
XIX. évfolyam.

ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken él Léván házhoz küldve :

E&y évre . . . . •. 5 frt — kr. 
Hat hóra........................2 frt 50 kr-
Három hóra . . . . 1 frt 25 kr. 
r'-őfizetasi pénzek póztautalványnyal küldhetők.

számok 12 krjával kaphatók 
a kiadóhivatalban.

25. szám LÉVA, 1899. junius hó 18.

HIRDETÉSEK

Négyhasábos petit-sor egyszeri közléséért 1 kr 
kétszeriért < kr, többszöriért 5 kr flzeSnn^ő.

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 krajcsár

A nyilttérben:
minden négyhasábos garmond sor dija lé kr.

Velünk összeköttetésben leső hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj 

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

FELELŐS SZ ’.KESZTÖ: 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 házalás eltiltása.
Az iparos és kereskedelmi üzletek 

hanyatlásának okairól szólva lapunk 
hasábjain több ízben tüzetesen méltat
tuk a házalás veszedelmes voltát min
den üzleti életre nézve. Azokkal az 
ellenséges tényezőkkel szemben, me
lyeket a kereskedő és iparos üzleti 
tevékenységének idején magával harcz- 
ban talál, melyek a szabad verseny 
jelszava alatt a leggyalázatosabb eszkö
zökkel igyekezik főleg a kis iparosokat 
tönkre tenni még csak lehet véde
kezni, mert hisz ismerjük azok nagy
ságát, hatalmi értékét, eljárási módját, 
mííködésüKnek színterét, azonban a há
zalással szemben minden védekezés 
lehetetlen, ha a törvényhatóságok és 
városok saját hatáskörükben nem in
tézkednek, mert az ismeretes pátens 
alapján felállított házalási szabályok s 
az azokat kiegészítő miniszteri rende
letek jóformán szabad kezet engednek 
a házalóknak, kiket méltán nevezhe
tünk az ipari és kereskedelmi élet ba- 
cillusainak, melyek észrevétlenül élős- 
ködnek az üzleti élet minden ágában 
s lassan, de biztosan működnek annak 
tönkretételén.

Mi hivatásunk tudatában több Íz
ben sürgettük, hogy Barsvármegye s 
különösen annak városai, köztük Léva 
város területén is, mely valóságos gyül- 
helye a házalóknak, a legszigorúbb 
büntetőjogi szankczióval ellátott sza
bályrendeletek alkotásával kell elejét 
venni azon visszaéléseknek, melyeket 
a házalók részéről tapasztaltunk. Tu
domásunk szerint már a lévai keres
kedelmi csarnok is érdemileg foglal
kozott e kérdéssel s szinte megdöbben
ve fogadta a házalók visszaélései ellen 
felhangzott panaszokat, a mely ellen 
senki és semmi sem védi meg az ipa
rosokat.

Mit ér akkor egy iparos vagy ke

reskedő üzlete, mely szolid, a czélnak 
megfelelő áruit, nyílt versenyben óhajtja 
tovább adni, ha a háta megett, szinte 
lopva a házalók tömege silány, érték
telen áruczikkeivel már is elárasztotta 
a közönséget? Vagy azt hiszszük, hogy 
az iparos és kereskedő osztály tudja 
magát megvédelmezni oly orvtámadás
sal szemben, ha erre neki a közigaz
gatási hatóság segélyt nem nyújt?

Igen is ezekkel a visszaélésekkel 
szemben a közigazgatási hatóságoknak 
a kötelessége a legerélyesebben fel
lépni, amint ezt már számos vármegyé
ben és városban láttuk, melyek terü
letükön a házalást szabályrendeletek 
alkotásával véglegesen betiltották s a 
tilalom ellen vétőket a legszigorúbban 
megbüntetik. De igen helyes dolog 
is ez, mert a hol a hatóság sem védi 
meg az ipari és kereskedelmi forgalmat, 
ott meg is szűnik az csakhamar nagy 
hátrányára azon terület fejlődésének.

Ha Barsvármegye és városainak köz
igazgatási hatóságai nem védik meg 
a házalás ellen kereskedőinket és ipa
rosainkat, nem tudjuk elképzelni, hogy 
ezek továbbra is hajlandók lennének 
tőkéjüket, ekzisztencziájukat koczkáz- 
tatni egy tisztességtelen versenyben, 
hanem igen is elhagyják e helyet, 
ki vonják tőkéjüket a forgalomból s 
elköltöznek olyan területre, a melynek 
közhatósága már intézkedett a házalás 
betiltása tárgyában, s hogy ez milyen 
nagy kár leend Barsvármegyére és 
városaira, azt könnyen elképzelhetjük.

Okos, körültekintő városok töme
gesen alkottak ily irányban szabály
rendeleteket s ma már annak oltalma 
alatt megelégedéssel nézik üzleti éle
tük fellendülését. Léva városában a 
néhai jó időkben szintén megpendí
tették ezt a húrt, de a mint megpen- 
dült, úgy el is hangzott az. Sajnos a 
hanghullámok nem hagynak nyomot 
a levegőben s igy a házalás eltiltása 

iránt már oly sok részről történt föl- 
szólalásnak sincsen észrevehető emléke 
a város jegyzőkönyveiben. Úgy hogy 
most már csak azon egy kérdést va
gyunk bátrak feltenni, hogy talán 
megvárjuk azt, mig a legutolsó község 
is eltiltja a házalást s csak azután in
tézkedünk saját területünkön ? Hát 
meddig huzzuk-halasztjuk ennek a kér
désnek rendezését, mely naponkint sok 
panaszra szolgáltat okot ?

Ma már a vármegyék vették ke
zükbe az ügyet, látván a községen- 
kénti szabályrendeletek alkotásának 
lassú módját. A szomszédban már 
Hontvármegye is felterjesztette a ke
reskedelemügyi ministerhez a házaló 
kereskedés korlátozása ügyében alko
tott szabályrendeletének tervezetét, s 
már a napokban le is érkezik. Azt 
hiszszük, hogy talán most már rajtunk 
a sor, s hogy elérkezett az ideje annak, 
hogy mi is tegyünk valamit!

Minket különös előszeretettel keres
nek fel a házalók mindenféle ágban. 
Napról-napra látjuk őket ajtainkon be
tolakodni, s ellenük nem képes az 
ember magát megvédeni. Talán épen 
annak köszönjük valóban impertinens 
rokonszenvüket, hogy nem háborgatja 
őket senki, s nincsen oly szabályrende
letünk, melynek szakaszaiba belebot
lanának.

És épen ez a körülmény indokolja 
felszólalásunkat, mert elvégre is a ha
tóságok erkölcsi kötelessége megvédel
mezni kereskedőit és iparosait, kik a 
város tetemes terhét viselik, egy olyan 
versenytárssal szemben, a melylyel szem
ben védekezni nem is tudnak, mert 
annak elárusitási módját, modorát, hit
vány áruit tisztességes versenyben utá
nozni nem lehet s egy iparosnak és 
kereskedőnek, ki jóhirnevére is sokat 
ad, nem is szabad,

________ O

A barsmegyei gazdasági egyesület 
működése.

(Folytatás.)

A filokszera által elpusztult szőlők fel
újítására szölőtelepet rendeztünk, melynek 
ojtványkészitö területéről két éven keresz
tül nagyszámú ojtványok adattak el mérsé
kelt áron, de miután az állam megyénkint 
amerikai alanyu szőlő és ojtvány telepek 
létesítését vette fel programjába, egyesüle
tünk, hogy székhelyén legyenek azon tele
pek felállítva, kertjét 25 évre ingyenes hasz
nálatra az ojtvány telepre átengedte, a gyü
mölcs fáit nagyrészben a földmivelésügyi 
minisztérium jóakarata folytán és általa ked
vezően értékesítette, természetszerűleg a 
szölöojtásokkal is felhagyott, már 1899-ben 
nem folytatta azokat, habár az állami szőlé
szeti telepeknek késedelmes létesítése, — 
mit előre nem tudhattunk — indokolttá tette 
volna a folytatólagos ojtvány készítéseket.

Egyesületünk az ezred éves kiállításon 
oklevelet nyert monographiájának beküldése 
folytán, mely oklevél csinos keretben foglal 
helyet.

Az alapszabályok módosíttatván, egyút
tal az ezred év emlékére létesített gazda
sági egyesületek szövetségébe belépett egye
sületünk, hogy társadalmi utón a gazdakö
zönség minél impozánsabban érvényesíthesse 
jogait, mert csakis szövetkezés utján irány
adó tényező gazdaközönségünk.

