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Két szép asszonyt láttam a minap. Hódító
külsejű, villog/* fekete szemű az egyik, eg\ szerű,
bájos megjelenésű a másik. Ennek'szőke,'szende
arezárói csupa jóság sugárzott, az elbizakodott,
kaczér mosolyával Hszéditette a rája nézőiket.

szőke nemességet, magasztos öntudatot
árasztott a szivekbe, a barna kicsalta az cinberek lelket, hogy kaezagva rongyokká tépje.
Az’ szegény’ e&vik kezével alamizsnáért
esdett, de a másikkal jótékonyságot gyakorolt,
letörölte az özvegyek keserű könnyeit és elcsititotta az árvák zokszavát; a barna gazdag volt,
kincsekkel kínált s a gyengébbektől elharácsolta
az utolsó garasokat.
Annak piczi lábai nyomán illatos virágok
fakadtak, ennek biztos, kemény lépései, boldogságot, családi nyugalmat, életet tiportak össze,
Ez nagy garral, vakító lénnyel ünnepelte
kaczérkodásának károm éves jubileumát, dithyrambokat írtak róla éhes poéták; a másik szerényen visszavonultan élte át a napot, mely
mögötte áldással teli 2Ő évet zárt.
Az után futott minden ember, boldognak
érezvén magát, ha pazar dísszel kiállított ruhájába
kapaszkodhatott; ezt messziről elkerülték, vagy
unottan dobták csdö kis kezébe a vékonyhangu
filléreket.
^ barna a megyénkben is erősen dédelgetett „Os'/talysorsorsjáték“ ,
szőke szép aszszony „a lévai nöegylet“ volt.
Aki azt hiszi, hogy a fentebbi hasonlat
erőltetett, nem takilii, tegye le a lapot, ne olvassa tovább, de a ki érdeklődik a szép asszonvok iránt, hallgassa meg a ^következő történetet.
Ezt a csekélységet bizonyára megérdemli.
*
i
*
*
A lévai nöegylet igen szép és nemes ezélt
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Előfizetések és hirdetések felvétetnek s kiadéhivatnlbna.

hibáikra: ezek adják meg k iiz d e l-!
műnkhöz az erőt, ho**v a gazdaköhg.v regi és minden iran\bol Z(-ms(w
mint államfentartő elem,
lelhangzo ki\ansagnak óhajban ele- érdekeit a legszélesebb mederben I
i t hatni, az elen jutható czimmel magunkévá tervük, szolgáljuk és
és a sorokban kifejezett intencióval sikerre segítsük és végre ezek tűzik
uj lapot indítottunk.
(.jén^ a ezélt, hogy a szomorú
lileve kijelentjük, hogy e tettünk pangásban sinvlő társadalmi életbe
rugója nem a konkurencia áldatlan uj vért
frissed, egészségesebbet és
szellemében, hanem a hazaszeretet működésre alkalmasabbat hozzunk,
és az ambíció melegében keresendő.
Programunk e megvalósításához
Nehéz küzdelmünkben ezek ösztö- segédkezet ígért és nyújt megyei
nüznck az elénk gördülő akadályok és városi közéletünk, valamint tárlegyőzésén*, ezek serkentenek kü- sadalmunk több elismert notabilitása
lönösen arra, hogy a napjainkban sőt megyei hazafias hölgyközönsémindinkább félelmesebbé váló nem- giink nem egy bájos, szellemes
zetiségi torzsalkodás között az északi tagja is.
szlávság felénk hömpölygő és elnyeIlyen gárdával bátran, büszkén
' \ssel fenyegető iszapos áradata ellen indulunk a nagy útra, mely pedig
t•;nesönk, zongzeb's bírod ' nejr. kee:K gtit köm* r*^ elérhető bany el vünket és a magyar szellemet bérokkal, de nehéz küzdelemmel
megvédelmezzük, istápoljuk és győ- fenyeget, mely küzdelem közt bízvazelemre segítsük. Ezek inspirálnak, bízunk hazafias megyei és vidéki
hogy a közélet hullámai által felve- közönségünk ismert áldozatkészsétett összes eseményeket ellenőrizzük.' gében, és reméljük, csalódni, mint
esetlegesen méltatva azok
üdvös eddig nem, ezután se fogunk.
hord erejét, vagy rámutatva rejtett
Zászlónkra három szó van írva:

