész világ undorral for
dul el tőle. Hogy ezek után Aranka mit 
tesz, az előtted közönyös lehet. Akár a 
folyóba öli magát, vagy mélységbe ugrik 
le, akár mérget eszik, mindegy, ki törődik 
már akkor vele 1 ?

—- Istenem, az én Arankámmal oly ke
gyetlenül bánjak?

— Természetesen meg kell halnia. De 
most jutott eszembe egy frappáns eszme 1 
Üld meg szerelemből:

— Hogyan érted ezt Jeremiás ?
— Nagyon egyszerűen. A szerelmes 

férfiú kuszáit hajjal ül Íróasztala mellett, 
szivében dúl a féltékenység dühe. Aranka 
miut mindig, ugy most is örömmel jön be 
• karjaiba repül. A férfiú fölkel, szenvedé
lyesen átöleli, a pamlaghoz vezeti és meg
fojtja, hogy másé ne lehessen. Igen egyszerű 
törtéöet.

hogy ez hazugság, hogy egyebet is tesz 
a kaszinó, hogy nemes hivatását betölti 
teljesen. Tessék hazugsággal, rágalma
zással megvádolni minket, de bizonyítsa 
tettel a kaszinó, hogy él, hogy küzd 
a közönynyel és a részvétlenséggel.

De szomorodva látjuk, hogy a kár
tyázáson kívül az egész évi tevékeny
sége egy-két rendesen rosszul sikerült 
estély rendezésében kimerül, hogy nem 
törődik semmivel a világon, és nem
csak hogy kezdeményezőképen föl nem 
lép, nemcsak hogy a törekvésekre irá
nyitó hatása nincsen és nemcsak, hogy 
minden kultur missziót negligál, de a 
legcsekélyebb akaratnyilvánítást sem 
lehet arra nézve konstatálni, hogy a 
kaszinó egy-egy megindult társadalmi 
akciót jóakaratulag pártfogolná, meg
valósításában segélyezné.

Ne menjünk a messze múltba vissza, 
szemeink előtt folynak le ezek a hiú 
társadalmi törekvések. Itt van a sport 
egyesület, ki vádolhatná részvétlenség
gel a lévai társadalmat, jóformán min
den épkézláb ember tagja ennek az 
egyletnek, anyagilag elég jól van situ- 
áiva és ki mondhatja mégis, hogy be
váltja a hozzáfűzött reményeket ?

És ott van másodiknak a tűzoltóság 
kérdése. A város, az Első Magyar Álta
lános Biztisitó szívesen segélyezné 
anyagilag; azélet és vagyonbiztonság 
elkerülhetetlenül szükségessé tesz egy 
jól szervezett tűzoltó egyletet, mindenki 
érzi, tudja a szükségességét és még a 
régi, gyönge tűzoltóság is züllik, csak 
erőszakkal lehet összetartani.

A szomszédos kisebb, szegényebb 
városok is elhagynak minket, védekez
nek a veszélyek ellen, mi rábízzuk ma
gunkat a jóságos gondviselésre.

Vájjon a kaszinó tagjai, mint városi 
polgárok, nem éreznek kötelességet a 
város fejlesztésére irányuló egyéb tár
sadalmi kérdéseket megvitatni, vagy a 
felvetett kérdések megoldását előbüre 
vinni! ?

Iskoláink, legfőbb kulturális eszközei, 
tökéletesek ! ?

Közegészségi viszouvaiuk irigylésre 
méltók ! ?

Útjaink, világításunk,szállodánk, mint 
a város jóhirének terjesztői, kifogásta
lanok ! ?

Ki mondja, hogy mindehhez semmi 
köze a kaszinónak, hát nem a polgárok 
úgyszólván legértékesebb legintelligen
sebb egyedeiből tömörült össze a ka
szinó, hát az egyéneknek csak a fiziku
mai tömörülhetnek egyesületté, az am
bíciói, a törekvései sohasem ? Hát min
den tag leveti, vágyait, kivánságait, 
intelligenciáját mielőtt a kaszinóba lép

— Pompás. Jeremiás barátom, köszö
nöm! Ez nagyszerű, igy lesz legjobb. De 
most ez éjjel hadd éljen még Aranka. Hol
nap reggel friss erővel fogok hozzá a gyil
kossághoz. Ma már fáradt vagyok, lefek
szem.

A pipák kialudtak, a füstfelhő osztani 
kezdett. A két barát lefeküdt. Az ég csil
lagos köpönyegben mosolygott a földié, s 
a millió csillag álmosan pislogva ragyogott 
az ünnepélyes néma éjben.

— Aranka borzasztó izgatottságot állt 
ki. Mindent hallott. A legnagyobb szégyent 
akarták elkövetni rajta és megölni — más
nap. Halálos félelemmel vegyes remegés 
járta végig gyönge testét, s lassan vánszor- 
gott ágyához. Már látta, mint esik el Arthur 
keze aiatt. köuyörgött neki, kérte ne ölje 
meg, majd mint hullát látta magát a pam- 
iagon fekve, miközben Arthurt elfogták és 
börtönben szenved, már látja is a hóhért, 
ki felakasztja a gyilkost.

Fáradtan hunyta be selyem pilláit, erőt 
véve magán elaludt. Álmában csöndes ké
pek ragyogtak elé.

Jó éjt, kedves szép gyermek.
ni.

Hogy a sok csóktól szakáll vagy ba
jusz nőne, nem hiszem, mert Arankának 
azóta az egész arcza tele volna szőrrel.

A „rémes éj“ utáni reggelen Arthur 
íróasztala előtt ült. A toli vígan perczegett 
a sima papíron. A tenger őrült hullámzása, 
a hullámok tajtékja, rémes vihar, széttépett 
vitorlák, kettétörött árbócz, halálos jajve- 
széklések, bolondos rabló versek mind meg 
voltak örökitva a papiroson, csak az utolsó 
fejeaet, as ádáz gyilkosság volt még hátra I 

és oda csak a kártyázás! kedvét viszi 
be ? De önmaga iránt tartozó legele
mibb kötelességét sem teszi meg a 
kaszinó. — Hogy ne említsek egyebet, 
ott van a könyvtára.