Tagjaink száma rendes tagokban 91, 
alapitó tagokban 97. Alapítványaink száma 
124, melyből 50 régebbi községi alapítvány 
a megye bizottságához nsm lett felterjesztve, 
s ennek következménye az, hogy több köz
ség alapításától kezdve nem fizet; ezen ano
mália megszüntetését a megye bizottságának 
és intéző köreinek jóakaratu figyelmébe 
ajánlani czélezerü lenue.

Beléptek rendes tagnak 32-en, alapitó 
tagul 8-an ; gyarapodás 40.

Az 1898. julius 1-töli belépések 1899. 
évre írandók alapszabályaink Merint.

Tagjaink közül a kérlelhetlen halál töb
beket elsodort, s pedig Leidenfrost Gyulát,

T Á R C Z A.

Egy kis félreértés.

Megbolonduljak-e, vagy meglöjjem ma
gamat ? Ezt a kérdést tette önmagához Sar
kady János. Hallatlan botrány, ami velem 
történt. Ez túl nem élheti önérzetes férj. 
Megkell halnia a csábitónak, aztán legyen 
vége mindennek, felháborodott szivemet 
megnyugtatja egy ólomgolyó 1

Feleségem szívbajos, orvosoltatni kell, 
íme az orvos gyógyítja a szivbajt, de nincs 
benne köszönet. Mi is van abban az átko
zott levélben ?

Szeretett Gizuskám 1
Jóltudom, hogy a szívbetegség, a legnagyobb be- 

tegseg. En is, te is szívbetegségben szenvedüuk. Meg
gyógyítalak e'n s te engem fogsz meggyógyítani s aztán 
egészségesek, boldogok leszünk. Ma este többet ez 
ügyről, tehát várj. Ezerszer csókol a kis doktor.

Ma este ? No jó, csak jer, te hitvány 
csábitó. Hah, mily gyönyör lesz téged le- 
puffantani és aztán hűtlen feleségem előtt 
golyót röpíteni vergődő szivembe. Nem, 
előbb öt is lepuskázom, azaz, nem bántom, 
hadd érezze rettenetes cselekményének kö
vetkezményét férjének és szeretőjének sírja 
felett. Szegény gyermekeim, csak titeket 
sajnállak. Különben ki tudja, mióta szenved 
feleségem szívbajban........?

Sarkadyné egyike volt a legjobb, legfi
gyelmesebb feleségeknek, a leggondosabb 
anyáknak. Ma este különösen előzékenység
gel volt férje iránt. Ez a körülmény még- 
jobban megerö»itette » gyanút Qarkadiban,

Az asszony, mint aki végzett napi mun
kája után fáradtan, nyugodt lelkiismerettel 
mielőbb lepihenni óhajt, korán lefeküdt s 
mihamar mély álomba merült. Sarkady azt 
hitte, hogy neje ezzel is ámítja öt, de meg
győződött arról, hogy az asszony nyugodtan, 
boldogan aluszik Sarkady nem tudta magá
nak ezt a körülményt megmagyarázni. A 
revolvert szorongatta, várta a csábitót, ké
szült gyilkosságra és öngyilkosságra.........
s miért ? Erre felelni ni nem tudott!

Sa:kady a lámpát eloltva, sötétben vi- 
rasztott. Alig múlt 10 óra, a külső ajtó las
san nyílott. Sarkadyban felforrt a vér, ide
gesen szorította a revolvert. Kis idő múltán 
halk susogást hallott. Nini ... te kis dok
tor, hát eljöttél ? Eljöttem, hogy szivedet 
meggyógyítsam és közöljem veled, hogy egy 
hónap múlva férj és feleség leszünk . . .

Sarkady val forogni látszott a föld. Tisz
tában voit előtte, hogy tévedésben van, hogy 
méltatlanul gyanúsította szeretett, jó felesé
gét. Belátta, hogy a szakácsuéjukat szintén 
Gizának hívják, akihez udvarlója küldte azon 
szerelmes levelet, mely véletlenül kezeibe 
került s amely csaknem végzetes cselek
ményre sarkalta.

Másnap Sarkadyné korán fogott munká
hoz. Észre vette, hogy férje mondana va
lamit, de kerülgeti a dolgot.

— Édes feleségem bocsáss meg nekem. 
Az asszony kérdöleg tekintett bűnbánó 

férjére.
— Hát miért bocsássák meg, hiszen 

(tincs ok sem háragra, sem bocsánatra?

— Nagy okod van. íme ez a levél.
Sarkadyné végig futotta a levelet, visz- 

szaadta férjének s gyöngéden kérdé, hát 
mit tulajdonítasz e levélnek?

— Gyanúsítottalak, bocsáss meg /
— Hiszen, ez a levél cselédünknek 

szól ....
— Meggyőződtem róla . . Hát megbo

csátasz nekem ?
Sarkadyné homlokon csókolta férjét s 

azt sugá annak fülébe : az asszony köteles
sége megbocsátani . . .

— Édes feleségem, te vagy az asszo
nyok legjobbika.

Szelíd, szép szürke szeml
Szelíd, szép szürke szem,
Szép márványarcz, piros ajak, 
Gödrös kis áll, mélázó fő, 
Nyájas, mosolygó, hallgatag. 
Keblemre hajlik, mint virág, 
Nem húzódik, ha csókolom, 
Szívesen csókol vissza és 
Boldog az én kis angyalom.

Hogy hús és vér, jól tudja ő, 
Ajkának jól esik a csók,
Tudja ölelni vannak e
Parányi hófehér kacsók.
Nem valljuk Plátó elveit,
Az a szerelem jéghideg,
Csak puszta vágy annál a csók, 
ö M ajk, a kar csak holt ideg.

Csupa egészség a szivünk . . . 
En nem imádom messzirül, 
Ha csókba forrnak ajkaink 
A szive is csak úgy örül. 
Szeretem őt, mert asszony ő, 
Szeret engem, mint férfiút, 
S ez az ösvény, melyen megyünk 
A tiszta boldogsághoz ut.

Szebb és jobb, mint az angyalok, 
Egy kedves, tiszta földi nő, 
Parányi lábai nyomán 
Boldogság, üdv virága nő.
Szive tisztább, mint az arany, 
Nem fogja azt a rozsda, szenny, 
A lelke egy szelíd galamb, 
Szeme jóságos, tiszta menny.

Látni és nem szeretni öt, 
Ez egy az, a mi nem lehet, 
Boldog, ki őt szeretheti, 
Ezerszer az, kit ő szeret. 
Most még jó, kedves, szende lány, 
Egykor a legjobb feleség, 
S melyet majd alkot, a család 
Egy boldog, verő fényes ég.

Bar ami.

/

Furcsa ügyesség.
Majdnem a nevető görcsök fogtak el, 

mikor a következő megtörtént dolgot vé
gig hallgattam.

Ott zajlott le a Garam partján, hol 
Huszár András molnár-mester malmai zaka
tolnak ma is, kedélyesen hömpölgetve a 



gróf Hunyady Lászlót, ki egyesületünknek 
a 60-as években lelkes elnöke volt, Koszto
lányi Lászlót, ki a nyitravölgyi gazdasági 
egyletnek volt évtizedeken keresztül elnöke 
is, Haulik Károlyt, mind megannyi oszlopos 
tagját a magyar gazdatársadalomnak.

Emléküket jkönyvileg megörökiteni 
kérjük.

Egyletünk anyagilag is gyarapodott, mert 
5143 frt. 43 kr. bevétellel szemben csupán 
3196 frt. 54 kr. kiadás szerepel, igy tehát 
1947 frt. 39 kr. ez évi vagyoni szaporodás 
az alapítványokon kivül készpénzben, meiy- 
lyel a betéti töke 7130.95 frtot tesz ki; a 
vagyoni állapot 21*275 frt. 95 krt. tesz ki, 
melyben 12350 frt., mint teher tétel az ala
pítványok, melyek még be nem fizetvék, 
vannak felvéve.

Már most kérjük a zárszámadásra és 
vagyonmérlegre a titkár és pénztáros fel
mentését azon alapon, hogy a számvizsgáló 
bizottság mindent tüzetesen átvizsgálván, azt 
kifogástalannak ismert el.

Röviden megemlékezünk a tavali gaz
dasági évről. Terméseink a kalászosokban 
kitűnők voltak, hol jégverés nem volt, s 
mivel az árak is kielégítők voltak, gazdáink 
az 1897-ik évi rósz termés után fellélegez
hettek, adósságaik kamatát is fizethették, 
sőt törleszthették is, a jobb módúak befek
tetéseket is eszközölhettek.