I

j

„a kötelességérzet, az igazság és a becsület"!
A z első fog minden alkalommal
sorompóba szólítani, az utóbbi kettő
az eszközünk, mellyel az eseménye
két vesszük és szemlére a közönség
elé állítjuk.
Mert mi Írunk mindenről a mi
közérdekű, mindenről a m itatársadalmi és közgazdasági események
árama felszínre hajt.
Nem hallgatunk el semmit, mit
a közönségnek tudnia kell, de ezért
nem fitogtatunk oly eseményeket,
melyek meghamisíthatnák a közérdekét es sérthetnek a közszellemet,
A zászlónkra irt igazság a mi
mentorunk és az ő aegise alatt vagyünk
függetlenek és szabadok.
Függetlenek véleményeink megalkotásában és szabadok azoknyilvánitásában!
Menten minden pártérdektől lapúnk Ilii tolmácsa és elbeszélője lesz
az eseményeknek, melyeket az élet
és a közvélemény ezekhez fűz.
Örvendeni fogunk, ha kapunk
közérdekű nyilatkozatokat, melyektűzött maga elé, mikor alapszabályai sorozatába
a kisdedek nevelését s különösen az árvák
ellátását es segélyezését, a szegények gvámolitását és a cselédnevelést felvette.
E végből 1872. év deczember 18-án Léva
székhelyivel M á csa y Lukácsné elnöklete alatt
„Barsés Hontmegyei nőegylet“ czimmel
megalakult az első megyei nőegylet. Ez alakuló
közgyűlésen elnökké egyhangúlag Ipoly i Stum mer Arzénát választották.
A nöegylet megalakulásának eszméje abban
az időben állandóan foglalkoztatta nemeslelkű
hölgyeinket, de az alakuláson túl sohasem érhettek, mert működésűkben az akkori szomorú
politikai viszonyok miatt mindig akadályozva
lettek.
így nem kezdhette meg működését az 1872ben alakult „Bars- és Hontmegyei nőegylet“
sem, hanem 1873 deczember hó 8-án — most
már „Lévai nőegylet- czimmel újra megalakulni
Volt kénytelen, e végre 1874-ben megkezdette
rendes működését.
Az akkori tisztikar következőleg alakult meg:
elnök: Mácsay Lukácsné, alelnök; Szilassy Gá*
borné, pénztárnok: Csekey Flórisné, jegyző:
Ipolyi Augusztine, gondnok: Fischer Andomé lett.
Az első választmányba — s azóta 25 éven
át Bal bach György né, Bole mán Edéné és Lévát ieh
I Mártonná mindig beválasztattak,
A nöegylet nagy ambícióval kezdette meg
működését, de tevékenységében az anyagi körülmények erősen korlátozták. Elsőbben tehát csak
kisded óvódat állított s azt megnyitása napjától
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o
nek imit az ügy iránti érdeklődés
és az igazság szeretett* szólaltatja
I lle g .

A kínok hazaszeretete a mienk
kel egy rttat koros, kínok izlóso meg
egyez a programunkban foglaltakkal
s ki igényeit általunk látja kielégít
ve, sorakozzák zászlónk alá. ve
gyen részt küzdelmeinkben! A He
ntes ozól koll, hogy diadalhoz se
gítsen !
S a diadal árdomo nőm a mionk.
a mii volt közönségé!

Üdvöt az olvasónak!

Főispánunkjubileuma.
Léva, 18W. május 1#»-án

Barsvármegye mindon igaz ás
helyes ügyárt lolkosiilo közönsám1
ma ünnepelte Arain os-maróthon l\a:v
,lános os. ás kir. kamarás főispán
tiz ávos müködásánok juhihmmát.
Ma volt tiz esztendeje, hogy megválván a törvónvhozó testületből. hol
érdekéinkét mint országgyűlési képvisolö szolgálta, az akkori kormány
megbízásából vármegyénk álárt1 ál
lott s azóta mind t‘ mai napig e r e d m é 
nyekben üdvös munkásságát oláviil
hetién alkotásai dicsérik.
Tiz év kevés egy nemzet életéhen
de számottevő egy emberében, kü
lönösen egy főispánéban, ki a kor
mány nyal ésinunioipimmnalsz(‘mhen
egyaránt fenálló felelősségteljes bi
zalmi állását, esak egyéniségének
tisztaságával, jellemének szilárdsá
gával és ambícióinak fenköltségével,
felfelé és lefelé irányuló munkássá
gának üdvös eredményeivel képes
megszilárdítani.
És Kazy főispán volt oly tetterős
férfi, hogy a nehéz főispáni állását
megszilárdította, felfelé és lefelé egy
aránt tiszteltté tette.
1874. november hó 1-tól, addig mig az apáczák
kezébe került, a legnagyobb gonddal és a legkö
rültekintőbb lelkiismeretességgel vezette.
1881-ben vették át az apáczák az ovodát,
az ez évben tartott tisztújító közgyűlésen az
elnöki gyeplű székhelyi Majláth Istvánná tetterős
kezébe került. Ugyanekkor lett Holló Sándor
is közlelkesedéssel titkárrá választva. .\ választás
igen sikerült volt, mert Holló Sándor titkárnak
szorgalma az elnök és a választmány által támo
gatva vetette meg azt a helyes alapot, melyen
aztán a többiek később felépíthették az épületet,
melyre ma mindnyájan büszkeséggel tekintünk.
Ez a tisztikar pendítette meg az eszmét,
hogy az elveszett ovoda helyett árvaházat létesit.
Vagyona ugyan még csak 3000 frt volt, de ez
nem csüggesztette az egyletet, mert mikor a tervkitűnősége mindinkább szélesb mederben meg
hódította a lelkeket, a lévai takarékpénztár, mint
hatalmas Mecaenas segítségével megvette az egv let a Terelmes-féle házat, 12 ezer forintért olyképen, hogy a vételár negyedrésze azonnal ese
dékessé vált, mig a hátralevő részleteket a
jótékonysági alapból maga a lévai takarékpénztár
törlesztette.
A nőegylet a részletek után csakis az
5° o-os kamatot Űzette, holott a takarékpénztár
nak a betétek után ugyanannyit kellett űzetnie,
miből az látszik, hogy az árvaház létesítésében
a főfaktor a lévai takarékpénztár volt.
1882. karácsony napján négy árvával
megnyitották az árvaházat, melynek védnökéül
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Néni óhajtjuk tiz évi munkássá
gát pontonként felsorolni, esak arra
utalunk, hogy daezara az eleje gör
dült nehézségeknek, daezara az ok
talan gviilölség áltál szított s/e mélves
el leuségei
inahinációinak
Barsvármegye
közigazgatasai
os
közgazdaságát felvirágoztatta, a tár
sadalom etikai mozzanatait minden
kor nemzeti öntudattal vezette és a
megvét az
országos közbeesiilés
nymbusával feldíszítette. Munkás
ságát nem szavak, alkotásai maguk
dicsérik.
Az ünnepélyes alkalomból mi is
örönnmd állunk üdvözlői sorába,
kívánva, hogy elveinek fentartásával
továbbra is büszkén, becsülettel és
sokáig haladjon a megye* zászlajával
azon irányban, medvén vármegyénk
boldogulásának útját éles s z e m e i
felfedezték.
A
magyarok
Istene*
éltesse.
Tudósítónk az ünnepélyről a
kö\étkezőket irjn:
Aranyos-Maroth ünnepi (liszt öl
tött. a házak és középületeken nem
zeti szinti zászlók lobogtak. A főté
ren hatalmas szép ki\ itelii diadalkapu
emelkedik, sa vármegyeház bejárója
szintén diadalkapu formára van ki
építve.
A párával te*11 síim levegőt foly
tonosan tartó h a n g o s mozsárlövések
zaja reszkettette meg.
Reggel fel Hl órakor érkézéit
meg az ünnepelt főispán. Nemeséin*hen Hntlnyánszky Ti111s járási fősy.olgabiró, Keketc-Keleesény'ben Rulív
Lajos elh‘nőr vezetése alatt á11eá Öt)
tagú lovas bandérium, a diadalkapu
nál dr. Bérsáv Ecrenez üdvözlő beszéddel és nagyszámú közönség fo
gadta. Tiz órakor hálandó isteni tisz
teletre az ottani r. kaíli. templomba
vonultak, majd (*nm*k végeztével II
órakor a vármegyeház nagytermébe,
hol díszközgyűlés volt. A nagyterem
szorongásig megtelt, pedig csak a
tisztelők serege jelenít meg. elmarad-

