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Az iparkamarák és ipar
testületek.

Az általáuos ipari viszonyok ha
nyatlásáról lapunk hasábjain is több 
Ízben megemlékeztünk. Annak idején 
részletesen kifejtettük, hogy a bars
vármegyei, különösen a lévai iparosok 
noha egyre hangoztatják kisiparosaink 
pusztulását: érdekeik védelmét, sérel
mük orvoslását meg sem kísérlik. 
Nevezetesen a hosszas gyakorlat már 
régen igazolta, hogy az ipartestületek 
szervezetüknél fogva a kisipar fejlődé
sét jelentékenyen előmozdíthatják, az 
iparosok sérelmeit közhatósági tekin
télyüknél fogva jobban orvosolhatják, 
mig a mostani ipartársulatok inkább te
metkezési társulatok, mert semmi hatás
körük nincsen, a tagok egymás irá
nyában csak arra kötelezvék, hogy 
egymás temetésére, esetleg pénzért 
másokéra is eljárjanak, de sem az 
inasok szegődtetése, szabaditása, sem 
az iparjegyek kiállítása, segédek és 
mesterek közötti súrlódások elbírálá
sába beleszólási joguk nincs. Szóval 
léteznek, de maguk sem tudják miért.

Ezúttal azonban nem ezekről a 
tengődő társulatokról akarunk szólani, 
hanem pusztán az ipartestületekről. 
Mert erős a meggyőződésünk, hogy 
az értelmesebb lévai iparosoknak idő
vel ki fog nyílni a szemük s két kéz
zel fognak kapni a minden tekintet
ben hasznos ipartestületek intézménye 
után.

Maga a kereskedelemügyi minisz
ter is a legnagyobb figyelemmel kiséri 
az ipartestületek működését, a melyről 
ez évi budgetbeszédében is megemlé
kezett. Különösen nagysulyt fektet 
arra, hogy az ipartestületek a kisipar 
gyáraolitói legyenek. Az a hanyatlás, 
mely az ipar terén minden felől mutat
kozik, a kormány figyelmét is felköl- 

tötte. Ámde látjuk hogy a miniszter 
is csak az ipartestületekkel foglalkozik, 
mert csupán ezekre vannak bízva az 
iparosok érdekeinek megóvását czélző 
közigazgatási funkcziók, de mert az 
ipari viszonyokról értelmességénél fogva 
csak is ezek bírják az iparkamarák utján 
helyesen informálni a kormányt.

Épen ezért Hegedűs Sándor keres
kedelmi miniszter bensőbb összekötte
tést óhajt létesiteni az iparkamarák és 
ipartestületek között, hogy igy az ál
talános hanyatlás okai részletesebben 
kiderithetők, a sérelmek közvetleneb
bül orvosolhatók legyenek. E czélból 
leiratot intézett az összes iparkamarák
hoz, a melyben hangsúlyozza, hogy a 
kamarák komoly és beható tanulmány 
tárgyává tegyék az ipari viszonyokat 
s oly benső összeköttetést létesítsenek 
az ipartestületek között, hogy minden 
sérelem orvoslása lehetővé tétessék.

Igen helyesen, a miniszter a konk
rét esetekre is kiterjeszti figyelmét, 
mert abból állapítható meg helyesen 
az általános hanyatlás diagnózisa. A 
kamaráktól részletes jelentést vár mind
arról, a mi hiány az ipar terén mutat
kozik, s részletes javaslatot mindarról, 
amitől a helyzet javulását várni lehet. 
Léva város ipartársulatai ugyan még 
mindig elszigetelten élnek, noha az ut 
nyitva van a boldogulás felé, azonban 
arra való tekintettel, hogy tíarsvár- 
megye területén is van már ipartes
tület, hogy ennek tevékenysége és hasz
nos működése hasonló testületek ala
kítására fogja birni többi városaink 
iparosait is, érdekesnek látjuk a mi
niszternek e leiratát figyelmébe aján
lani iparosainknak annál is inkább, 
mert bajaikat, sérelmeiket most ép a 
legalkalmasabb időben közölhetik a 
kamara utján a miniszterrel, a ki bi
zonyára azon czélból intézte említett 
leiratát a kamarákhoz, hogy iparosa
ink helyzetét, ha kell törvényhozás 

utján is, megjavítsa s őket a boldogu
lás útja felé terelje.