Kukoriczából gyönge termésünk volt az 
őszi száraz időjárás folytán, a czukorrépából 
azonban kitűnő, mert a nyár elején már ki 
volt fejlődve.

Takarmány termesztésünk kitűnő volt, 
úgy hogy sok gazdának a jövőre is marad 
készlete.

Szarvasmarhatenyésztésünk nem sok 
gondozással és dicséret a kivételeknek rósz 
takarmányozással űzetett, ehhez hozzájárul 
a csorda rendszer, melynél az amúgy is hit
vány bikák a sok sikertelen üzetés mellett 
leromlanak, továbbá a meddőség általános, 
s végül a bikák licencirozásának kései életbe
léptetése ; pedig a szarvasmarha tenyésztés 
okszerű üzése lenne az, mely kis gazdáinkat 
a sikeres gazdálkodáshoz vezetné.

A garami járásban az állam közvetíté
sével szereztettek be tenyészbikák siment- 
hali fajban, a verebélyi járásban a bikák 
licencirozása a főbíró saját iniciativája foly
tán e tél folyamán eszközöltetett, a lévai 
járásban csak itt ott sikerült a gazdasági 
előadásokon való felhívás folytán az állam köz
vetítésével kitűnő tenyészbikák beszerzése.

folyó tiszta vizét és egyhangú zajgásukból 
néha-néha kihallatszik a molnár legények 
szívhez szóló dala, mely elhat messze-messze 
a sik vidéken. A szomszédos falvak leányai 
meg-megállnak néhány perezre hallgatni a 
molnár legények dalát, hátha valami uj nó
tát hoztak, -- aztán elhal a dal, csak a 
malmok zakatolnak tovább szakadatlanul-

Jó módú a gazda, Huszár András uram, 
csinos a felesége, csak úgy ^ragyognak a 
szemei a gazda lisztes ábrázatjára. Nem is 
mondta senki hogy nem boldogok. Jó mód, 
szép asszony, csinos ember a gazda, mi kell 
még a boldogsághoz ?

Bizony még is csak volt valami bija 
a boldogságnak. Igen is, hiányzott a gyer
mek, a családi boldogságnak eme kincse. 
Sokat is felsóhajtott gazduram: „csak az 
Isten egy kis fiúval áldana meg, nem cse
rélnék a főispánnal, van szép feleségem, há
rom malmom a Garamon, házam, tanyám és 
mindenem, a mire szükségem van, csak az 
nincs, a mit legjobban szeretnék 1“ — Azon
ban minden sóhaj hiába 1 A gólya csak nem 
jöng a gazda nem hall gyermek sírást, — 
nincs más — csak a malom zakatol. — 15 
éves házasok már, már foszlik a remény is, 
hogy valaha gólya jöjjön hozzájuk ajándé
kot hozván.

Egyszer azonban, nem is valami régen 
a szép molnárné szint váltóztat, kezd kel
lemetlen lenni, zsémbel az urával, nagyon 
fnkar, minden garast megszámlál. Aztán be
teg lesz s végre is egy reggelen ott kele
peit a gólya a ház tetején és egy gyönyörű 
szép kis fiúcskát hozott gazda uram véget- 
lan örömére.

Eddig ha loptak a legények a malom
ban, vigye f... mondta a gazda, jut is ma
rad is. — Hanem mióta András az ifjabbik 
megszületett, azóta száz szeme van a gaz
dának, mindent tud, mindent meglát s egy 
szem búzáért is olyan patáliát csap, hogy 
•lég volna egy szapuért is. — Hát meg az 
M»»ony I A' lőtt piák a tdgez sárkány. Méf

Lótenyésztésünk a megye létenyész- 
bizottmánya tevékeny elnökségének ügy- 
buzga'ma folytán, daczára a nyitra-bajnai 
méntelep csekély értékének halad szépen 
előre, s a bi.otmány iparkodik egyrészről 
díjazásokkal a tenyésztés iránti kedvet fej
leszteni kisgazdáinkná', másrészről ménkivál
tás által a ménanyagot javítani.

A sertéstenyésztés a sertésvész pusztí
tásai következtében szomorú állapotban van, 
de remélhetjük, hogy az óvintézkedések 
szigorú megtartása mellett javulni fog.

Juhtenyésztés csupán egy két gazda
társnál külterjes viszonyok mellett űzetik.

Baromfitenyésztésünk különösen a tyúk
tojás értékesítése mellett elég jövedelmező 
kisgazdáinknál.

Ragályos betegségektől örömünkre a 
sertés vészen kivül meg volt kímélve vár
megyénk, ezért a bécsi huspiacz állandóan 
tárva volt hizlalóink előtt, mi pedig a me
gyénkben általános elterjedt hizlalás jöve
delmezőségére nagy elönynyel birt.

Jövő programmunkat képezi, a meg
kezdett ösvényen haladva munkálkodásunkat 
folytatni és a szövetkezetek egész hálózatát 
létesíteni megyénkben, melyet azonban csakis 
egyesületünk tagjai és az érdekelt intéző 
kötök nagymérvű támogatása mellett fog 
sikerülni keresztül vinni.

Nagyon kérjük kitűnő támogatásukat, 
s ha a „Viribus unitis* elvének hódolunk 
mi gazdák, akkor jövőnket önmagunk min
denkorra biztosíthatjuk.

Kívánjuk, hogy az Isten minket úgy 
segítsen 1

(Vége.)

Barsvármegye közigazgatási bizottsá
gának ülése.

Barsvármegye közigazgatási bizottsága 
folyó hó 13-án tartotta havi ülését Simonyi 
Béla alispán elnöklése mellett.

Az alispán jelenti, hogy az állategész
ségügy terén lényegesebb változás nem 
történt,

Az erős esőzések a múlt hó folyamán 
annyira megdagasztották a folyók és pata
kok medreit, hogy több helyen nemcsak a 
közlekedést akasztották meg, hanem kiön
téseikkel az utakon és szántókon károkat 
is okoztak. — így a garam-szent-kereszti 
Garam hidat az árvíz teljesen elsodorta, úgy 
hogy a tervbe vett ujhid felállításáig komp
nak beállításáról kellett gondoskodni. — A 
tolmács-kovácsi Garam-kompot az árviz el
szakította, nagy károkat okozott az árviz 
a garamberzencze lévai helyiérdekű vasut- 

a keze is olyan hirtelen lett, hogy minden 
héten földagadt a szolgáló képe. — Jó, hogy 
még a legényeknek is nem jutott belőle.

A legények nagyon gyakran változtak, 
csak az első volt az, aki még kitartott. 
Egyszer azonban ezt is rajt csípte a gazda 
uram valami hanyagságon, valami turpis
ságon, ki is adta neki rövid.n az utat.

Mihály azonban nem adta meg magát 
egy könnyen, oda szól a gazdának;

„Csakugyan elküld majszter uram u
— El hát. Nekem nem kellesz, mehetsz 

Isten hirivel, megelégeltem a szolgálatodat. 
— A kiben nem bizhatom, azt nem tűröm 
a malmombau.

„Még egyszer kérdem gazduramat — 
ne mondja hogy hálátlan legénye voltam,— 
csakugyan elküld-e ?„

— El hát, mehetsz, amit mondtam, meg
mondtam.

„Jó van ! Elmegyek, hanem viszem a 
majszterné asszonyt is, meg a kis Andrást 
is mert azok az enyémek már régen. — 
Isten áldja meg gazduram 1“

— M.t mcud'.ál Miska? Ne bolondozz! 
Azt csak nem teszed 1 ? — Hiszen akkor 
szörnyet halok.

„Bizony én viszem. Tudja meg kelmed, 
hogy azokért szolgáltam, azokért tűrtem el 
mindent, azokért szenvedtem éjjel nappal a 
malomban, — most hát ha úgy is elküldött 
elmegyek, de el is viszem őket.”

— Miska te 1 Ne bolondozz 1 Ne vidd 
el őket. — Tudod mit, adok kárpótlást csak 
azokat ne vidd el.

„Jól van egyezzünk ki. Adjon gazduram 
Isten neki 400 frtot, nem viszem el őket.

Addig alkudoztak, mig ott a malom 
alatt megegyeztek 100 frtba.

Persze híre ment a dolognak. Ma már 
nótát fújnak rá a legények és ez a fonók 
krónikája a jövő télre.

Szecsődy, 

nak is, melyen a forgalom több napon át 
szünetelt.