lak (az elmaradottak közöl tisztelet
a kivételnek) az oktalanul gyiilölködő ellenségek, kik azonban nem
felejtettek el az általános öröm ten
gerébe már napokkal az ünnepély
•‘lőtt ürmöt önteni.
Simonvi alispán megny itván a
disz közgyűlést, felkéri a vármegye
jelenvolt négy országgyűlési képvise
lőjét: hogy hívják meg* a gyűlésre* az
ünnepeltet. M ikora főispán délezeg
alakja a teremben feltűnt, perezekig
tartó lelkes éljenzés fogadta, min* a
vármegye képviseletében
Simonvi
Béla alispán, a közönség* nevében dl*.
Rulíy Pál üdvözölte. A főispán fél
óráig* tartó szép beszédben refleetált
az iid \(Ízlésekre, megköszönte a lelkes
ováeziót. de* egy ben szerényen el is
hárította magáról, mert úgy mond a
lOév alatt csak kötelességei teljesített.
Majd beszámol deeenniuma működé
séről, s végre az érdemeket megosztja
a vármegye tisztviselő karával és a
megy'(‘bizottsági tagokkal, kiknek se
gélyével tudta esak beváltani azon
Ígéreteit miket 10 év (‘lőtt ugyanazon
helyen, ugyanazon székből a törvény
hatóságnak tett. Indítványozza hogy
a mai ülésnek is legyen positiv ered
ménye, vegye pártfogásába a megye
közönsége* a gazdasági egyesüld tö
rekvéseit. melyek alkalmasak arra,
lmgy Bars\ árm(*gy ét küzg;iz<laságiIag
az ország* első megyéjévé tegyék.
Beszédét folytonos helyeslés és mind
inkább erősbödő lelkesedés kitörése
követte. Hangjai még akkor is lOáe
hatottak, midőn szobájába vi
vonult.
Kosztolányi Aurél kir. tanácsú
indítványt tesz. hogy a mai szép •
szedek szóról-szóra a közgyűlési jeg y 
zőkönyvben mcgörükitcsscnck s a
jegyzőkönyv egy díszpéldánya az ün
nepelt
főispánnak átnyujtassek. A
közgyűlés ezt örömmel el foga dta, az
alispán pedig az ülést bezárta.
A küldöttségek tisztelegtek ezután
a főispánnál a kövdkező sorrendben :