Ez a papirhalmaz az özönviz előtti 
ódonságok valóságos zagyvaléka, ame
lyik nem érdemelte meg, hogy az ege
rek és az idő pusztító vas fogától olyan 
hosszú ideig megmentsék. Valósággal 
szégyenfoltja a kaszinónak ez a könyv
tár. Valósággal pirulnia kell minden 
jó érzésű tagnak, ha elgondolja, hogy 
egy ilyen tekintély és intelligenciát ar- 
rogáló, jómódú kultur-egyesület 50 frtot 
fordít évenként a magyar irodalom pár
tolására és tagjai irodalmi igényeinek 
kielégítésére, de amely összeget sok 
hosszú éven át megemésztett Jókai nem
zeti kiadása; és ezt a nemzeti kiadást 
csak, alig egy pár hét óta bocsájtották 
egy pár kiváltságos kaszinói tag ren
delkezésére.

Ismerjük a kifogásokat, a ház, a 
tartozás. Ez a szerencsétlen ház valóság
gal lidércnyomásként nehezedik rá vá
rosunk társadalmi életére és erre a 
szerencsétlen házra toljuk rá minden 
bűnünket. Hát a kaszinó tényleg nem 
ismer más értéket, csak azt, amelyet 
csengő pénzzé lehet váltani ? Hát az 
erkölcsi, a szellemi tőkének az a tömege, 
amelyet tagjai képviselnek érték nélkül 
való teljesen? Hát a kaszinó tényleg 
érzi, tudja, hogy szavának súlya csak 
annyi, amennyi apró fillér kiseri azt ? 
Es ezt tudva még ebben, ami demok
ratikus világuukban is büszkén tűri 
az „úri" címezést? És az „ur“ manap 
szellemileg, erkölcsileg, tényleg fizetés
képtelenné vált?

Hasztalan tagadjuk uraim, olyan 
színe van ennek ami társadalmi életünk
nek, mint amelyik megérett arra, hogy 
egy edzettebb, ambiciózusabb, munka
bíróbb nemzedék lépjen a nyomába, 
hogy a szocializmusnak hatalmasan meg
induló forradalma, mint a pelyhet el
söpörje. — Mert természetes az és ki- 
kerülhetlen, hogy az erő, az igazság 
győzedelmeskedjek a gyöngeség, az ál
nokság fölött és egy uj nemzedek ha
talmas lépésekkel vigye előre a faj 
érdekét.

Megfogjuk tartani a közgyűlést sok 
szomorú szóval, elsiratjuk ezt az elmúlt 
meddő esztendőt és összetett kézzel, de 
bizó reménnyel nézünk a jövő elébe 
és várjuk a megváltót. A reményt soha
sem adjuk fel, csak a munkát. Csak 
lustálkodjunk uraim, a paraszté a do
log, és a munkáé a jövő. Aki mun
kával, kötelesség teljesítéssel nem edzi 
meg a testét, a lelkét, azt hamar el-

Még ezt és akkor buszkén olvassa majd a 
kiadó hirdetéseiben: „Kiadásunkban rend
kívül érdekfeszitő, szenzácziós regény jelent 
meg; „Egy tengeri rabló emlék
iratai*' ozimeu, irta tintavári Tollrigó 
Arthur kitűnő tollú „koszorús** Írónk.

Aranka korán kelt fel. Remegett miut 
a nyarfalevél, s arczaból lehetett látni, hogy 
elvesztett boldogságát siratja, szivecskéje 
hevesen dobogott és fejét lehorgasztá. Bor
zasztó valami lehet az, gondolá, szerelemből 
meghalni 1

— Ekkor csengettek.
— Arthur reggeli kávéját kérte.
Most, most segíts egek ura I
Arthur mosolygva fogadta és hőn üd

vözölte.
— Drága angyalom — mondá a szoká

sos ölelések és csókok után, regényem irá
nya ugy kívánja, hogy az én hősnőm, ki 
szintén Aranka, ez utolsó fejezetben neked 
talán nem tetsző szerepet játszók. A ked
ves leánykát meg fogom fojtani és ép most 
dolgozom ezen a gyilkos fejezeten.

E szavakra Aranka örömmel borult 
kedvese nyakába, zavartan sütötte le sze
mét, majd össze-vissza csókolta, szorongatta, 
ugy, hogy a boldog szerző nem tudta mire 
magyarázni a túlságos nagy őrömet, sőt 
még máig se tudja. Aranka el nem árulta 
volna aggodalmait e azóta boldog neje az 
ő szeretett Arthurjának, kinek szemében 
menyországát, szivében oltárképét s lelké
ben önmagát látja.

Lám igy készül a szenzácziós regény I 
A vége nem is rossz | 

koptatja az élet. Csak lustálkodjunk 
uraim, a paraszté a dolog és a jövő !

Különfélék.
Lapunk jelen számával befejeztük XlX-ik év

folyamunk 1 V. negyed évét. Előfizetést nyitunk 
a „Barsu XX-ik évfolyama l-ső negyedévére. 
Tisztelettel kérjük ez alkalommal előfizetőinket, 
hogy előfizetéseik megújítása iránt e hét folya
mán intézkedni szíveskedjenek, nehogy — ké
sedelem miatt — a lap szétküldésében akadá
lyok merüljenek fel.

Helyben az előfizetések eszközlésével e lap 
kihordója bizatik meg; vidéki előfizetőink ré
szére pedig póstautalványt mellékeltünk.

— Városi közgyűlés. Léva város kép
viselőtestülete az 1899. évi deczember hó 
30 ik napján évnegyedes rendes közgyűlést 
tartott. Bódogh Lajos polgármester megnyit
ván a közgyűlést s bejelenti, hogy a lefolyt 
évnegyedben a városi közigazgatás menete 
rendes volt. A rendezett levéltárt a köz
gyűlés a főjegyző gondjaira bízza. A tanács 
javaslata két uj rendőri állás szervezése iránt 
elvet letett s elhatároztatott, bogy egy évig 
a kérdés megoldását elhalasztja, a mig a 
rendőrség szaporításának szükségességét az 
uj bűnvádi eljárás életbe léptetése folytán 
keletkező nyomozási teendők nem igazolják. 
Ezután a pecsenye sütő boltok, piaczi áruló 
helyek bérletére vouataozólag megtartott 
árverés eredménye tudomásul vetetett. Majd 
bejelenti a polgármester, hogy az őrnagyi 
lakas bérlete lejárt, mire utasította a köz
gyűlés a polgármestert, hogy a lakást mondja 
fel s ha más alkalmas lakást nem találna, a 
nőegylsttel újból kösse meg a bérleti szer
ződést. Végül elfogadta a közgyűlés az ezred- 
orvosi lakásra vonatkozó bérszerzödést, mire 
a közgyűlés véget ért.