A kir. pénzügy igazgató jelenti, hogy a 
múlt hóban befizettetett egyenes adóban 
66393 frt 10 kr. hadmentességi díjban 47 
frt 93 kr.

A kir. főmérnök jelenti, hogy május hó 
10-én a nagy árviz teljesen elsodorta a 
szentkereszti vámos Garam-hidat is és e 
miatt a közlekedés e helyen egészen junius 
hó 7-ig vagyis még a vármegye alispánja 
által táviratilag megrendelt komp el nem 
készült, — szünetelt is. Nagyobb mérvű 
rongálást okozott az árviz a diószeg—nyit- 
ra_ kálnai állami közúton épülő félben levő,
valamint az ideiglenes Garam-hidon is, mely 
alábbit olyannyira alámosta, hogy az egyes 
czölöp jármok és ezekkel együtt az egész 
felszerkezet teljesen leszállott, mely okból 
az ideiglenes hid helyre állításáig vagyis 
hat napig a közlekedést is be kellett szün
tetni. Az újból épülő hid mederpillérének 
alapgödrét, melyben már a betontest el volt 
helyezve, teljesen beiszapolta, ami által az 
az építkezés folytatása nagyban hátráltatott. 
Miután Nagy-Kálnán az árviz mintegy 2 
héten keresztül tartott, a középső pillér fa
lazásán a múlt hó folyamán dolgozni nem 
lehetett.

A kir. tanfelügyelő jelenti, hogy a vall, 
és közokt. miniszter a vichnyepeszerényi 
állami iskoláknak egy központi épületben 
való elhelyezését fedezet hiánya miatt telje
síthetőnek nem találván, s az építkezésnek 
az eredeti tervezet szerint 9500 frt orejéig 
való foganatosítását elrendel-én, az alispán 
mint a közig, bizottság b. elnöke e részben 
a szükséges intézkedések megtételére a 
vármegyei állami építészeti hivatalt már 
megkereste.

Az újbányái állami iskolánál üresedés
ben levő tanítónői állomásra a pályázat ki- 
hirdettetvén, annak elnyerése iránt 42 pá
lyázati kérvény érkezett be a tanfelügyelő
höz, a ki azokat a közokt. ügyi miniszter
hez felterjesztette. — r. t.

Különfélék.
— A lévai hengermalmot,, mely a 

helybeli fogyasztás szempotjából megbecsül
hetetlen tényező, az országban pedig a ma
lomipar egyik legtekintélyesebb előmozdítója 
volt, mint bennünket értesítenek, még a 
nyár folyamán felépitik. A tulajdonosoknak 
sok gondot okozott a malom helyének meg
állapítása, mert az eddigi tüziendészeti 
szempontból sok kifogás alá esett; azonban 
az a körülmény, hogy a Perecz-patak vizét 
rengeteg költséggel és fáradtsággal oly mó
don szabályozták, hogy újabb szabályozás 
nélkül a malom másutt fel sem építhető, 
más részt, mert az uradalom a belső szer
kezet nagy részét tűzbiztonság szempontjá
ból vasból akarja készíttetni, s mert a régi 
falak jó részben szintén hasznavehetök, arra 
bírták a tulajdonos Schölier és társa ezéget, 
hogy a malmot a régi helyen építtesse fel. 
A napokban állították fel az állványokat 
tartó póznákat s már a hét folyamán meg
kezdik a munkát. A tulajdonosok dicsére
tété legyen mondva, hogy az egész malom 
a hazai ipar felhasználásával leend felépítve, 
mert a vasszerkezetet Wörner budapesti 
ezég, az építmény egyéb részét pedig Sm- 
ger és Leindörfer párkányi ezég szállítja. 
Légből kapott tehát azon állítás, mintha az 
uradalom a külföldi ipar támogatásával 
akarná a malmot felépíteni, a mint ezt, is
mervén az uradalom kormányzóját és veze
tőségét, fel sem tételezhettük.

— A lévai kereskedelmi csarnok 
arra való tekintettel, hogy a lévai kereske
dők a folyó évi kivetésnél igen magasra emel
ték, küldöttséget menesztett a pénzügymi
niszterhez ügyük megvizsgálásával kérvén. 
Ezt a küldöttséget e hó 16-án mutatta be 
Leidenfrost László országgyűlési képviselőnk 
a képviselőház miniszteri szobájában Lukács 
pénzügyminiszternek. A küldöttség tagjai vol
tak ; Fischer Miksa a csarnok elnöke, Gut- 
mann Lipót, Laufer Henrik, Giotte Vilmos 
és Missák Zsigmond. Fischer Miksa tolmá
csolván a kereskedők panaszát, a miniszter 
kijelentette, hogy ö a pénzügyi közegeknek 
semmiféle utasítást nem adott a felemelés 
iránt; s a midőn majd e hó 26-án a lévai adó
tárgyalások alkalmával a lévai kereskedők 
adóját fogják tárgyalui, goudja leend arra 
nézve, hogy a kereskedők jogos felszólam
lása az illetékes közegek előtt méltánylásra ta
láljon. Egyszersmind megígérte, hogy a 
mennyiben a tárgyalások után is sérelmet 
tapasztalnának, ő azokat gyorsan és méltá
nyosan fogja elintézni.

— Hímen. IQ. A 11 m a n n Antal lé
vai m. á. vasúti tisztviselő tegnap tartotta 
esküvőjét Schubert Etelka kisasszony
nyal, Schubert Pál lévai kereskedő kedves 
leányával. Holnap pedig, e hó 19-én balog
falvi Mihályi István, honvédfőhadnagy, 
a lévai társadalom kedvelt tagja vezeti ol
tárhoz dezseri Bolemán Margit kisasz- 
szonyt, özv. Bolemán Edéné úrnő bájos 
leányát.

— Színészeink a héten fejezték be 
itteni működésüket a közönség igen változó 
pártolása mellett. Pedig a közönyre épen 
nem volt ok, mert a lefolyt hat hét alatt meg
győződhettünk, hogy Mezei társulatában 
nem csalódtunk, mert a vidéki társulatok 

között igen előkelő helyet foglal el, s mindig 
pontosan betartott, precziz előadásaival a leg
jobb igyekezettel iparkodott, hogy a közönség 
érdeklődését fölkeltse. S hogy ez nálunk 
teljesen nem sikerült, azon nem is csodál
kozunk, mert már nem is hiszszük, hogy 
legyen valami szép és jó dolog, a mi a kö
zönség apathiájával meg tudna küzdeni. 
Vasárnap a Holtomiglan, Ruttkay 
énekes színmüve került szinre igen jó ki
vitelben. Hétfőn Makó Aida és Kalmár 
Gyula remekeltek Sardou 1 o s c a czimü 
drámájában, mely jutalomjátékukat képezte. 
A közönség a legnagyobb élvezettel nezte 
végig művészi magaslaton álló játékukat. 
Kedden Bogyó Ilonka jutalom játékául 
Feri kisasszony amerikai bohózat 
került szinre, a melyben a mindig ügyes és 
kedves játszó Bogyó Ilonkán kívül Catry 
tűnt ki Frank szerepében. Nem hagyhatjuk 
megemlítés nélkül Vertán Annát sem (Maon 
k. a.) a kiváló komikát, ki most is sokat 
megkaczagtatta a közönséget. Szerdán Verő 
Hadak útja czimü alkalmi darabját 
láttuk szép és összevágó előadásban. Csü
törtökön a bucsuelőadáson volt az egyet
len zsúfolt ház, mely előtt Kövesei D i p- 
lomás kisasszonyok cselekvény- 
telen bohózata került szinre, a melyben 
Völgyi I. és Bogyó I. a két ellentétes szerepé
ben sok tapsot arattak. Egyébként pedig a 
társulat valamennyi tagja mindig a legjobb 
igyekezettel játszott. Óhajtjuk, hogy azt a 
pártolást, melyet nálunk hiába kerestek, uj 
állomásukon megkétszerezve leljék fel.