Egyébiránt erről maga a következő 
leirat ad tüzetesebb felvilágosítást:

A hazai ipartestületek jelenlegi állapo
táról hivatalbeli elődöm által készített rész
letes statisztikai fölvétel eredményéből öröm
mel vettem tudomásul, hogy a képesítéshez 
kötött kézműipart űzőknek eddigelé már 50 
százaléka él ipái testületi kötelékben és a 
meglevő ipartestületek jórészt eredményesen 
végzik az iparosok közt a rend megszilár
dítását és hasznára vannak a munkaadók és 
munkások békés együttműködésének. Ugyan
ekkor azonban sajnosán tapasztaltam, hogy 
a már létező ipartestületek az ipartörvény 
126. §-ában körülirt föladatoknak, melyek 
őket az iparoktatás, a szakképzés, szövet
kezetek alakítása és általában a képesítés
hez kötött kézműipar fejlesztésének terére 
utalják — vajmi csekély mértékben tesznek 
eleget — és részben talán ez az oka annak, 
hogy az érdekelt iparosoknak még mindig 
jelentékeny százaléka idegenkedik ily tes
tületek alakításától, melyek körén belül ér
dekei nem jutnak eléggé érvényre. Miután 
azonban a helyenkint e téren is felmutatott 
eredmények azt látszanak igazolni, hogy e 
testületek kellő vezetés mellett a kézmű
ipar fejlesztésének is alkalmas szervei le
hetnek, a nélkül pedig közigazgatási fölada
taikat sem képesek megfelelően ellátni, súlyt 
fektetek arra, hogy a testületek egy részé
nél tapasztalt meddőség okai földerittessenek 
s ott, a hol lehető és szükséges, a mutatkozó 
hiányok pótoltassanak. Miután a kamara és a 
kerülete ipartestületei természetes érdek
kapcsolatban vannak, de tekintettel arra a 
felmerült jelenségre is, hogy éppen egyik 
ipartestület kebeléből önálló iparkamara lé
tesítésére irányult mozgalom a hazai ipar
testületek többségének pártolásával találko
zott, — a kamarának saját érdekében fekvő 
elsőrendű föladata e jelenségeket komoly és 
beható figyelemre méltatni — s azok okai
nak és orvosszereinek földerítése mellett 
egyúttal azokat a módokat is megfontolás 
tárgyává tenni, melyek mellett a kamara és 
kerülete ipartestületei között bensőbb összeköt
tetés volna létesíthető. Fölhívom tehát a ka
marát, hogy kerülete összes ipartestületeire 
kiterjeszkedve, tegye beható tanulmány tár
gyává azt a kérdést, hogy a testületeknél 
általában — egyes szórványos eseteket ki
véve, az iparfejlesztés tekintetében észlelhető 

meddőségnek mik az okai — s a mutatkozó 
hiányok mennyiben orvosolhatók ? Jelenté
sében ne tartózkodjék egyes testületek 
konkrét bajainak s e bajok konkrét orvos
szereinek fölemlitésétöl sem, hanem világítsa 
meg az egész kérdést a maga valóságában, 
terjeszkedjék ki minden oly részletre, mely 
a viszonyok jelzett kedvezőtlen alakulásának 
oka. A fontiek szem előtt tartásával szer
kesztendő jelentés legkésőbb deczember 31-ig 
elém terjesztendő.

Petőfi emléke.
A költő-királyt ünnepli az egész ország. 
Nagy és szent nemzeti ünnep ez.
Petőfi Sándor halálának 50 éves for

dulója! Egy emberöltő múlt el azóta, mióta 
a nagy költő eltűnt, elenyészett, mint meteor, 
amelynek fénye kialudtával kezdte csak iga
zán beragyogni az egész világot.

Nagy volt Arany, nagy volt Madách és 
annyi más, de Petőfi egy, páratlan a maga 
nemében. Olyan lánglelkü dalnok, aminőt 
minden nemzetnek csak egyet ád a Gond
viselés.

Szinte szégyenkezve Írjuk le, hogy mi
lyen viszontagságokkal küzdő, nyomorúsá
gokkal, nélkülözésekkel teljes volt ennek a 
világ-genienek az élete.

Debreczenben pipája melegénél engesz
teli gémberedett ujjait, hogy — tavaszt vará
zsolva a télbe — papírra vesse halhatatlan 
dalainak egyikét. Meg is emlékezik később 
róla, de csak fájó, kissé kesernyés gunyoB- 
kodással: „Hej Debreczen, ha rád emlé
kezem . . .“

Egynéhány napsugaraB nap, aztán ismét 
ború, küzdés és nélkülözés.