— Felolvasás. A lévai katholikus kör
ben, 1900. évi január hó 6-án este 6 óra
kor felolvasás fog tartatni.

— A lévai sport-egylet 1900. év jan. 
7-én délután 3 órakor a uagyvendeglő eme
leti nagytermében tartja meg rendes köz
gyűlését, melynek tárgya : 1. Igazgató vá
lasztmány jelentése az egylet állapotáról. 2. 
A számvizsgáló bizottság jelentése. 3. Tiszt
viselők és igazgató választmány megválasz
tása. 4. A jövő évi költségvetés és program 
megvitatása. 5. Tagsági díj megállapitasa. 6. 
Esetleges indítványok.

— Egyházi hírek. S zen d r ey János 
karvalyi r. k. kapiau Benesházára, Lepő- 
risz Ignác felsö-apáthi káplán Karvalyra, s 
Gaál Lajos kápláu Felső-Apáthiba helyez
tettek át.

— Gyászhir. T a r i s c h Antal, egy 
Barsmegyébe betelepült derék család, nagy 
tiszteletben álló nestora, életének 94-ik 
évében, deczember hó 27-én Bars-Endréden 
elhunyt. — A nemzetgazdászok terén eu
rópai műveltsége, s közgazdasagi tapaszta
latai széles körben elismeréssel és tisztelet
tel övezték körül a jó szivéről és ember
baráti érzületéről ismert öreg urat. — A 
gyermekeiben, unokáiban már teljesen ma
gyarrá lett köztiszteletben álló család fáj
dalmat enyhítse az a tudat, hogy a család 
barátai, széleskörű tisztelői a boldogult de
rék férfiú emlékezetét megfogják őrizni! 
— A gyászesetröl a szerető család a követ
kező jelentést adja: „Alulírottak a maguk 
és rokonok nevében fájdalomtál megtört 
szívvel jelentik, hogy a bőn szeretett apa, 
nagyapa, após Tarts eh Antal ur f. évi 
deczember hó 27-én délután 2 órakor rövid 
szenvedés és a halotti szentségek ájtatos 
felvétele után 94 éves korában az Úrban 
elhunyt. A megboldogult hült tetemei pén
teken deczember bó 29-én délután 3 óra
kor fognak a gyászhazban beszenteltetni s 
a kis-endrédi r. katb. sirkertben örök nyu
galomra helyeztetni. Az engesztelő szent
mise áldozat pedig decz. hó 30-án reggel 8 
órakor az ottani róm. kath. plébánia temp
lomban mutattatik be az Urnák. Bars-Eud- 
réd, 1899. deczember 27. Tarisch Rudolf, 
cs. és kir. tart, huszar-haduagy. Tarisch 
Hermin, szül. Hubert. Kets Frida és Cor- 
nél, mint unokák. Tarisch Kajetan, földbir
tokos. Tarisch Hugó, gazd. intéző. Tarisch 
Zsófia. Kéts Arnona, szül. Tarisch, mint 
gyermekek. Tarisch Leopoldina, szül. Örley 
mint menye, Kets Lajos, vasúti hivatalnok, 
miut vője.

— a lévai iparos olvasókör e hó 
26-án jól sikerült felolvasó esteiyt rendezett, 
melyen szép számú közönség jeleut meg. 
A műsort Guba János nyitotta meg Gárdo
nyinak „A nyugat-európai ember" czimü 
monológjának ügyes elszavalásával. Maja 
Bay Emília k. a. és Korpás Kálmán énekel
tek, három szép népdalt, melyeket a kö
zönség nagy tetszesse! fogadott. Ez után 
Gabala József adta elő Mitzger „Az ügyet
len ember" czimü monológját, meglepő pre- 
czizitással. Majd Szabó Ilonka a közönség 
zajos tapsaitól kiserve szavalta Thewrewa 
István „Asszony szeretnék lenni* czimü 
monológját. Minek végeztével Frasch Jó
zsef nagy derültséget keltő humoros felol
vasást tartott egy szerencsétlen ffótás éle- 
ményeiröl, Erre Bay Emília bájos monoló
got adott elő a tőle megszokott kedvesség



gél Zoltán Vilmosnétól „Asszony vagyok** 
cz.mni'jl. Majd „Csíkos a tanyán* czimen 
Szerdahelyitől, egy régi magyar melódiát 
adott elő czimbalinon Kersék János, melyet 
lelkesen megtapsoltak. Korpás Kálmán pedig 
Nádor „Szivemből téptem ezt a dalt* 
czimü behízelgő dallamu zenei költeményét 
énekelte tiszta, csengő hangon. Végül Lo
vas János és Guba János keltettek frene
tikus derültséget Dezső „A javithathatlan" 
czimü jelenetének művészi színvonalon álló 
előadásával. Az elöadáe , sikerét nagyban 
(okozta a szereplőknek Arendt fodrász ál
tal történt nagyszerű maszkirozása. A mű
sor befejeztevel tréfás sorsjáték kö
vetkezett ; majd a vendégen asztalok 
melle telepedtek, a fiatalság táuczra perdült 
s a legjobb hangulatban maradtak együtt 
késő éjjeli órásig.

— Jegyzőválasztás. F e n d t Vil
mos, oki. jegyzőt, kit a nyár folyamán Léva 
város közönségé levéltárának rendezésével 
bízott meg, Bakabánya képviselőtestülete a 
napokban jegyzőjévé választotta. A fiatal 
jegyző tnüsödésehez a legjobb reményeket 
tűzik.