— Segélyezések, jutalmazások a 
főgimnáziumban. A lévai főgimn. tanarikar 
az 1899. jun. 13-án tartott tanácskozáson a fö- 
gymnasiutnhoz kötött djakata következők
nek itelte oda: 1. Peck Ágoston, k. r. áldo
zópap szegénysorsu tanulók részére köny
vekre szánt alapítványának 3 ftt 78 kr. ka
matját Tóth Lajos I. oszt, tanulónak ítélte 
a tanári kar. 2. Néhai Bolemán István r. kath. 
plébános alapitv. kamatát 4 frt 50 krt. Jelsicz 
József II. oszt, tanulónak itelte a tanári 
kar. 3. Néhai dr. Pólya József alapít
ványának kamatait 12 frt. a tanári testület 
Sulz Sámuel IV. oszt, tanulónak adományozta. 
4. A lévai Casino-Egyesület 1000 frtos ala
pítványának ez évi kamatait 45 frtot, az egye
sület határozata szerint Boncsek Gyula I. 
és Tomanek József II. oszt, tanulók nyer
ték el. 5. A lévai Takarékpénztár- Részvény
társaság 1000 frtos alapítványának ez évi 
kamatait az alapító társaság Halabuk Kál
mán III. oszt, tanulónak adományozta. 6. 
A nm. v. és közokt. m. kir. miuiszteriumtól 
a Fekéshazy-féle alapból küldött könyvek
kel a tanári kar Hirschberg József VIII., 
Vagács Sándor VIII. és Klincsok László VL 
oszt, tanulókat jutalmazta meg. 7. A Lam- 
pel-féle budapesti könyvkereskedő ezég ál
tal adományozott 5 drb. könyvet a tanári 
kar Kozma Gyula I., Jókai István II., Tö
rök Dezső és Szinai Sándor IV., és Pollak 
Ernő V. oszt, tanulóknak adta. Az ifjúság 
ezen jótevőinek ez utón is hálás köszönetét 
mond az intézet igazgatósága.

— Egyházi kinevezés. Kun Ist
ván fővárosi róm. kath. hitoktatót, nem ré
giben a lévai plébánia volt segédlelkészét, 
a herczegprimás Budapest-Kőbányára az 
ottani plébániához subsidiáriussá nevezte ki.

— A nagy idők tanúja. A mint pe
regnek az évek, egyre fogy azoknak a hős 
honvédeknek száma, kik dicső szadadsághar- 
cunkat fegyverrel kezükben végig küzdöt- 
ték. Ma mar alig maradt hírmondónak egy 
nehány. Ezek közül a derék honvédek kö
zül való volt Hangya János lévai polgártár
sunk, ki e hó 12-én 89 éves korában Léván 
elhunyt. A boldogult, mint zász óalj dobos 
több csatában vett részt; s a nagy-sallói csa
tát halálig emlegette. Temetése, melyen szá
mos ismerősön kivül több bajtársa is részt 
vett, e hó 13-án ment végbe.

— Tüzeset. Csejkö községben e hó 
16-án délután egy ház eddig ki nem derített 
okból kigyuladt s hamarosan 4 ház leégett.

— Iskolai záróünnepély. A lévai 
kegyesrendi főgimnázium ifjúsága tegnap e 
hó 17-én, délután 4 órakor a főgimnázium 
dísztermében jól sikerült iskolai záró ünne
pélyt tartott,melyen a szülőkön kivül előkelő 
közönség vett részt. Az ünnepély műsorát 
az ifjúsági zenekar Abelsberg József tanár 
vezetése alatt nyi.otta meg Katzave J. 
„Béke induló“-jának precíz előadásával. Ez
után Hirschberg József, VIII. oszt, tanuló, 
önképzököri elnök tartott szépen átgondolt 
búcsúbeszédet. Majd a főgimn. énekkar adott 
elő szép„Népdal-egyveleg“-et, melynek végez
tevei „Matúra elott“ czirnen Berger Sándor,
VIII. o. t. vig monológot szavalt igen ügye
sen. „Rákóczy Rodostón* Váradi Antal nagy 
hatású költeményét szavalta Sehwartz Soma, 
VII. o. t. BJcsák Sándor, VII. o. t. ügyes 
zongora kísérete mellett. Mindketten zajos 
tapsot adattak. Ezután Poe „hoiló“-ját sza
valta Bóna János, VII. o. t. nagy gyakor
lottsággal. Majd Radits czigányos modorú 
„Gentri keringö*-jét játszotta a főgimn. zene
kar. Ezután a Szepesi Imre ifjúsági önképző
kör titkára, pénztárosa és a főjegyző tartot
ták beszámolójukat az 1898/9.-iki működé
séről és kihirdették a pályázatok eredményét. 
A pályátételek a következők voltak : 1) „A 
hazafias érzés jellemző sajátságai Vörösmarty, 
Petőfi, Arany és Tompa lírai költeményei- 
ben“. Jutalma 20 korona. A nyertes lett 
Hirschberg József VIII. o. t. „A haza min* 
den elött“ jeligés dolgozatával, 2) ,A ma*



gyár hadügy története a vezérek korától 
napjainkig/ Jutalma 20 korona. Ezt Grün- 
berger Fülöp VIII. o. t. nyerte el: „Pro 
Deo et Libertate11 jeligés dolgozatával. 3) 
„A gerinczes állatok vérkeringése." Jutalma 
12 korona. 4 dolgozat érkezett be. 2 nyert 
8—8 koronát és egy dicséretet kapott. A 
nyertes dolgozatok jeligéje : 1) „Ut desint
vires, tamen est laudanda voluntas" (szer
zője : Grtinberger Jenő VI. o. t.) 2) „Viri- 
bus unitis“ (szerzője : Hruska Gyula VI. o. t.) 
4) Költői feldolgozásra feladott valamely 
— lehetőleg a lévai várhoz fűződő — 
néprege. Jutalma: 10 korona. Megnyerte: 
Czeczkó Lajos, VI. o. t. „Nyelvében él a 
nemzet" jeligés dolgozatával, végül .Alkalmi 
óda az iskolai év bezárására." Jutalma 10 
korona. Czeczkó Lajos, VI. o. t. „Labor om- 
nia vincit" jeligés dolgozata dicséretet aratott. 
A pályanyerteseket a közönség lelkesen meg
éljenezte. Ezután Földes I. „Matúra után" 
czimü vig monológját szavalta : Berger Sán
dor, VIII. o. t. köztetszés mellett; végül 
Szentirmay „Veteránok induló“-ját zenekisé- 
ret mellett énekelte a mestert dicsérő jól 
betanult énekkar, a mivel azután az ünne
pély véget ért.

— Nemesség adományozás. A ki
rály idősb S a m a s s a János egri érseki 
jószágigazgatónak és törvényes utódainak, 
valamint Adolf nevű elhalt fivére törvényes 
leszármazóinak : dr. S a m a s s a Adolf bel
ügyminisztériumi segedtitkárnak, dr. S a- 
mássá Aurélnak és Samassa Ber- 
thának a magyar nemességet a „gesztöczi" 
előnévvel adományozta.

— Tavaszi tánczmulatság. A kör- 
möczbányai „Kath. Legenyegyesület" f. hó 
11-én az alsó-lövő helyiségében pénztára ja
vára tavaszi tánczmulatságot rendezett. A 
rendező bizottság mind a tánczmulatság si
kerültével, mind pedig a tiszta jövedelemmel 
meg lehet elégedve, a mennyiben vajmi ritkán 
történt, hogy ezen egyesület által rendezett 
mulatságok alkalmával 100 frt. kiadás mel
lett a tiszta nyereség 18 frt 23 krt tett ki. 
Ily szép bevételt az egyesület a szives ada
kozóknak és felülfizetőknek köszönheti, kik
nek hiányos jegyzéke a következő : Felülfi
zettek Belházy 1 frt 20 kr., Jozif L. 1 frt 
20 kr., Longauer J. 1 frt 20 kr., Medved 
F. 75 kr., Paulicska K. 45 kr., Medved V. 
40 kr., Koncsek K. 40 kr., Mészáros Gy. 
20 kr., Petyko I. 20 kr, Koncsek D. 20 kr, 
Buday A. 20 kr, Seltzam S. 20 kr. — Még 
többen is voltak szivesek felülfizetni, de eze
ket a pénztár melletti nagy tolongás miatt 
nem sikerült feljegyezni. Fogadják úgy ezek, 
mint a felsoroltak az egyesület iránt tanúsí
tott érdeklődésükért és felttltizetéseiké t az 
egyesület hálás köszönetét 1 — A mulatság, 
mely alatt a fiatal emberek a iegpéldásabb 
magaviseletét tanúsították, kivilágos kivir- 
radtig a legkedélyesebben folyt. Hogy, a 
mit különben az egyesület nem kevés ellen
sége tagad, az egyesület egyik nagy érdeme 
a magyarosítás, annak egyik legszebb bizo- 
nyitéka a gyakori magyar nyelvi szinielöadá- 
sok és felolvasások mellett azon tény, hogy 
az ifjak a szüuóra alatt magyar népdalokat 
énekeltek. Ezzel bebizonyitották, hogy ők 
a magyarosodásnak nem ellenei, hanem, hogy 
igenis fogékonysággal bírnak ez iránt is. 
Ezen jelentéktelennek látszó tettük méltán 
elhallgattathatja az egyesület elleneit, s mél
tóvá tette az egyesületet arra, hogy ne csak 
a középosztályban, hanem az intelligenczia 
körében is hathatós pártfogókra találjon ezen 
minden tekintetben nemes czélu egyesület.