Stefána trónörökösnét sikerült megnyerni s mely
azóta a köriilményckkcz képest év ról-évre több,
a mai napig 73 árvát nevelt fel s adott át a
tisztességes társadalomnak.
Az egylet anyagi körülményei sajnos igen
kedvezőtlenek, jövedelme nem áll arányban a
reá napról-napra jobban nehezedő nagymérvű
kiadásokkal s csakis tagjainak tetterös munkás
sága s a
magasztos czél iránti lelkesedés
kepes hivatásának magaslatán fentartani s utalva
van, hogy létét társadalmi vagy más utón, k<">nyöradományokból biztosítsa.
Pedig megérdemelné az egylet, hogy az
állam és gazdag füurak ügyelnie reá irányuljon,
mert mig az árvaügyet szolgálva fontos emberbaráti missiót teljesit, a kulturális cs nemzeti
ügyet is derekasan szolgálja, mert a tót vidé
kekről is több árvát vesz karjai közzé, hogy a
hazának és a társadalomnak hasznos cs jó ma
gyar polgárokat neveljen.
így vázolta a lévai nöegylet rövid történetét
Faragó Samu, az egylet agilis titkára, ki 1807.
óta a legnagyobb szorgalommal, odaadással és
igazi hivatottsággal tölti be állását.
Az
egylet ápril 30-án tartotta 20-ik
rendes
évi közgyűlését, mely alkalommal
tisztujitószék is volt. Hát bizony igen szerény
ünneplése volt ez a 2Ő éves működésnek, de
ezélja nem is a hangos dicsekvésben hanem a
nemes, aldásdus tevékenységében rejlik.
Elnökké egyhangúlag es nagy lelkesedéssel
újra székhelyi Majláth Istvánná lett megvá-

lcsztva, ki ez állást már 18 éve óta tölti be
általános megelégedésre.
Uj tisztviselő esak egy
lett Jozefesek
Géza, kit pénztárnoknak választottak meg a
lemondott László Imre helyett, kinek fáradozá
sáért es dr. Mcdveezky Károly, egyleti orvosnak
18 évi önzetlen működéséért a közgyűlés jegvzókönyvileg köszönetét nyilvánitt>tta
Ez a lévai nöegylet 2Ö évi fennállásának
rövid története, melynek méltatására később b ő
vebben óhajtók visszatérni..
*
*
*
Két szép asszonyt láttam a minap. A
barna után eszeveszetten szaladt minden ember
es boldogoknak éreztek magukat, ha ruhájába
kapaszkodhattak, a szókéi messziről elkerülték
vagy unottan dobták esdő kis kezébe a vékony
hangú filléreket.
\ ajjón tessz c idő, hogy kiábrándulunk a
barnából, cs lelkűnkkel, erszényünkkel esak a
szőkének adózzunk.
O m ega.

1K99. május IS.
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a \ ánimii'N r tisztikara, a vám ügyében
lett‘zo vallások papjai, a lévai houvédtisztikar, az ii^vvédi kar, a tantrstiilrirk és a községi és kor jt‘g‘\zok .
Délután 2 órakora kaszinó trriiitdlaui diszt‘l)éd \olt, melyen köriilIndiil 2(M)-an veitek részt. A Ijarmadik
lopásnál 11dalit a lóispán és () Felsegv
királyra, majd József Ágost foliore z e g es nejére Au telist ára mondott ékes
lel k«>sz< minket.
Toastokat mondottak továbbá :
Kosztolányi Aurél a főispánra, gyönyöríí es kunyekig* megindító 1‘elküszöntót B á t l i y
L á s z ló lévai prépostplébános a maival* hazára, az alispán
a kormányra, dr. KulTy Pál a löispáni t, a főispán a vármegye közönségére,
Anion Kde az alispánra, dr. Kulíy
Barsmegye hazafias papjaira, dr. Bér
sáv a honvédségre, Majláth főjegyzőa
jelentőit képviselőkre, Mihálesies őr
nagy a vármegye dicsőségére és bol
dogulására és Svaiba István jegyzőegyosiileti öblük a főispánra.
A nap folyamán a táviratoknak
(‘‘••ész özöne omlott az ünnepelt főispán
t‘lé. Széli Kálmán miniszterelnök üdvöz
lete igy szólt:
. T íz éves főispáni jubileuma al
kalmából őszinte örömmel üdvözli
Méltóságodat Széli Kálmán."
Táviratilag üdvözölte a főispánt
Darányi miniszter és Jakahffv belü
gyi államtitkár is.
A diszebéd az esti órákig elhúzó
dott, mire a honoraeiorok s a közön
ség nagy része oszlani kezdett.
Adjon Isten erőt és kitartást a fő
ispánnak a második deeennimnra!

Riporter.

Felhívás az előfizetésre.
A nagy közönség érdekeit szolgáló
lapok csak ágy állhatnak f e n , ha az
ohűi só közönség részéröl kellő támo
gatásban és jóindulatú gyámolitásban
részesülnek.
Lapunk élén olvasható programműnk e támogatás és gvámolitásra
reményeket gerjeszt bennünk, miért is
vau szerencsénk a ///. t. olvasóközön
séget ez alkalommal előfizetésre fe lh ív 
ni.

A Léva és Vidéke előfizetési á ra :
Kgész évre
fr t
f é l é v r e ....................... 2
,,
A egy ed évre
. . . /
„
a f . hó 15-étöl júliu s l-ig terjedő ne
gyed esztendő fe lér e
. .
50 kr.
Kérünk előfizetéseket, melyek a
mellékelt postautalvány utján, vagy
kiadóit iva falu n kba n eszközölhőtök.
A kiadóhivatal.