— Szalay József a primási uradalom 
intézője a férfikor delén életének 38-tk 
évébeu Jauosliazán elhunyt. A boldogult 
halála gyászba borította Tnurner Nándor 
nyugalmazott tisztartó közszeretetben álló 
csaladjai. — A gyászesetrői a következő 
jelentest vettük : „Özv ÍSzalay Józsefné sz. 
Thurner Vilma az alulírott s még számos 
rokonság nevében is fájdalomtól megtört 
szívvel, jelenti szeretett s felejthetlen férjé
nek Szalay József ur primási uradalmi in
tézőnek folyó évi deczember hó 27-eu reg
gelt 7 óraaor eleiének 38-ik, boldog hazas- 
sagáuak 11-ik éveben rövid szenvedés es a 
haiotti szentségek ajtatos felvetele után be
következett gyászos elhuuytát. A boldogult 
földi maradványa Janosbázau történt beszén- 
teles után folyo évi deczemtrer hó 29-eu d. u. 
l/2 3 orakor fog a r. k. vallás szertartásai 
szerint a tardosaeddt r. kath. templomból a 
tardoskeddt temetőbe elhelyezteini. Az en
gesztelő szent mise áldozat ugyaucsak f. evt 
deczember hó 29-én délelőtt 9 órakor fog a 
tardoskeddi plébánia templomban az Urnák 
bemutaitnt. Jauoshaza, 1899. deczember 27. 
Áldás es béke hamvaira! özv. Szalay Józsei- 
ne szül. Ttiurner Vtirna az elhunyt neje. Sza
lay Margitka gyermeke. Szalay Béla fivéré. 
Tuurner Nándor ipa. Tiiurner Nandorne szül. 
Vlaszaty Anna napa. Szalay Belané szül. Nie- 
dermann Ágnes, özv. Szelke Arpádné szül. 
Thurner Mardit, Thurner Nándin sógornői. 
Thurner József, Thurner Kornél, Thurner 
Tibor sógorai. Szalay György, Szalay Ilon
ka uuokaöccsei.

— Kinevezés. Pazar Zoltán volt 
egyévi önkéntes honvéd-őrmestert,Pazár Ká
roly lévai tanitóképző-inlézeti tanar fiat a 
király tartalékos houvédúszchelyeitesnek ne
vezte ki.

— Magyar bur-hadnagy. Az angol
búr háború eltérése alkaimavai az idegen 
nemzetek polgárai közül számosán állottak 
be a búr hadseregbe, hogy a búr nép sza
badságáért harczoljauak a félvilágot uraló 
angolok ellen. Mim Olvassuk, több magyar 
is harcol Del-Afrikaban a burok seregeben 
s valamennyi vitézséggé! küzd, mert hiszen 
minden magyar embernek vereben van a 
szabadság iránt való szeretet. Volt ott Preto
riában egy magyar asztalossegéd, Lestyár 
Péter, ki a szomszéd Füzesgyarmatról sza
kadt oda. A háború kitörésekor letette gya- 
luját s ö is kardot kötött, hogy a harcme- 
zöre sietve a szabadságért harcoljon. Ez a 
magyar asztalos .csakhamar csapatának leg
vitézebb katonaja lett s in agat egy ütközet 
alkalmával úgy kitüntette, hogy a parancs
nokié tábornok a helyszínen haduagygyá 
léptette elő. Egyébiránt a többi magyaro
kat is, kik most a búr seregben szolgainak, 
igen szeretili. Persze Füzes-Gyarmaton se 
folyik most a szó egyébről, mint Lestyárról, 
a magyar asztalosból lett búr haduagyról.

— Kinevezés. A király dr. V a r g h a 
Pál fehér-templomi kir. jarásbirósági aljegy
zőt a szelistyei kir. járásbírósághoz albiróvá 
nevezte ki.

— Téli gazdasági tanfolyam Nyit- 
rán. A Nyitramegyei Gazdasági Egyesület 
által a földmivelésügyi miniszter anyagi tá
mogatásával rendezett teli gazdasági tanfo
lyam deczember ho 1-én kezdődött s feb
ruár hó végéig fog tartani. A tanulók szama 
21, kik a gyakorlati gazdasági ismereteken 
kívül a bognár, kefekötő es kosárfonóéi 
iparban is oktatást nyernek. A tanulók Pósfay 
Bándor tanár vezetése mellett mindenben 
igen szép előmenetelt tesznek.

— Eljegyzés. Vargha Károly, lévai 
jónevü czipesz iparos e hó 2ti-an váltott 
jegyet Vaguer Hermin kisasszonynyal Vag- 
ner János kis-apáthi káuiortanitó kedves 
leányával.

— A karácsonyfa áldozata. Meg
rendítő szereucsetlenseg történt az elmúlt 
karácsonyi ünnepek alatt Alsó-Váradon. 
Gutray János vasúti pályaőr, az ünnepek 
eisö napján reggel, mielőtt a vonalát bejárta 
volna, kis fia keresőre a szobában elhelye
zett karácsonyfa gyertyáit meggyujtotta és 
ezzel hazulról eltávozott, magara hagyván 
a kis gyermeket nejével. — Az asszonynak 
időközben a padláson dolga akadván, távol
léte alatt a fa körül játszadozó kis gyermek 
ruhája az égő gyertyáktól lángot fogott s 
mielőtt segítségére siethettek volna rettene
tes égési sebeket szenvedett, — melyekbe 

ugyanaz nap délután bele is li dt. A szeren- > 
esetlenül járt kis gyermeket szerdán délután 
temették.

— Szilveszterestély. Az „Ipolysági 
vivósport-ked velők* Ipolyságon, a vármegye
ház nagy termében ma deczember hó 31-én 
tánczczal egybekötött zártkörű szilveszter
estélyt rendeznek, melynek érdekesen össze- 
állitottt műsora bizonyára sok vendeget fog 
vonzani a vidékről is.

— Gyógyító érmek. A belügyminisz
ter rendeletet intézett a törvény hatóságokhoz. 
A rendelet szerint emberi testen állítólag 
gyógyító erővel biró érmekot és érczeket 
hordani szigorúan tilos, mert ezen érczek- 
nek mérgező hatása ismételve megallapittatott.