— Iskolai VÍBZgák. A szatmári irgal
mas nővérek vezetése alatt álló lévai ovoda, 
elemi és polgári leányiskolában záróvizsgák 
tegnap a polgári iskolai tanulók magánvizs
gájával vették kezdetüket. Ma d. u. 4 óra
kor az óvodában. 19-én reggel 8 órakor az 
elemi iskola I. oszt., 19-én délután 2t/2 óra
kor az elemi iskola II. oszt., 20-án reggel 8 
órakor az ellemi iskola III. oszt., 20-áu dél
után 2*/2 órakor az elemi iskola IV. oszt., 
21-én reggel 8 órakor a polgári iskola I. 
oszt., 21-éu délután 2*/a órakor a polgári is
kola II. oszt., 22-én délután 2*/2 órakor a 
polgári iskola III. oszt., 23 án reggel 8 óra
kor a polgári iskola IV. osztályában fognak 
a vizsgálatok megejtetni 24-én d. u. 4 óra
kor zene-vizsga és 25-én d. u. 5 órakor záró
ünnepély leend. Junius hó 29-én reggel 8 
órakor a tanévet ünnepélyes hálaadó isteni 
tisztelet fejezi be. A vizsganapok alatt a kézi
munka és rajzkiállitás az érdeklődök által 
megtekinthetők.

— A krajczár halála. Addig-iddig 
húzták a krajczár életeuek a kötelét, mig el
szakadt. Most már alig néhány napig úszkál 
a felszínen ez a régi pénzdarab, azután le
fújnak neki teljesen. Figyelmeztetjük a kö
zönséget, hogy ha lehet siessen túladni a 
regi krajczárokon, mert julius elseje után 
mar az adóhivatalnál sem fogadják el azokat.

— A lejtő végén. Ra t a i Róza, Ro- 
senzveig József verebélyi kereskedő cse
lédje, bűnös viszonyt folytatott egy 
odavaló legénynyel, a melynek az lett 
a következménye, hogy a műit héten egy 
leánygyermeknek adott életet, a melyet azon
ban szégyenében lelketlenül megfojtott s a 
szemétdombon elásni akarta. Tettét azonban 
észrevették s átszolgáltatták a hatóságnak.

— Tudnivalók a szegedi kiállításról. 
Takintettel azon körülményre, hogy az I. 
szegedi mezőgazdasági országos kiállítás épü
leteinek felállítását már julius havának első 
napjaiban megkezdik, a rendező bizottság 
felkéri a kiállítani szándékozó gzgda közön* 

séget, hogy bejelentési iveiket junius 30-ig 
okvetlen küldjék be a kiállítási irodának, 
(Budapest Köztelek) mert a bejelentett te
rületek szolgálnak alapul az épületek mére
teinek megállapításánál. A borkiállítás beje
lentési határideje julius 1-ig szintén meg- 
hosszabbittatott. A borküldemények julius 
hó l-töl 15-ig Bokor Pál városi gazdasági 
tanácsnok czimére Szegedre szállitandók s 
e határidő pontos betartása első sorban a 
kiállítók saját érdeke, mert a bor-jury au
gusztus 1-én megkezdvén működését, kívá
natos, bogy ez időre a szállítás következté
ben megzavarodott borok megtisztuljanak.

— Tánczestély. A lévai k. r. főgim
náziumnak 1898(99. tanévben érettségit tett 
ifjai f. é. jálius hó 1 én a fögimn. „Segítő- 
Egyesülete" javára a Nyitrai-kert helyisé
geiben jótékony czélu b ú c s ú-t á n c z e s- 
télyt rendeznek. A mulatság kezdete 
este 8 órakor. Belépti-dij ; Személyjegy 
2 korona, családjegy 5 korona. Felül- 
fizetések hirlapilag köszönettel nyugtáz
tatnak. Tekintettel a jótékony czélra ké
retnek a hölgyek minél egyszerűbben meg
jelenni. Jegyek előre válthatók Nyitrai és 
Társa könyv kereskedésében. Az élet színpa
dára lépő fiatalság rendezi e mulatságot, s 
igy a fiatalság vidám kedélye fogja azt meg
aranyozni. S hiszszük, hogy Léva város kö 
zönsége a búcsúzó fiatalság iránt érzett 
rokonszenvénck tömeges megjelenése által i 
is dokumentálni fogja.

— Gazdasági ismétlő iskolai tani- , 
tők kongresszusa Almás sy Ferencz, 
a S'.ékesfejérváron megjelenő „Gazdasági 
Tanító" szerkesztője mozgalmat indított a 
gazdasági ismétlő iskolai tanítók körében, 
hogy azok tekintenék meg tömegesen a 
szegedi mezőgazdasági országos kiállítást s 
egyben tartanának ott egy országos értekez
letet. Az elvetett mag termékeny talajra ta
lajra talált a tanító* ismert lelkes karának 
körében, mert amint Almássy a kiállítási 
irodához intézett levelében jelzi, az ország 
légtávolabb vidékeiről is számosán jelentet
ték be részvételüket. Eddig mintegy 150-en 
jelentkeztek s újabban utazást, szállítási és 
élelmezési kedvezményeket is biztosított 
a rendezőség a tanulmányi kiránduláson 
résztvevők számára, s igy remélhető, hogy 
több száz gazdasági ismétlő iskolai tanító . 
fogja a kiállítást meglátogatni és a tanítói 
kongresszus élénk érdeklődés között fog 
lefolyni.

— Kertészeink figyelmébe. A Sze
geden f. évi szeptember havában rendezendő | 
kertészeti kiállítás czéljára mintegy 3000 ( 
□ méter díszesen berendezett terület áll ren- | 
delkezésre, amely virágcsoportok képzésére 
s cserépnövények kiültetésére használható 
fel. Miután ez az országos kiállítás a ker
tészeti termékek ismertetésére s üzleti össze
köttetések szerzésére is kiváló alkalomnak 
kínálkozik,az érdekeltek figyelmébe ajánljuk, 
hogy a kiállítási iroda (Budapest Köztelek) 
a még szabad rendelkezésre álló területre 
nézve julius hó végéig fogad el bejelen
téseket.

— Szeszfőző tanfolyam. A Magyar 
Mezőgazdasági Szesztermelők Országos Egye
sülete folyó évi julius 23-tól augusztus 5-éig 
bezárólag a „Köztelken" szeszfözö-taufolya- 
mot rendez, mezőgazdasági szeszgyárosok és 
szeszfőzde-kezelők részére. — A tanfolyam 
a szeszgyártás és szeszadózás technikáját és 
általában a szeszfőzéssel öeszzefüggő minden 
kérdést fel fog ölelni. Az egyesületet a szesz
főző-tanfolyam rendezésére egyrészt az a 
körülmény indította, hogy ily tanfolyam már 
több mint egy évtized óta nem tartatott s 
a? óta a szeszgyártás terén oly újítások me
rültek fel, amelyeknek az érdekelt körökkel 
való közlésére és tudomásul hozatalára az 
ily tanfolyam kiválóan alkalmas, másrészt a 
kidolgozás alatt levő uj szeszadó-törvényja
vaslat egy uj aera kezdetét jelenti a mező
gazdasági szeszgyártás terén. A tanfolyam 
előadóiul az egyesület dr. Kossutány Tamás, 
Cserháti Sándor magyaróvári gazdasági aka
démiai, Lázár Pál és dr. Szilágyi Gyula mű
egyetemi tanárokat, dr. Lecbner Peter pénz
ügyi tanácsost, Zalka Zsigmond gazd. tan
intézeti tauárt, Hajdú István urad, intézőt 
és Bódi Bódog szeszgyár igazgatót nyerte meg. 
A szeszfőző-tanfolyam az elméleti és gya
korlati előadásokra egyaránt kiterjeszkedik ; 
délelőtt tartatnak az elméleti előadások, a 
délutáni órákban pedig gyakorlati előadá
sok tartatnak a műegyetemi laberatórium- 
ban és a fővároshoz közel eső szeszgyárak
ban. A tanfolyam hallgatói közé fölvétetnek : 
szeszfözdetulajdouosok, szeszfőzdekezelők s 
oly birtokosok, akik szeszfőzdét fölállítani 
óhajtanak s végül mindazok, akik a szesz
főzéshez szükséges szakismereteket megsze
rezni óhajtják. Jelentkezési batáridő : julius 
hó 15-ike. Jelentkezések a „Magyar Mező
gazdasági Szesztermelők Országos Egye
sülete* titkári hivatalához (Budapest Köz
telek) küldendők be. A részt vételi dij : sze
mélyenként 20 frt. s egyidejűleg küldendő 
be a „Magyar Mezőgazdasági Szesztermelők 
Országos Egyesülete" pénztárába (Budapest 
„Köztelek*) A tanfolyam hallgatói kivánatra 
a tanfolyam befejeztével az egyesület részé
ről aláirt látogatási bizonyítványt nyernek. 
Ezen kívánságukat azonban már előzőleg 
kell bejelenteniük.