legszerolőhh férjet, gyermekei: Ilona, Irma, gasságig elborítva. A közlekedés teljesen
Laczi, <i tiszti ka es Lrzsike pótolhattad tfi ni- megakadt, mert a tolmácsi kompot és a kállaii
dós, <‘des atyai veszítettek. A gyászhir mo- hidat elvitte a roham') viz, sőt a gr. vészeiéi
gyeszerte
őszinle részvétet költött mert és a szentgyorgyi kompok is kénytelenek
Lati/.v Gusztáv ierfias. nyílt jelleme, igazsá- voltak a közlekedést pár napra beszüntetni
n;osága és méltányossága miatt általánosan A tolmácsi átjárónál az egész falu népe fára
tisztelt es szeretett főtiszt viselő voll. 1végi vadászott, de találtak ott egyebet is F hó
s/.*t \i szívbajban szenvedett mely reá nézve 10-én a indiaiunk egy parasztbolcsőt himbál
végzetessé vált akkor midőn f. hó H-um vir- tak ide oda: a kihalaszott bölcsőben egy kis
rad«» éjjel könnyen felöltözve az utcára ment, gyermek aludt csendesen, mintha édes anyja
hol állítólag tolvajok garázdálkodtak. A meg keblen nyugodnék. Az elöljáróság vette gond
boldogult tetemét másnap szülőföldjére Szol jai közzé, inig a gyermeküket vesztett szülék
nokra szállíttatta a család, hol az ev. rét. jelentkeznek. I gyanaz nap egy úri fogatot is
sirkertben helyezték nyugalomra. Áldás és kihúztak a gurum habjai közül. A kováesii
béke lengjen porai felett !
urad. intézőé volt a fogat, ki kerülő utón
Kinevezés. Az ignzságiigyminister ment Léváról haza. Egyetlen kocsisa BarsI babos István verehélyi kir. járasbirósági Bcrzenczén a rendes gazlón akart átjutni, de
dijnnkot a vaáli kii-. járásbírósághoz írnokká a fékevesztett ár elsodorta a lovadat és a
nevezte ki.
kocsit s ő is csak nagy nehezen birt meg
Egy beteg jó barát. Mint részvéttel szabadulni. A két ló 500 irtot ért. Nagy kára
értesülünk Vajda Pál kis-kéri gazd. tiszttartót van a kálnai hídépítő vállalkozónak is, kinek
súlyos idegbaja miatt vasárnap gyógyintézetbe eddigi munkáját az ár úgyszólván teljesen
vittek Isten hozza mielőbb egészségesen kö tönkretette.
rünkbe !
— A sport egylet első debutjét fiatalsá
Államsegély. A kereskedelemügyi mi- gához illő egyszerűséggel de bizonyára az
nister a vallás és közoktatásügyi ininistorrel ahhoz tartozó kedélyesség és vidámsággal
egy etért őlog a lévai iparos- és kereskedő-ta- lógja 1. hú 22-én. piros pünkösd hétfőjén
noncz iskola részére az 1898 1899. tanévre megtartani. Elhatároztatott ugyanis , hogy a
200 forint államsegélyt engedélyezett.
jelzett nap délutánján a tagok és azok ven
Szívós eleterejü ember. Még tavaly dégeik a Lövölde kertben ismerkedés czéljáSzt.-István napján történt Nagy-Málason, bol összejönnek. Lesz lapdázás, társasjáték,
hogy a legények Yidák József uradalmi ispánt czellövészet és este a teremben táncz. Ételek
brutális bánásmódja miatt félholtra verték, s ről és italokról gondoskodik a rendezőség.
léjét több helyen úgy behorpasztották, hogy Kedvezőtlen idő esetén a mulatság a kővet
az agy működését szabad szemmel is jól ki kező vasárnap f hú 28-án fog megtartatni.
A lévai izraeliták a főispánnak. A vé
lehetett vonni. Akkor Ibidieh dr. nagysallói
tb. járási orvos ügyessége megmentette‘ugyan letlen hozta, hogy a zsidó ünnep és a főispáni
pár hónapra a súlyosan sebesültet, de később jubileum napja f. hó lb-ára esett. A lévai
a koponyája mindig nyitott lévén
vehe izraeliták azonban ennek daczára szintén ki
mensebbé vált a baj s Aidák leutazott a bpesti akarták venni részüket az ünneplésből, miért
klinikára, hol aztán a múlt héten kiszenvedett *s u hitközség díszes kivitelű könyvalakba
Kilcnez hónapig járt saját lábán a borzasztó foglalt lelkes feliratot intézett Kazy János
bajjal, mely más gyengébb szervető emberrel főispánhoz, mely feliratban ékes szavakkal
bódul meg egyénisége előtt, hálásan köszön
pár perez alatt elbánt volna.
Eljegyzés. Tiszán jholyi V j h e 1y i a kieszközölt jótéteményekért és Ígéretet tesz.
Sándor zólyomi főszolgabírón napokban váltott hogy zászlójára felirt elveket ezután is híven
jegygyűrűt Bolemán Margit kisasszonynyal, követni fogja. A feliratot Huberth Vilmos iigydezseri Bolemán Lajos beszterozebányai tör véo nyújtotta át a lévai izraeliták nevében a
főispánnak, kiben a figyelőm e jele látható
vényszéki ebiok leányával.
Concursus. Á főgymnásium felsőbb lag kellemes érzelmeket keltett
Hímen. dr. Sulii György mezőkovácsosztályail)an kihirdették, a papi pályára ké
szülő ifjak legnagyobb örömért*, hogy Eszter házai járási orvos f. hó lb-án vezette oltárhoz
gomban f. évi július hú I -én, Ihesztorozobáuyán özv. Yosztrulia Györgyné leányát Margit kis
pedig július hó d án lesz a concursus meg asszonyt a róni. káth. lemplomban. Nászna
gyok voltak a vőlegény részéről: Szabady Vik
tart va.
Érettségi vizsgálatok. A lévai nyolcza- tor gyógyszerész, a menyasszony részéről :
F. hó 17-én az
dik gynmásimni osztályt járó deákokból innen Kinin Ödön kereskedő.
onnan czigarettás, sétapálezá.s fiatal oinbo- evang. rét. templomban Szikla Géza máv. fel
rek lesznek. Az osztály\izsgáiatokou a múlt ügyelő esküdött örök hűséget Máriássy Janka
bét(*n szerencsésen túlesve, hétfőn már az kisasszonynak, Máriássy István nyug. alispán,
Írásbeli érettségibe lógtak, mely bárom, négy volt polgármesterünk leányának.
Fölmentés a szerzetesi fogadalom alul.
napot fog igénybe venni. A szóbeli érettségi
vizsgálatok a jövő hó 2J. és következő napja A pápa felmentette szerzetesi fogalma alul
Fludorovits Zsigmond kegyesrendi rendes ta
ira vaunak kitűzve.
Haiá;rait*:lt fizó, Sau*zo rszág közok nárt. ki a herczegprimás által az esztergomi
tatásügyi ininisti'ie érdekes rembdetet adott IViegyházmegyo kebelébe felvétetett s egyelőre
ki a minap a községi és elemi leányiskolák valószínűleg a nagyszombati gymnasiumba
növendékeinek. I gyanis megtiltotta, hogy tanárnak lesz kinevezve.
Nyári mulatság. A lévai kereskedő
derék fűzöl hordjanak A lűző ellep egészségi
szempontból már sok orvos nyilatkozott, de ifjak társulata folyó hó 28-áu a Xyitrai kert
egyetlen orvosi véleménynek sem volt még .összes helyiségekben felolvasással egybekö
akkora, egy egész országra szóló hatása, mint tött tánezmulatságot rendez. Kezdete este 8
a szász közoktatásügyi mintatér rendeletének. órakor, beléptidij személyenkint 1 frt.
Egyházmegyei hírek. Turehányi Albint
Áthelyezés. A pénziigyminister Hcrczegh Károly pénzügyőri főbiztost,
hasonló esitfari plébános Nemesénybe plébánosnak,
minőségben Lúgosra áthelyezte. Sajnálattal Dékay Józsid' nemeséiiyi káplán pedig Csif
veszünk búcsút az általánosan tisztelt és fárra admlnistrátornak lett kinevezve.
Vallásváltoztatás. I b- llalasy Kálmánné
kedvelt derék tisztviselőtől, ki a lévai társadadalombau lekötelező, szívélyes modorával és i szül. Bomotliy Ella hontvarsányi földbirtokos
szaktudásával mindenki rokonszepvét és tisz né az ág. ev. vallásról a róni. katli. hitre* tért.
teleiét kivívta.
kisérje !
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Gyászhir. Az édes májusi szellő szá
mumáé lobogtat egy leköti* zászlót a péuzüg.t
igazgatósági épülőién és a Kohúry-utezálmii
bánatosan, elhagyva áll agy ház, melyben
alig pár napja üröm és boldogság lakott.
Batizy l í liszt a \ lévai pénziigyigazgaló nincs
többé ! F. hó 9-én szivszéllüidésben váratla
nul elhunyt. Tisztviselőtársai benne páratlan
derék főnököt, özv. neje szül Hédi Ilona a