— A dohánytermelés kibővítése.
A pénzügyminiszter — hír szerint —tekin
tettel a múlt esztendők gyönge dohányter
melésére s arra, hogy a kivitel, bar szerény 
keretben, de mégis fejlődőben van, s igy 
az eddigi készlet nem elég, elhatározta, hogy 
a dohánytermelést kibővíti, illetve az eddi
ginél nagyobb arányú termelésre és több 
gazdának ad engedélyt. Figyelemmel lesz 
azonban arra, hogy csak oly gazdák kap
janak engedélyt, akik a szükséges előfelté
telekkel rendelkeznek a dohány minősége és 
a szükséges felszerelések szempontjából s a 
hol a kellő garancziák megvannak. Most 
volna a legjobb alkalom arra, hogy a szom
szédos füzesgyarmati gazdák is újból fel- 
éleszszék a mintegy 20 év előtt beszünte
tett dohánytermelésüket, mely az előtt te
kintélyes jövedelmet biztosított nekik. A 
füzes-gyarmati döbány egyike volt a legjobb 
hazai fajoknak s bizonyára csak sajnáiui le
hetett a forgalomból való kivonását. Epén 
azért ha a füzes-gyarmati gazdák a minisz
terhez fordulnának, kilátásuk lehetne, hogy 
a dohánytermelés, e nem megvetendő jöve
delmi forrás, az amúgy is elszegényedett nép 
számára újból meguyittatnék.

— Szer az alkoholizmus ellen. Pá
riában óriási feltűnést keltett Sappelier és 
Thebault orvosok közlése, melyet az Aca- 
demie de Medecine tegnapi gyűlésén tettek, 
mely szerint az alkoholizmus ellen sikerült 
egy szérumot feltalálniok, a melyet Broca 
gyógyszerésszel együtt állítottak elő egy 
mesterségesen alkoholizált állandó undort 
idéz elő a szeszes italok iránt.

— Hivatalnokok vasárnapja. Jól tud
juk mindnyáján, mily hátrányos úgy a hi
vatalnoki karra, mini a nagy közönségre, 
hogy a tisztviselőket vasárnapokon irodai 
munkára szorítják. A kereskedelmi minisz
tériumban most komolyan tárgyalják ez ügyet 
s a vasárnapi muukaszünetet az összes köz
hivatalokra ki akarjak terjeszteni. A kor
mány ilyen értelemben legközelebb rendele
tet fog intézni az összes törvényhatóságok
hoz. A vasárnapi munkaszünetet olyforman 
akarjak keresztülvinni, miut a hogy a mi
nisztériumban már must is meg van. Vasár- 
naponkint minden egyes szakosztályban egy- 
egy tisztviselő tart felügyeletet felváltva.

APKÖSAUOK. 
Rovatvezető: ZUHANY.

A krözusok. Két naplopó ül a kávéházban. 
Már miudeu lapot átböugéztek a czimtöl kezdve a 
nyomdász nevéig. Végre megszólal az egyik : — Te, 
ba az idő csakugyan pénz, akkor mi kelten vagyunk 
a legdusabb milliomosok,

A pék és a hentes. Pék (sonkát vásárolva 
a hentesnél): — Ejnye, barátom, hát ez a csekélység 
egy kiló sonka volna I Miféle mértéke van magának 1
— Hentes: — Hát nekem bizony különös egy mér
tékem van, mert én azzal a kiló kenyérrel szoktam ki
mérni, a mit magánál vásároltam.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

I.
A „Barsmegyei Népbank Részvénytár

saság* lévai teiepe 6209,899. sz. átirata mel
lett a lévai népiskolákba jaró szegény gyer
mekek felruházására, — valláskülömbség 
nélkül leendő szétosztás végett, — 50 frt. 
szóval ötven forint kegyes adományt kül
dött be Léva város polgármesteri hivatalá
hoz, midőn ennek átvételét nyilvánosan is 
elismerem, — Léva város tanácsa nevében
— a szegény gyermekek helyett a nemes 
adakozó intézet igazgatóságának hálás kö
szönetemet nyilvánítom.

Léva, 1899. évi decz. 29.
Eádogh XaCtjes 

polgármester*

Az irg. nővérek intézetébe járó szegény 
gyermekek részére adakoztak : B aj a c s e k 
Jánosné 2 frt., Fenyvesi Károlyné 3 frt., 
8 z i 1 a s s y Cezárné egy csomag ezukrot, 
G r o 11 e Vilmos egy vég kelmét, a pol
gári iskola növendékei 7 öltözet 
ruhát. Köszönet a jóttevöknek.

lg-a.xg'a.tóaá.e'. 
III.

A „Lévai Takarék és Hitelintézet** rész
vénytársaság tekintetes igazgatósága a ka
rácsonyi ünnepek alkalmából 50 forintot 
küldött hivatalomhoz azon nemes ozéiból, 
bogy ezen összeg Léva város szegényei kö
zött valláskűiönbség nélkül kiosztassék.

Midőn ezen kegyes adomáuy átvételét 
ezen utón nyugtatom, egyidejűleg a segélyre 
szorultak nevében hálás köszönetemet nyil
vánítom.

Léva, 1899, decz. hó 26.
ISóx5.ya József, 

rendőrkapitány.

IV.
Hagyományos szokással felkerestük Léva 

város nemesszivü családjait, hogy egyesüle
tünk „Stefánia-árvaház**-ának éléskamráját 
megtöltsük élelmi szerrel a szigorú tél hó
napjaira. Egyesületünk nevében örömmel kö
szönjük meg a nemesen adakozóknak ki
fogyhatatlan jóságukat s a következőkben 
megkezdjük — e lap szívességéi öl — azok
nak nyilvános nyugtázását.

Léva, 1899. deczember hó.
Levatich Gnsztávné, Toótli Zsigmondaé,
lévai uő^gylet alelnoke. lévai nöegylet goiiduoka.

Faragó Samu,
lévai nöegylet titkára.