Mikor saját tűzhelyet akar alapítani, 
nincs egy garasa, — ideáljának atyja, Szend- 
rey Ignácz pedig, a reálisan gondolkozó em
ber, hallani sem akar a poéta vőröl.

Emich Gusztáv, a lelkes kiadó, a ki a 
negyvenes években már próbálgatta meg
törni a litteratura iránt nyilvánuló közönyt 
— végre könyörül, és akkor mesésnek látszó, 
de a valóságban bizony nagyon szerény hono

T A R C Z A.
Két sóhajtás.

— Irta: MÓRA ISTVÁN. —

I.

Hire sincs nálunk semmiféle örök ura- 
ságnak. Csak uraink vannak, teszem a Kal- 
márak, Cakók, Gyeviborosok.

Mikor ezelőtt másfélszáz esztendővel 
százegynehány jász-nemzetbeli familia meg
szállta volt ezt az én hazámat, azok közt 
is ők voltak már a legmódosabbak, a Kal
márok, Cakók, Gyeviborosok. Es azok ma
radtak mindezideig. Mert igaz, urivér ám
bár felekezet: amúgy egy mind a három 
sem préda, mind takarékos.

Azonfölül szaporátlan népek. Egy gye
rek, kettő, — azok is azt teszik, hogy egy
másba házasodnak : Kalmár a Cakóba, Cakó 
a Gyevibe. Hogy inkább gyarapodtak a 
földjeik, mintse fogytak.

Ugyancsak a faluszállás idején melyik
melyik had magával hozta a cselédségig a 
beruseket, kocsisokat, kapásembereket, _
kiset hittak Tótoknak, Szomorúaknak, Kisek
nek; s a kik is elszaporodának rengetegül 
és maradtak béreseknek, kocsisoknak, sző- 
löbuváfoknak, igavonó szegénységnek. S 
hahogyr összeházasodtak ők is, a kincset- 
lenségük növekedők általa csak.

Akasztó Ábelnek hitták azt a fésűs, 
kontyos kapásembert, ki az akkor ujdonat 
Gyeviboros-ház elé a mostani ezerágu szil
fákat ültette. Akasztó Ábelnek hijják a mai 
kapást is, ki azoknak szárazát szedi, sebeit 

tapasztja, tövét porhanyitja. Csak megkü
lönböztetés okáért, — mert van ezidőben 
vagy öt Akasztó Ábel, — úgy is nevezik, 
hogy Vontszemü Ábel. Lévén az egyik sze- 
meállása némikép hibás.

Ezer utat tesz ki kerekben a Gyevi- 
borosszőlö, — s nincsen annak egy tőkéje 
se, hogy Akasztó Ábel ne ösmerné igrül- 
igre. Még télidön is megmondja, leveleden 
venyigéje után :

— Ez kadarka, ez budai, emez czir- 
mos török, ez meg, az e fárakapaszkodó : 
Izabella.

Szintúgy a fákat:
— Ez az öreg kármánkörte akkoriban 

ültetödött, mikor a francziajárás volt. Az 
öregapám ültette; azt az oldalas selymes
almát az öreg tekintetes asszony apja hozta 
külső országbul, ezt a nyári pirosat meg 
már én oltottam. Olyan tiz-tizenkét eszten
dős, suttyógyerek lehettem .... Nem is 
több, még tán annyi se.

Ahogy a kapásság firól-fira szállt, — 
maradt az esztendöbér is a régiben : negy
ven forint, annyi font szalonna, (öreg font) 
— tarhonya, kása, lebbencs, hat köböl rozs 
búza kényérnek, egy uj nyitó kapa, egy 
uj kerek, meg egy pár csizma. Azod, túl 
persze: lakás, tüzrevaló, meg ami kis sza
bad lopás.

Hun az egyik Akasztó, hun a másik 
megpróbálta, hogy lendít valamit a béren 
s kivált a mostani próbálgatja:

— Sok a gyerekem, tekintetes uram, 
nem birom őket neveltetni ebből a kis bér
ből.

Az öreg Gyevi rámordul:
— Köll is azokat neveltetni, nevelőd

nek azok úgy is.
— Én tudom azt, allássan kérem. El 

muszáj lesz mennem más után nézni, ha a 
tekintetes ur meg nem szán.