3

Isten

áldása és szeretetünk

Árvíz: közlekedésszünet. A majd egy
hétig tartó folytonos esőnek
pedig az első
napon a gazdák a száraz tél után öröinujjongva fogadták
megtermettek káros gyüm öl
csei. A máskor szelíd, szőke Gurum haragosan,
tomboló hullámokkal rohan a partok közt
tova, sőt sok helyen a mezőre is kikapott a
szennyes ár, maga alá temetve a szorgalmas
gazda fáradozását, a zöld vetéseket. Kállaitól
a mélyebb részeken át, egész Szeeséig lelbuzódutt az ár, az országút egy részét is térdma-

KÖZGAZDASÁG.
|

"

*

Időszerű czikk.
Mindig időszerű tliéma marad a vagyon
fentartás nehéz kérdése. A kis birtokos, ki
verejtéke munkával igyekszik az élet viharai
között a boldogulás útját megtalálni, örökös
rettegésben áll kis szerzett vagyonának fentartása körül kifejtett kétes küzdelmében.
Majd g természet megfejthetlen káros esélyei:

1R9Í). május 1S.
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u pusztító rovaruk vai:}' ;i >"k esőzés N.itr.'
:t szára/.sái: majd más elemi csapásuk: jrír
verés. árvizek es a tűz fcnyciretik fáradságos
munkája kryumoleset. s nem csak a napi ke
nveret veszik el 1<*1** »■> csaladjától, de a mai
rosszaid) napokra osszekuponratott vairvon
kát i> értéktelenné teszik.
Iw.oazdasaoi táron, különösen a vajryon
fen tartás szempontjából a károk ellensitíyo
zásában első holvon all a biztosítás A kis
gazdára nozvo valódi jótétemény, Im^y cse
kálv om (lijórt. vagyonát ás szoiLíalma iryü
mnlfsót az olomi csapásuk ollon biztosíthatja
s őzzel a boldogulás ás a tisztosso^os moir
élhetes útját öuiumui es a családja szamara
elejyryoiurothoti.
Hazánkban több bel as kiilioldi jobirű
biztositál intézőt működik. Nomzoti szempont
Ik*I legelső bolyon a haza legjobbjai boák
Ferenoz, br. EötVős József, br. Sonynyoi Fái
s a többi nagyok által 1807-ben alapított
Első magyar általános biztositó társaság,
melynek a biztosítás torán kilojtott úttörő
újításain kívül legfőbb érdeme abban tízp on 
tosul, hogy az internaoionális jellegű többi
intézeteket a m a g y a r gazdák érdekeinek
szem előtt \aló tartására kányszoritetto.
Az elemi osapások ellen való biztosítás
áldás a kis gazdákra nézve s azért nem elég