— Lourdesba, a franczia pirenei hegy
ség lábánál levő hires kegyhelyre f. é. au
gusztus hó 21-én egy két hétre terjedő za
rándoklat indul Budapestről, Stájerországon, 
Karinthián, Tirolon é« Qlasiországou keresz

tül, egy-egy napi megállással Milanóban, 
Genuában, Nizzában és Marseilleben. Lour- 
desban 4 napot tölt a társaság. Ezen zarán
doklat iránt érdeklődök forduljanak program
mért a nagymarosi (Hontmegye) r. k. plé
bániai hivatalhoz.

— Rövid hírek. — Nagy lopás. 
Kaposvárott a somogymegyei takarékpénztár 
főkönyvelője Újvári Károly 36,000 frtot 
lopott a pénzintézet kasszájából s azután 
megszökött. — Czirkvenicza tengeri für
dőt, a mely az egyetlen magyar tengeri fürdő, 
a napokban tartott bírói árverésen József 
főherczeg vette meg 250,000 forintért. — 
A párisi kiállításon az E. K. E. kebe
léből alakult bizottság egy erdélyi fejedelmi 
szobát is be fog mutatni. — A hadgya
korlatok. Az idei magyarországi hadgya
korlatokat Zalamegyében fogják megtartani. 
— Nagy jégeső. Madridban, Spanyolország 
fővárosában a múlt héten oly nagy jégeső 
volt, hogy utáuna 30—40 centiméter maga
san állott a jég. A kár több millió forintra 
rúg. A nagy jégdarabok a város ablakainak 
felét beverték.

APRÓSÁGOK.
Rovatvezető: ZUHANY.

Ő fél! Éjjeli őr: — Hallja minden ház
nak ura, kettőt ütött már az óra. — Hang a 
korcsmából: Hé, bakteri ha a mi utczáukba 
fordul, tizenegyet kiáltson kend, különben nem merek 
hazamenni 1

Legbiztosabb szer. Gazdaember: 
(a borbélyhoz) Várjon csak egy kicsit, valamire aka
rom az urat kérni 1 — Borbély: Nos, mi baja ? 
— Gazdaember: Ugy-e bár, hogy ha meghalok, 
lesz szives még egyszer megborotválni. Akkor biztos 
leszek benne, hogy nem fognak élve eltemetni. Ez a 
maga borotvája a legjobb óvszer a tetszhalál ellen.

Fontos háziasszonyoknak. Sok gon
dot okoz a háziasszonyoknak a kávé be
szerzése ; mi ajánjuk, forduljanak F r a- 
telli Deisinger hirneves fiumei kávé
behozatali kereskedőkhöz, kik a magyar ká
vésoknak is szállítói.

TA NÜGY.
A lévai izr. népiskolában az évzáró 

vizsgálatok a következő napokon és sorrend
ben fognak megtartatni: junius 23. a IV. 
és V., 25. az I., 26., a II., s 27. a III. 
osztályban. Mely vizsgálatokra a szülőket 
és gyámokat, valamint a nevelésügy minden 
barátját meghívja

az iskolaszék.

Irodalom és művészet.
Olcsó könyvtár. Gyulai Pál kitűnő 

szerkesztésében megjelenő vállalat uj olcsóbb 
sorozatából a következő számokat kaptuk : 
661. sz. Karr Alfréd „Hajnal után két hét
tel", a szellemes franczia elbeszélő egy ki
válóan kedves regénye. — A 662—664. sz. 
a múlt század magyar irodalmának egyik 
népszerű alakját mutatja be összes müvei 
keretében. Rádai Ráday Pál munkái ezek, 
közte a hirneves „Istenes énekek", egy 
csomó eddig teljesen ismeretlen vers és az 
iró önéletrajza. — Kónya Manó a következő 
füzetben (665—666. sz.) arra a kérdésre 
mutat rá, hogy „Deák Ferencz miért nem 
ment el az 1843-iki országgyűlésre ?“ —
Tisza Domokos „Hátrahagyott versei" (667 — 
668. sz.) egy korán elhunyt nagy tehetség 
ékes tanujelei. — Corneille világhíres tra
gédiáját a „Cid“-ot (669—670. sz.) Radó 
Antal zengzetes alexandrinusokban ültete 
át, mig Lessing klassikus vigjátékát a 
„Barnhelmi Mianá“-t (671—673. sz.) Ka
zinczy Ferencz fordításában kapjuk. — 
Rhetorikai szempontból is értékes Andrássy 
Gyula gróf nagy beszéde. A véderöjavaslat 
tárgyában (674. sz.) — III. Napóleon hires 
könyve „A tüzérség múltja és jelene" (675 — 
676. ez.) nemcsak szerzöjo nagy nevéért, 
de történeti kutatásaiér is érdemes könyv. 
— Két klasszikus mü következik a válto
zatos sorozatban : Schiller „Stuart Máriá"-ja 
(677—680. sz.) és Milton gyönyörű „Elve
szott paradicsomba (681—685. sz.) melynek 
kitűnő fordításáért csak nemrég választották 
meg Jánossy Gusztávot a Kisfaludy-Társa- 
ság tagjává. — Végül egy háromkötetes 
regény About Edmond (686—700. sz.) „A 
régi bástya" zárja be méltón a népszerű 
vállalat e sorozatát, melynek egyes számai 
10 krajczáron Nyitrai és Társa könyvke
reskedésében kaphatók.

A görög építési stílusokat ismerteti és 
magyarázza dr. G y o m 1 a y Gyula, nagy 
munkájának most megjelent füzetében. Fej
tegetései során a görög épitészet fejlődésének 
teljes törtéuetét es hü képét adja. A hőmé
rőéi kor temploma voltaképen egy kamara 
voit, mely az isten képét és kincseit rejté 
magában. Díszt legfeljebb egy előcsarnok 
adott neki, melynek kiugró tetejét 2 faosz
lop tartotta. Később az oszlopsor körülölelte 
az egész templomot. Faoszlopok voltak ezek, 
legföljebb ha színes anyaggal bevonták. Csak 
lassan változott át a fatemplom kőcsarnokká. 
Az átalakulás az olympiai Héra templomon 
ment végbe, a melynek korhadó faoszlopait 
egymás után kőoszlopokkal cserélték fel. 
Egyet azonban meghagytak a fa-támok kö
zűi, emlékéül a régi eljárásnak. Ezt az egyet 
Pausanias még látta.

A kőépités aztán az oszlopokat teljesen 
átalakította. A régi anyag emlékét a dór 
oszlop őrizte meg legtovább,« lábatlan, egy* 

szerű oszlopfős, 16 íovátkú felfelé karcsú* 
sodó oszlop. Az ión magasabb, finomabb al- 
kotásu, talapzata és művészien alakított feje 
van. Karcsúbb s ritkább sorban áll egymás 
mellett. Valamennyinek virága aztán a ko- 
rintbosi, gazdag diszével, finom akanthus- 
leveleivel, könnyed alakjával, mely játszva 
emeli a triglyphek és metopok vésett dombor
műves terhét.

GyomJay könyve a Nagy Képes Világ
történet II. kötete, mely gazdag vállalatnak 
most megjelent 26-ik füzete tárgyalja a gö
rög építési stílusok fejlődését. Az egész kö
tet ára diszkötésben 8 frt. Egy füzete 30 kr. 
Hetenként egy füzet jelenik meg. A munka 
részletfizetésre is kapható, a kiadótársaságnál 
(Révai Testvérek írod. Int. R.-T. Budapest, 
Üilöi-ut 18.)