— Hát apád hogy élt meg ? Mi ? Meg 
annak az apja, öregapja ?

— Más idő volt az, tekintetes uram, 
más sor, más élet.

— Más élet! Az hát, más élet. A te 
apádnak elég volt egy nadrág teljes életire. 
Fölvette, ha fölvette : husvétra, karácsonyra, 
— te pedig nyavalyás, nadrágba kapálsz, 
láttam. Hanem hiszen jól van no, szeretem 
a tisztakezüségteket, hát majd ha a gabo
nádat mérik, meghagyom hogy ne csapják 
meg a vékát,

— Azér’ is az isten áldja meg a te
kintetes urat ....

— Hát máskép, hogy virágzótok ?
— Megvagyunk, hála istennek.
— Hányán ?
— Heten voltunk, hogy elgyűttem, mire 

kimék meg, az isten tudja . . .
— Megint ott álltok ?
— Megint ám, tekintetes uram, dehát 

mit csináljunk neki ....
Gyeviboros Sándornak elszorult a szive. 

Eszébe jutott az egyetlen asszony-lánya, 
kitől imént kapott levelet éppen, ki sírván 
panaszkodik a maga gyerektelen voltáról, 
urának ezen való nagy szomorúsága felől. 
Ahol összefolyott a panaszkodó írása, köny- 
nyei hullottak volt a levél ama helyére. . .

A kapás pedig elment, avval az öröm

méi együgyű szivében, hogy ennekutána 
nem csapják meg a vékát, a mikor majd a 
kenyérnek valóját mérik, Mégis csak jó az 
isten, ihol, a kit minden órán várnak, a 
nyolezadik gyerek se marad hát minden
napi kenyérke nélkül.

Jó az isten még is csak . . . Hanem 
azért mikor a kiskapun kilépett s meglátta 
a hat-hat ökrös nyolez szekeret, kik az uj 
terméssel a ház előtt megálltak, mégse 
tudta megállni sóhajtás nélkül:

— Mér' is ád az úristen egy embernek 
annyit ? Hogy adhat ?

IL
*

Ahány esztendő, annyi veszedelem az 
iszákjában. Nem volt, teszem, ennek hire 
se azelőtt, hogy nézd, kora nyár évadján 
csak elkezd ám a szőlő levele sárgulni, 
veszni. Később veres tarjagOB lesz, aztán 
összekunkorodik, megszárad, lehull, — ta- 
karatlan, óvatlan hagyván a gerezdet, a ki 
semmire sem mén többet, hanem marad 
azon zöldnek, keménynek, eczetágyba va
lónak.

Azt mondják az urak: feneroszpor, — 
de nincs azon semmi por se a világon. 
Mondják: penészharmat, de az se, mert a 
fák alatt is csak úgy van, mint másutt. 
Mondják : isten verése, de az is.

Ezt aztán nem veri ki a szegény em
ber fejibül semmi magyarázat. Hogy igy 
ragya, úgy ragya, — ilyen gomba, olyan 
gomba: nem igaz. Istenverése: az as igaz, 
mert rosszak vagyunk.

Mindazonáltal mit tegyen: szót fogad 
a kapásember. Oltja a meszet, töri a kék*



ráriumért — örökre megveszi Petőfi 
minden munkáját.

Mikor az uj fészek, a dohány-utczai 
házban megépül, nyomorúságosán szegénye
sek a bútorok. Egressi Gábor — színpadunk 
egyik dicsősége, élete fogytáig emlegette, 
hogy Petöfiék kanapéja rossz lábaival úgy 
imbolygóit, mint sajka a viharzó tengeren.

Számtalantól hallottam, hogy igazi sze
rencse volt a Bzabadságharcz közbenjötte, 
mert a dicső vég helyett, a nélkülözés és 
nyomor pusztította volna el a költőt. És a 
nélkülözés már nős korában nagyon bántotta 
s a ki előbb fitytyet hányt a sorsnak, akár
hányszor csüggedten panaszkodott, hogy nem 
tud zöldágra vergődni.

Petőfi büszke, érzékeny jellemét nem 
lehetett megközelíteni. Nagy finomsággal kel
lett ciak valamit, nyújtani a költő-királynak. 
Ehhez a finomsághoz pedig csak egy ember 
értett. Teleki Sándor volt ez, az erdélyi arisz- 
tokrácziának egy lelkes, geniális ifja, maga is 
bohém-ember.