gé ajánlhatjuk, hog\ vagyonát, termesei min
den gazda tűz és jég ollon lehetőleg biztosítsa.
\ nban a gazdaki> ■ínség érdekeit szolgáka
figyelmeztetjük a gazd.ikat, ne vezettelek
magukat félre, az úgynevezett ..'deso bizto
sitások** állal A biztositól társaságok <>ak
akkor felelhetnek meg hivatásuknak a reájuk
háramló óriási felelőséggel szemben, ha nekik
mé»d adatik a viselt koezkázatért a kellő dij
egvenértéket megkapni.
Tévedés azonban azt hinni, lmg\ olcso
dijjakkal biztosítva, a gazda jobban jón ki;
„öleséi búsnak liig a leve** úgy szol a ma
gvar közmondás es kar eseten, midőn a lég
uagvobb szüksége vau pénzre, látja csak a
gazda, hogy o lc s o d ijje r t t iszt essegjes es
m é lt á n y o s k á r ta la n itá s b a n nem r é s z e 
s ü lh et.
Szomorúan tapasztaljuk, hogy egyes biz
tositó társaságok épen a gazda közönsé :
jóhiszeműségére támaszkodva, olcsóbb dijjak
kai veszik fel a biztosításokat, mint egyik
másik jobbhirű bel-vagy külföldi intézet: de
ezek az Olcsó Jánosok számításukat abban
találják meg, hogy a biztosítási értekeket j ó 
val magasabban veszik lel a tényleges érték
nél s a végeredményben a szegény kisgazda
nem hogy kevesebbet fizetne, de az ölesen
biztosító társaságoknak oly nagy összeget ad.

h i r d e t é s e
_____________K a r

hogy ennek ellenértékét esetleges kár esetén

vissza mim kaphatja. Az ily módon szerzett
biztosítások, félrevezetvén a tanulatlanokat, i

dézik ''I" az igen gyakori tüzeseteket.
Ilyen eljárást az Első magyar általános
biztosító társaság nem követ, sőt odahat a
többi jobbhitelíi társaságoknál, hogy azok se

kövessék ezen

helytelen utat,

melylyel a

magvar gazdkozönseg a látszólag kedvezőnek
feltüntetett számok csoportosítása által hdrevezettetik.
Ezt a nevezett társaság annál is inkább
megteheti, mert tisztviselőit és az ország nagvobb emporiális helyein szervezett lobb ki
rendeltségeit a munkára nem jutalékélvezetból
fölyé» haszon, hanem a közgazdasági téren is
kifejtendő hazafias tevékenység sarkalja.
Ezzel korántsem azt akarjuk mondani,
hogy nem igyekeznek az eljárást nemileg kö
vetni. Ep azért azl ajánljuk a biztosítani szán
dékoz*') gazdáknak és birtokosoknak, hogy ha
biztosítási ügyben őszinte es igaz ielvilágositast
akarnak, forduljanak olyan tisztviselő szak
közeghez, ki (‘lőtt, mikor tanácsot ad. az egyéni
haszon, a nyerendő jutalék eszméje nem lebeg.
Ha az elmondottakat a gazdaközönség
figyelemre méltatja, csak a saját érdekeit islapoíja, mely érdekeknek lapunk mindenkor ön
zetlen és bátor zászlóvivője fog lenni.

k.

N in c s t ö b b é p o r a z ü z le t h e ly is é g b e n I 1

___________

A szab. Dúst less Oil Paint por,unt lőszer képviselete.
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A gróf Erdődy Migazzy-féle cserépkályhagyár egyedelárusitója.
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A L A P I T T A T O T T

B OLEM AN GYÓGYT
a .. Fekete S a sh oz“

1 0 0 4 -ik

Lé v á n . ^

é v b e n .

Kitüntetve

a

becsi, párisi, londoni es stockholmi

gyógyászati es hygionicus kiállításokon aranyerem es díszoklevéllel.