Pénzben adakoztak: Far
bak Pál 4 kr., özv. Heyer Vilmosné 
50 kr., Vida Matild 50 kr., Vörös Károlyné 
10 kr., Janesovicsné 10 kr., Tóth Nándor 
20 kr., Ertinger József 20 kr.. N. N. 10 
Szteblik Istvánné 1 frt, Jurka József 10 kr., 
Budák Istvánné 50 kr., Iványi András 10 
kr., Steiner Fány 10 kr., N. N. 20 kr., 
Schwarcz József 10 kr., Gyuriás Mihály 
25 kr., Stampai József 10 kr. Hendler 20 
Kun 10 kr., özv. Mészáros Józsefué 1 frt, 
özv. Tóth Jánosné 50 kr., Kovácsik Samuné 
1 frt., N. N. 5 kr., Váradi János 5 kr., 
Morgenstein Nina 5 kr., Hatscher Károly 
20 kr. J

lerményekb en adakoztak: 
Belcsákné 10 liter babot, krumplit, Tur- 
pinszky Istvánné babot, Jausonné babot, 
Kálnay István bab, krumplit, Tóth Sándor 
krumplit, Bíró Józsefné 1 puttony krumpli, 
*/, liter zsírt, Vecsey Jánosué babot, Szabó 
Danielné krumplit. Klacsmányi József babot, 
Dr. Weinbergerné bab és krumplit, Weisz 
S. 1 kenyér, Silingi Jánosné sárgarépát, 
Miháikáné szakajtó babot, Izsóf Jánosné 
Ü2 liter ludzsirt, Knapikné puttony krump
lit, 1 szakajtó babot, Tolnai Istvánné babot, 
Molnár József babot, Makats Józsefué krump
lit, Anbruska Józsefné krumplit, Rácz Já
nosné káposztát, Konta Sándor babot, Kosa 
István babot, Stllinger Zsigmondné rizst, 
Vitlinger Jáuosné babot és krumplit.

(Folyt, köv.)

Szerkesztői üzenetek.
R E. Kapuvár. Megkaptuk. Köszönet. M. A. Lekér.

Sorra kerül. R. J. Budapest. Első számunkban hozzuk.

Irodalom és művészet.
A Skorpió. Regény. A kik megszokták, 

hogy a kivaló franczia regényíró : Marcel 
Prévost regényeiben a boudoir-történetek 
érdekes, gyakran mystikus epizódjaival ta
lálkozzanak, azok meglepetve, de annal na
gyobb elragadtatással fogják olvasni a most 
megjelent kötetet, mert ennek milieu-je nem 
a francia előkelőségek társadalmi élete, hanem 
a 1 lostorok rideg fala, hol anuyi a titok
szerűség és a hol a levegő is fojtóbb, mint 
künn a derűs nagyvilágban. — Mondanunk 
sem kell, Marcel Prévost ért ahhoz, hogy 
ebbe a keretbe beleílleszsze a gascognei eány 
érdekes történetét, ki Párisbaa megismerve 
az életet, kapva kap azon, hogy gyónhassou 
a sekrestyék titokszerü homály aban. A mese
szövés érdekességét, az epizódok tarkas >gát, 
az érdekfeszitö részleteket feleslegesnek árt
juk külön felemiiteui, hisz Marcel Prévost 
sokkal ismertebb olvasóközöuségüuk előtt, 
semhogy ajánlanunk kellene. Sachs es Pollák 
köuyvkereskedesében (Budapest, Andrassy- 
üt 37.) jelent meg és bár 17 ívre terjed, 
ára csak 1 frt. Kapható Nyitrai és Társa 
köny vkereskedesében Léván.

Nagy Kepes Világtörténet. Róma lelkét 
nem sikerült kifürkészni kétezer ev alatt sem. 
Varázslatos múltjához újra meg újra vissza
tér a tudós és a Cook-iroda utasa. A század
vég legreálisabb elméje Zola is úgy áll Róma 
előtt, mint egy még teljesen meg uem fejtett 
világtörtéueti talány előtt. Rómába még min
dig úgy megyüuk el, mint egy titokzatos há
rembe, amelynek rácsozatai mögött el van 
rejtve egy régi világ százféle ideálja. Római 
történetet olvasni tehát nem annyit tesz, miut 
adatokat gyűjteni és megtanulni, római tör
ténetet forgatni annyit tesz, miut rácsok mögé 
bepillantani, mint fátylát bontani, mint kém
lelni és hallgatózni. A mohos feliratú kövek, 
amelyek Niebuhrnak és Mommsennek milli
ónyi tarka történetet megsúgtak, még ugyan
ennyi titkot megőriztek, még nem mondták 
el minden meséjüket. A józanságnak és a 
művészi hevületnek ezt a csudálatos vegyü- 
lékét érzem ki és szívom fel boldogan abból 
a vaskos kötetből, amelyben Geréb József 
elmondja a Rómaiak törtéuetét. Bámulom, 
hogy kutató szemének szinte félelmetes éles
sége, elméjének kritikai szigora mennyire 
meg tudott férni lelkének finom rendüléseivel. 
Bámulom, hogy azon a 680 oldalon mennyire 
meg tudta építeni azt a világtörténeti kohót, 
ahol az emberiség szellemi és valláserkölcsi 
műveltségének lángjai meglobbantak. A Nagy 
Képes Világtörténet e harmadik kötetéhez a 
kiadók a legpazarabb dekorácziót készítet
ték : Geréb doktortól, a mesteri előadótól 
át-átveszik a szót gyönyörű képek és mű
mellékletek, folytatva a mesemondást ugyan
azzal az eleven ékesszóliássai, amelylyel ez 
a szerencsés tudós rendelkezik.

Rendkivüli érdekességet nyer ez a kötet 
az által, hogy a római történet magyar vonat
kozásait is nagy aparátussal tárgyalja. Elte
kintve a régi Pannónia és Dacia történeté
ből, végtelen sok szál fűz minket a hajdani 
éa a mai Rómához, Nagy, igen nagy gyönyö

rűséggel követjük Geréb doktort hossZtl 
Odysseájában. Követjük, mert a római világ 
még soká nem fog összedőlni. Nero villájá
nak romjai közt kétezerév múltán megta
lálták egy tengermelléki fülkében sértetlen 
szépségben a belvederei Apollót; — ki tudja, 
még mit és mennyit fognak találni a roska
tag falak mellett! Mi persze nem tehetünk 
mást, csak lapozgatunk a könyvben, amely
nek betűi fölött nagyobb áradat hullámzik, 
mint a Via Corson, és lapozgatva e könyv
ben úgy érezzük, hogy belesodródunk egy 
kétezeréves tolongásba, amelynek még nincsen 
vége.

A Nagy Képes Világtörténelem megjelenik 
hetenkint 1—1 füzet. Ara 30 kr. Kapható 
Nyitrai és Társa könyvkereskedésében Léván.