Henneherg-selyem tV íí!
65 krig méterenként — csak akkor 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) Zürich
ben. — Magyar levelezés. Svájczba két
szeres levélbélyeg ragasztandó.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza: m.-mázsánként 8 frt 70 kr,9 frt. — Két
szeres 7 frt — kr. 7 frt 20 kr. — Ro zs 
6 frt 70 kr. 6 frt 90 kr. Árpa 5 frt 50 
6 frt 60 kr. Kukoricza 5 frt — kr 5 frt 20 
kr. Bab 5 frt 60 kr. 6 frt — kr. Zab 5 frt 80 kr 
6 frt 10 kr. Lencse 6 frt 20 kr. 6 frt 60 kr 
Köles 4 frt 60 kr. 4 frt 80 kr.

Nyilttér.
i. 

1454. közig. 1899.
Árverési hirdetmény.

Újbánya szab. kir. s bányaváros taná
csa ezennel közhírré teszi, miként a város 
képviselőtestületének f. évi május hó 26 án 
hozott 16 számú határozata folytán a város 
határában fekvő s tulajdonát képező H., 
III., IV., V., VI., VII. számú lisztőrlő mal
mokat, valamint az I ső számú lisztörlő és 
fürészmalmot tartozékaival, továbbá őrlési 
és minden egyes malomhoz való vizijosit- 
ványnyal együtt örök áron nyilvános árverés 
ntján a legtöbbet ígérőnek eladatni fogja.

Az árverés folyó 1899. évi julius 
hó 7-ik napján d. e. 10 órakor a vá
rosház tanácstermében tartatik meg.

A kikiáltási árak a következők : 
Az I-sö számú lisztőrlő és füiészmalomnál 5396 frt.
A n-ik n n malomnál 2390
A m-ik n n 2643 D
A IV-ik » n 2397 fl
Az V-ik n n n 2082 w
A Vl-ik » fi 1675 n
A Vilik w n i» 3567

Az árverezők kötelesek a fent kitett
kikiáltási árnak 10%-át az árverés megkez
désekor készpénzben bánatpénzül lefizetni.

Az árverés lezártáig a 10%-os bánat
pénzt tartalmazó és 50 krros beteggel el
látott Írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak.

A többi árvetési feltételek a város ta
nácsánál hivatalos órák alatt bármikor meg
tekinthetők.

Újbányán, 1899. évi junius hó 2-án.
Kottiers Emil, 

polgármester,

W OCCASIO! -wa
Az előre haladt idény miatt raktáromon levő 

összes nyári áruimat, 

mélyen leszállított árakon 
bocsájtom a nagyérdemű közönség rendel

kezésére.
IIOLZMANN BÓDOG

111.
I

KÉRDEZZÜK MEG A HÁZIORVOST!

<Uro ndorfi
U ÍV alka
U1 ec

likus temesMtes

MINT NYALKA OLDÓSZER
úgy magában mint meleg tejjel vegyítve 
köhögésnél, regedtségnél, tüdőhurut
nál stb. legjobb gyógysikerrel ajánltatik. 
Nehézen emésztő, gyomorimrntiiál 

Kitűnő hatása un!
Főraktár: AMSTETTERIMRÍJ czégnél.



25. szám. HIRDETÉSEK 1899. junius hó 18.

A m. kir. államvasutak gép-agyárénak vezérügynöksége
Budapest, Váczi-körut 32. szám.

Ajánlja a m. kir. államvasutak gépgyárában készült gőzcséplőgarnituráit, ipari czélokra alkalmas „Compound- lokomobiljait. teljesen vas
ból készült szalmakazalozó-gépeit, gözkukoriczamorzsolóit. Stibor-féle körfűrészeit, „Millenium- kaszáló- és aratógépeit; továbbá Sack- 

féle ekéit, vetőgépeit, boronáit és egyéb gazdasági gépeit.
-A-r jegyzék: ingyen és b

Képviselő : Hirsohmann Kristóf ur Pozsony.

Kávé

Meghívók, eljegyzési és esketési ér
tesítések, névjegyek

a legdivatosabb alakban
ízlésesen és olcsón készíttetnek

mF* Fiúméból
közvetlen a tengeri hajóról szétküldve
zsák 4 kgr. Rió kávé jó izü..........................4.6
zsák 4 kgr. Portoriko kávé uagyszemü . 5.60 
zsák 4 kgr. Kuba kávé nagyszemü . . 5.76 
zsák 4 kgr. Portoriko gyöngy kávé ... 6 12
zsák 4 kgr. kék Jáva gyöngykávé . . . 6.80

Nyitrai és Társa 
könyvnyomdájában, Léván.

C3C3g3gX3C3K 3g 3C3S3g3g3C3g3C3C3

Nyomatott Nyitrai é« Tárta könyvnyomdájában, Léván.

Csak üvegekben a valódi
Lta „ZACHERL“ 

A leghatásosabb szer mindenféle

Raktár. Léván: Amstetter Imre,
Cserei Gyula, 
Engel József, 
Frommer I., 
Kern Testvérek, 
Medveczky Sándor 

gyógyszerész, 
Pollak Kálmán,

Lampionokat, papír lég
gömböket, 

nyári mulatságok rendezéséhez, 
nagy választékban tart raktáron: 

Nyitrai és Társa 
könyv- és papirkereskedése, Léva.

í 
í 
í 
í 
í 

elvámolva, bérmentve és csomagolva min 
den más költség nélkül

Árjegyzéket és látképes levelezőlapot kívánatra ingyen küld,
Fratelli Deisinger

FIUME, szabad kikötő 28.

A magyarországi kávésok bevásárlási forrása.
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Lábbal tiporva
lesznek a padlófénymázak, miért is tartósságot igényelnek. 
A ki nehány krajczár megtakarítása végett csekélyebb értékű 

gyártmányokat szerez be, az

pénzét az ablakon szórja ki.
Nálam csakis az általánosan jónak elismert 

padlófénymázak kaphatók:

OmL*mmmmmm IX m! m.4m4 lakk és kencze- bcnramm Kristóf gyáraiból

Győr, Bécs, Simmeriig, Majna melletti Offenbach.
w>>u «(l»,í-féle kezesség mellett tiszta borostyánlakk-

wGfliaűXlH XXxlSLQJL ból készült padlófénymázai tartósság, 
fényük és keménységük tekintetében valamennyi verscnygyártmányt felül
múlnak. A sok értéknélküli utánaások miatt kérem arra ügyelni, bogy 
minden dobozon Schramm Kristóf neve látható legyen.

Továbbá: mosható zománoz-festőkek elegáns színárnyalat
ban mindennemű házi szerek, melyet bárki szaktudomány hiányában maga 
dolgozhat fel, alkalmas mosdó-szekrények, ajtók, ablakok, valamint falak 
bezománczozására konyhákban és fürdőszobákban. — Copal butorlakk, 
Copallak belső használatra Bamlarakk, Bőrlakk, Szárító-fimisz, 
Politurlakk, Vaslakk és Brunolin, mely utóbbi homályos bútorokhoz 
használtatik, úgyszintén a többi iakkfélék valamennyi iparágak számára.

Különlegesség: kocsigyárosok és kocsífényezök részére Kutschen- 
lakk, Frftparationslakk, Gestellakk, Schleif és Lazurlakk eredeti 
1 kgrmos dobozokban.

Kapható: Kern Testvéreknél Léván.
-A-la.pitta.tott 188T- évben.
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Ifj. Kotzó Pál
Budapest, "V-, Lipót-lcdínj.t 18. sz.

(Vígszínház mellett, a nyugati pályaudvar s Margithld közelében )
A közönségnek pártfogását kérve, ajánlja 

Garett R. és fiai féle legújabb szerkezetű 
oompound gőzmozgonyait főlstabll- 
és stabilalakban, a melyek 40 százalék 
tüzelőanyag megtakarítással dolgoznak.

Gőzmozdonyokat és gőzcséplőket 
négyszer fordítható acél-dobsinekkel, 
toldást nem igényjő szaimarázókka 
és nagy szita fejtljettej, minden nagy 
Ságban.

Minden fajta lovas cséplőkészleteket 
arató- és vetőgépeket, szecskavágó

kat, répavágókat és minden más gazdasági gépeket.
Vidéken lakó szolid ügynökök kerestetnek!

IMolyok s a háziállatok 
clO^dijei ellenI

Specialitás, poloskák, bol 

hák és konyhaférgek ellen

Zacherlin
név -v-an. rajta
férgek alapos kiirtására.

Ipolyságon: Dombo Károly, 
Trautwein Dániel

Újbányán: Gservinka Mór és 
Henrich Ede fodrász

Verebélyen : Czirok István, 
Pollak József özvegye és fia.59.