D. B O L E M A N

GYÓGYTÁR

V E R E S S E R T É S P O R A. Sffe*.
Kitun<S hatásúnak bizonyult gyógyszer a sértéseknél elotorJulo bármely ragályos heteuseg ellen különösen mint óvszer n sprtt*svt*sz ellen. I K-tcav*'g tünetei
'• •
VlI''
' gy»* elveszti és szomorú les/, majd • beállott székrekedést makacs hasi
|
betegséj
Ital a tüdők is megtumudtatván,
érti
- és
. . . « nehéz -. ggat ti
• hányás ingerek jelentkeznek U) esetekben kitűnőnek bizonyult 1 D. B Ó L É M AN S É R T É S P O R A. mint ezt a s z 1
c\. vytaiTwn bár ki által megtekinthető elismerő nyilatkozatok, úgy a legnagyobb uradalmak, községek é> magánosok részéről is igazolják
Használati utasítás: Ezen pórból a betegséget megelőzőleg óvszer gyanánt adható 1 -értésre -zumitva hetenkint 1 evőkanálnyi, mig .« betegség tartama
alatt
1 e\ai aluhaknak 1. az Öregebbeknek 2 evő kanálnyi hetenkint kétszer, a moslékba keverve.'
Hamisítások kikerülése végett, mindenkor D. Boleman sertcspora
kérendő, minden doboz alján látható törvényesen bejegyzett védjegygyei.
ARA: EGY DOBOZNAK 25 kr.
A számos elismerő nyilatkozat közül közöljük
Tck

Botoman László úrnak Léván.

Ifényük
W k p\T
.d

l

i Uf° ’

kis hír.,

u t K-'tILKn

D . B ó lé in á l* g y ó g y tá r .

következőket

Horhi községben egy eddig ismeretlen htteeség pusztított :« sertések kozott. s az un áltál adott Veres Sertésporral n ir k p ő cred-

,1serteS
ZVCSZ d,C‘n kcsW^ cl ajánlhatjuk.
pecsétje.

Horni község. lm

Ilorlu IKHH április 7,

Szab,, András b,m.

Múlna. István turv biru

Ttk Uolcman László gyógyszerész urnák I cv;r
Szíveskedjék kérem postafordultával 20 csomag sertésvés/ elleni Veres Sertésport küldeni
ellen kitűnőnek bizony ült o\szer.
t isztelcttel,
Szabó \ ilmos földbirtokos
Puszta-Drahi. u p B -<iyariuath. 1HÜS. február ld
Kuek posta utánvét mellett 24 csomag Vörös Sertésport küldeni,
tisztelettel Szab,, János Yoldhirtokos
Nograd-Verbó, 1897. okt. 22.

Sertéshullás

1899. május 18.
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Fischer M ik sa

,5

Mikor nálamminden
ír ÉV Aelöpénz nélkül
A i- os oivíhoporsó sirhossoi’ul;,
50 krajczáros részletekre

AKANYBETÜS SXAl.l.ACí >K
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5 évi jótállás mellett
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Értesítés.

III. Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. jbiróság mint telekköny\i hatóság közhírré teszi, hogy a lévai
takarék- és hitelintézet végrehajtatónak
földi István végrehajtást szenvedd elleni
2400 frt tőkekövetelés és járulékai iránti
végrehajtási ügyében a lévai kir. járásbíróság területén lévő X. Salló községben
fekvő s a nagysallói 587 sz. A I 1. srsz.
ingatlanra 1282 frt.
az ottani 592 sz.
tjkvi A l l . sz. ingatlanára s ezen épült
287 sz. házára 100 frt s az ottani 485
sz. tjkvi A I ő srsz. ingatlan <> 24 részé
re 108 frt,
s végül az ottani 0Ö2 sz.
jkvi A I 1. 2. srsz. s úgy a végrehajast szenvedő valamint a társtulajdonos
rőldi János tulajdonát képező ingatlanra
s épült 195 b sz. házra az árverést 210
írtban ezennel megállapított kikiáltási
árban elrendelte és hogy a fennebh meg
jelölt ingatlanok az 1899. évi junius hó
0-ik napján délelőtt 9 órakor N. Salló
községben megtartandó nyilvános árve
resen a megállapított kikiálltási áron alól
is eladatni fognak.
Árverezni szándé
kozók tartoznak az ingatlanok becsárá
nak 10° <»-át vagyis 128 ft 20.
10 ft
10 ft 80.
és 21 ftOOkr. készpénzben,
vagy az 1881 : LX. t.-cz. 42.§-ában jel
zett árfolyammal számított és az 1881.
évi november hó 1-én 8883. sz. a. kelt
igazságügyininisteri rendelet S. §-ában,
kijelölt ovadékképcs értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881:
LX. t,-cz. 170. $- értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezé
séről kiállirott szabályszerű elismervényt
átszolgáltatni.
Kelt Léván, 1889. évi
márszius hó 1. napján.
A lévai kir.
Jbiróság mint telekkönyvi hatóság.
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bejegyzett (Egyéni ezégem alatt fogom tovább

vezetni.
Midőn az eddigi szives bizalmáért köszönetemet nyilvánitom. egyúttal kérem azt számomra jövőn 1 is fenntartani.
Az idény legszebb újdonságaival dúsan felszerelt raktáro
mat b. figyelmébe ajánlani bátorkodom.
Kiváló tisztelettel

W E IIi J A K A B .
;> > *

> *

❖ > > :;

Ü z le t á t h e ly e z é s i j e l e n t é s i
\ an szerencsém a n. é. közönség b. tudomására juttatni, miszerint
Léván, Szepessy-utczábun (> év óta fenáló

vas-, fűszer és festék
kereskedésemet
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helyeztem át.

Hirdetések

Midőn az eddigi szives bizalmáért köszönetemet nyilvánítom, kérem
azt számomra továbbra is fenntartani.
tisztelettel

f e lv é t e t n e k

a kiadóhivatalban.

Róth Ignácz.

Nyomatott a kiadónál, Schulcz Ignácz könyvnyomdájában, Léván.