Ünnep. Ünnepe az a fiatal leánynak, mi
kor ketenkint vasárnap megkapja az ö szép 
lapját, a Magyar Láiiyok-at, melyet Tutsek 
Auua nagy gonddal szerkeszt. A magyar 
leány világ lapja ez a szó legszorosabb értel
mében ; minden sora, minden betűje az ö 
számára Íródik. Minden számában egy-két 
folytatásos regényt, több elbeszélést, verset, 
hasznos tudnivalókat és sok művészi képet 
közöl, melyeket a legelőkelőbb irók Írnak. 
A karácsonyi szám kiválóan szép. Eltekintve 
attól, hogy körülbelül kétakkora terjedelmű, 
mint a rendes számok, gyönyörű mümellék- 
letet ad, mely minden leanyszobának kedves 
díszéül szolgai. A karácsonyi számot miu
deu uj előfizető ingyen kapja. Igazán 
nem adhatunk kedvesebb, tartosabb aján
dékot a leánynak, mint ha megrendeljük 
számára a Tutsek Anna szép újságját, negyed
évre csak 1 frt 50 kr. Olyan csekély összeg 
ez, hogy nem is szabadna hiáuyozni egy 
házból sem, a hol serdültebb leáuyok van
nak. — Előfizetéseket elfogad Nyitrai és 
Társa könyvkereskedése, Léván.

Az uj italmérési törvény tudvalevőleg 
már január lio 1-én életbe lép. Valahányszor 
az itaímérési üzlet, vagyis ítalkereskedes te
kintetében változások történtek, ezek az ér
dekeltség körében mindig bizonyos kezdet
beli nehézségeket idéztek fel. Az ezúttal 
életbelépő szabályzat nemcsak ily kezdetle
ges nehézségeket, hanem komplikácziókat is 
fog az érdekeitek körebeu támasztani, mert 
az uj törvény által számtalan üzletember ér
dekei érintetnek, különösen pedig mivel a 
szesz és az abból készült közönséges pálin
kának a korlátolt kimérés üzletköréből tör
tént Kizárásával a kereskedők és korcsmá- 
rosok közt erős érdekellentét keletkezik. Már 
ez okból, de kü.öuösen azért, mivel a ke
reskedők és szatócsok számára a poharazás! 
és utczán át való kimérhetési toldalékkal 
ellátott, valamint a ezukrászok, kávésok és 
más hasonló üzletek tulajdonosai és a gyógy
szerészeknek eddig adott „kis mertekbem** 
engedélyek tulajdonosainak, az uj törvénynek 
megfelelő jogosítványok elnyerése czéljából 
1900. január 30-ig írásbeli utón jelentkez
niük kell — nem ajánlhatjuk eléggé, hogy 
az érdekeltek az uj törvény rendelkezései
vel idejekorán megiBmerkedjeuek.

Tokár János a temesvári kereskedelmi 
és iparkamara t. fogalmazója, ki előző mun
kálatai révén a szakközöuseg körében máris 
jó hírnevet tudott magának kivívni, ezúttal 
is megfelelni óbajtvau az érdekelt üzletvilág 
szükségleteinek, az uj italmérési törvényt 
kiegészítve a vonatkozó végrehajtási rende
letek határozmányaival a hozzátartozó magya
rázó jegyzetekkel ellátva külön magyar és 
német kiadásban bocsátotta közre.

E müvecske kiváióau uyer becsben az 
által, hogy szerző egy rövidre fogott elő
szóban megérteti az uj törvény uyomáu éleibe 
lépő lényeges változást úgy, hogy e fejezet 
mar tuagaban véve — a füzet további ta
nulmányozása nélkül is —- teljes tájékozást 
képes nyújtani. Már ez elöszóuak figyelmes 
átolvasása kellő útmutatást nyújt bárkinek 
arra nézve, hogy az uj viszonyok beálltával 
minő módon vezetheti tovább üzletet, t, i. 
hogy egyik és másik csoportba tartozó üzlet
tulajdonos mit és hogyau árusíthat a jövő
ben el, végül hogy a jelenlegi jogtulajdono
sok közül kiknek kell jogosítványuknak meg
változtatása végett 1900. év január hó 30-ig 
folyamodniok. A praktikus füzet a Nyitrai 
és Társa könyvkereskedésében Léván 1 
frt.-nyi árban megszerezhető.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Busa-- m.-mássánként6 frt 80 kr, 7 írt. — Két
szeres 5 írt 80 kr. 5 frt 90 kr. — Köss
5 trt 70 kr. 5 frt 80 kr. A-pa 6 frt —
6 írt 40 kr. Kukoricza 4 frt 80 kr 5 írt 
kr. Bai> 5 írt 50 kr. 5 trt 80 kr. ZaO 5 trt — kr 
5 trt 20 ar. ueucse 6 trt — kr. 6 frt 40 kr 
Köles 4 frt — kr. 4 frt 20 kr.

Nyilttér. 
Házeladás.

Léván, jó forgalmi helyen három 
utczára néző földszintes sarok ház, be- 
fásitott kerttel és egy külön álló udvari 
épülettel, szabad kézből azonnal eladó; 
esetleg haszonbérbe vehető. —Bővebb 
felvilágosítást a kiadóhivatal ád.
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j tán fenti tőkekövetelés s jár. erejéig Nemes- 
| Orosziban leendő eszközlésére 1900. é^í 

ián hó 2. naniának d. e. 8 órája határ-
1064/99.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz
hirré teszi, hogy a lévai kir. járásbiróság 
1898. évi 2177. számú végzése következté
ben Dr. Novotny Imre ügyvéd által képvi
selt Lévai Takarékpénztár javára Pénzes 
Károly, — Patrik András ellen 350 frt s 
jár. erejéig 1898. évi marcz. hó 2-án foga
natosított kielégítési végrehajtás utján le 
foglalt és 626 frtra becsült gazdasági fölsze
relés, lovak stb.-böl álló ingóságok nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbiró
ság 1899-ik évi V. 567/7. számú végzése foly-

jan hó 2. napjának d. e. 8 órája határ
időül kitüzetik es ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. 
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, 
a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becs
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságo
kat mások is le és felülfoglaltatták s azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

KeltLéván, 1899. évi decz. hó 7. napján.
Tonhaiser, kir. bir. végrehajtó.

KávéHorgony-Pain-Expeller
Liniment. Capsici comp.

Ezen hírneves háziszer ellentáUt az idő 
megpróbálásának, mert már több mint 30 
év óta megbízható, fájdalomcsillapító be- 
dörzsöléskent alkalmaztatik köszvexynél, 
csórnál, tagszaggatasnal és meghűléseknél 
és az orvosok altat bedörzsölésekre is 
mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi 
Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony- 
Liniment. elnevezés alatt, nem titkos szer, 
hanem igazi népszerű háziszer, melynek 
egy háztartásban sem kellene hiányozni 
40 kr., 70 kr. és 1 frt. üvegenkénti árban 
majdnem minden gyógyszertárban készlet
ben van; főraktár: Török József g.vógy- 
szerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmá
val igen óvatosak legyünk, mert több kiseb- 
bértékü utánzat van forgalomban. 
Ki nem akar megkárosodni, az 
minden egyes üveget „Horgony" 
védjegyes Richterczégjegyzés nél- 
k-'.l mint nem valódit utasítsa vissza.
R1CITER F. AD. ét társa, RUDOLSTADT 
• ea. m kir. odrari szállítók.

1 klg. frt. kr. 
. . . 2.26

2.24 
. 2J6 

. . . 2.04 

... 2.— 
. 1.60 1.80 
. 2.16 2.24 
. . . 2.24 
. . . 2.24 
. . . 2.16 
. . . 1.60 
. . . 1.30 
. 2.— 2.40 
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Jamaikai legfinomabb . 
Guba legfinomabb . .
Ceylon legfinomabb
Ceylon finom ....
Portorico finom, és Cuba 
Rio Kávé.....................
Gyöngy legfinomabb
Mocca legfinomabb . .
Arany Jáva legfinomabb
Menado legfinomabb
Brazíliai legfinomabb .
Brazíliai II. rendű . .
Cuba pörkölt .... 
Hungária kávé . . .

Kapható: Kern Testvéreknél, Léván Olcsó átrak-

Arany kereszt (14 kárát)

Nyomatott Nyitrai és Tina könyvnyomdijibao, Léván*
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DIVAT SZALON
divat- és szépirodalmi közlöny.

Szerkeszti:

Fanghné-Gyujtó Izabella és Szabóné Nogáll Janka.'
^.z lSSS-ilci loexlizxi nemzetközi Iriállitásoxx

az eiraxxy éremmel lsit<xaa.tet-v-e.

megí ’enik minden hó 1-én és 15-én. Díszes, elegáns kiállítása s különösen művé
szié. ivitelü színes divatczimlapja által dísze minden szalon-asztalnak.
ingyr mellékletével, az UJ GYERMEKOIVATTAL együtt 44—48 oldalra 
terjed.
. onkiviil, hogy divat képei az uralkodó divat tükre, folyton közöl képeket Párisból, 
Londonból, Berlinből is. S ez által az idegen divatlapokat feleslegessé teszi, 
rendesen közöl egyszerűbb toiletteket is és módot, utasítást nyújt a hölgyeknek arra, 
hogy ruháikat takarékosait s mégis csinosan otthon készíthessék s ennek megkönnyí

tésére minden 2-ik számhoz szabás-ív van mellékelve.
DIVAT ^AIDN ,n*n‘^en előfizetőnek mérték után ingyen készíttet szabásokat; ez oly kedvezmény, 1/1 I A1 Űxl/xlJvli melyet egy divatlap sem nyűit.
DIVAT ^\7AIDN k®zi munk*i változatosak, a rendes használatra szánt hímzésektől kezdve a legritkább, 
1/11 Hl OZjHLvI! legdivatosabb uj kézimunkáig miudeut bemutat s érthetően tanítja.
DIVAT Q/AI DN Xésze oly dús, érdekes es változatos, hogy minden más
1/11 Hl uZlHLvll szépirodalmi lapot pótol. Munkatársai között ott van irodalmunk műiden jelese és 
gondot fordít arra, hogy a nők lapjába tehetséges, kedveit ixóxiók: is gyakran írjanak. A lap szelleme 
mindig tisztességes. Keresi a szépet, a nemesitőt s kizár minden frivol közleményt. Lapunkat fiafetl 
leáxx^©^ is bátran olvashatják.

DIYAT
DIYAT
DIYAT
DIYAT
DIYAT

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

DIVAT 
DIYAT 
DIYAT 
DIYAT

SZALON 
SZALON 
SZALON
SZALON

FÜSZER és CSEMEGE
KERESKEDÉSEMRE

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

SZÁJON 8Zámról-számra mutatja be Isi váló Tolo ölesre Is arczképeit: a müvé-
j/jfiLvli szét, irodalom s a jótékonyság nevezete ebb nőalakjait..
C7aI DN állandóan rovatot tart Icéxclésels: és feleleteid közlésére. E rovat minden 
UxlULvll előfizetőnek teljesen dijtalanul áll rendelkezésére.SZALON *r3 • ögész évre 1Í2 korona, félévre S Iroroxxa., negyedévre CB

Q7A J ^ia'd.ólxiva.t&.lsL IsziváxLa/txa, Toárlrixxelaz Iszxxld. xxxixta 
üZinLVll számokat iaa.g^^rezx és 'óéxzxxezxtve.

SZALON kiadóhivatala Budapest, Gizella-tér (Haas-palota).

állanak a nagyérdemű közönség rendelkezésére. — Különösen 
kiemelendonek tartom

Bornagykereskedésemet
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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

Magy. kir. 
dohány, szivar, 

lőpor és kártya
árulás.

Első 
gazdasági és var

írógép-, 
koszorú.-,

. fá’ és 
érczkoporsó 

raktára.

A Gödöllő m. kir. Aj 
korona uradalom , 
fe'ügy. alatt álló í* 

'>1 szövetkezet ’

AZ ARANY KASZÁHOZ.

palaczn-.órainak (
elárusitólerakata

F olyékony 
arany és e/.üst 

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

Vidéki megrendelések legnagyobb figyelemmel és 
gyorsan teljesittetnek, uj képes árjegyzékek kívánatra bér
mentve küldetnek.
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AMSTETTER IMRE.
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Arany férfi remontoir óra
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 karperecz (14 kárát)............................................. ....... .....
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FÁj Arany karperecz (14 ke 

Arany függő (14 kárát)

feljebb