Az ö koltói kastélyában töltötte mézes 
heteit Petőfi, itt élte át legszebb napjait. 
a gróf olyan igazi gavallér volt, hogy maga 
is elment hazulról. De ott hagyta a cseléd
séget, tele éléstárt és az íróasztal fiókjában 
is a megfelelő aprópénzt.

— Hadd legyen boldog a Sándor, — 
ne törje legalább egyetlen egyszer az élet 
gondja.

És ha Petőfi semmi egyebet nem irt is volna 
Költőn, mint azt az örök szép versét hogy : 

Még nyílnak a kertben az őszi virágok, 
Még zöldéi a nyárfa az ablak előtt . . .

akkor is megérdemelné Teleki Sándor, bogy 
emlékezete áldott legyen minden magyar 
előtt. A hazát szolgálja, a ki az Íróért tesz,
— mert hiszen az iró meg a magyar kultúra 
őre — napszámosa.

Micsoda dicső emlékezetű a Festetich 
Györgyné, — aki szárnyai alá veszi Csoko
nait, hogy nehány hónapig gondtalan mun
kával, remek müveket teremtsen. És meg
születik a „Dámák Farsangja" máig 
is egyik legkitűnőbb satyrája irodalmunknak.
— Micsoda dicső emlékezet Andrássy Jó
zsefé, — a ki a kortársai által ungarische 
Catalani-nak nevezett Dérynét úgy ho
norálja egy magyar dal elénekléseért, hogy 
a nehéz gondokkal küzdő kedves bohém
asszony kissé rendbeszedheti zilált ügyeit.

Fehér hollók már az ilyenek.
Kis, szegényes nemzet vagyunk, aki leg

nagyobb fiait se tudja megbecsülni, nem hogy 
minden szép tehetségét felkarolná.

Pedig ki tudja, hány termelne igazán 
maradandót, ha egy kissé levétetnék válláról 
az iró örökös keresztje a — gond. Nem csupa 

követ belé hátára veszi a preczkelő puttont 
és beharmatozza a beteg szölölevelet a kék
fehér étetö-lével. Nem hiszi, hogy az isten 
ellen érjen az valamit, de hát azért szegény 
a szegény, hogy meghajoljon a parancsolat
nak, hogy ne okoskodjon.

Akkor is a hátán volt a puttón a ka
pásnak mikor a Borosék hires két feketéje 
megállt a présház előtt a hintóval. Deli 
szép asszony szállt ki belőle, az egyetlen 
Gyeviboros lány. Jó harminczas, de nem tet
szik többnek huszonötnél. Valamint a fa is 
szebb, üdébb, élelmesebb, a ki termőtlen.

Akasztó Ábel elcsavarja a preczkelő 
gép csapját, hóuu alá veszi a kigyóforma 
gumicsövet, elejbe siet az úrasszonynak.

Az megelőzi a köszönéssel:
— Jónapot Ábel. Megösmer-e ?
— Fogadj Isten, hogy meg ne ös- 

merném.
Cakó Berliné (az ur főbíró Pesten) ke

zet nyújt a kapásnak.
— Ne bántsa tekintetes asszony, nézze, 

milyen vagyok ,..
Csakugyan a két keze könyékig azon 

kék-köves mész. (Az majd csak akkor mén 
le, mikor lekopik.) Az arcza is merő kék- 
Szeplős, fekete bodor nagy bajuszát is be
fogta a finom permet, — ruhája holmi 
cele-cula rongy, mert hasznavétlen lenne 
az úgy is ettől a munkától, akármilyen 
volna.

— Hogy-hogy kijött, tekintetes asz- 
szonyom ?

— Ki ám, nézze. Tudja, mindig nagyon 
szerettem ideki.

— Tudom.
— Néha gyalog is kiszöktem, emlék

ezik ?
— Emlékezek, hogyne emlékeznék.
— Hoztam magának szivarvéget.,., • 

JwiOtt, Mii

tábornokból áll a hadsereg, közkatonák is 
kellenek, és jól mondja a nagy német mester : 

Nicht jeder D.cliter isi óin Quollenfinder, 
Dodi, jedem sekwebt, das Wort des Meisters vor, 
Unsterbliclie hőben gofal lene Kinder 
Mit glübendeiu Arm geh'n Hímmel empör . , ,
Ssegények vagyunk — nemcsak, hogy 

elhagyjuk kallódni a legnagyobb munkaerőin
ket, de még legnagyobbjainknak emlékeze
tét se ápoljuk kellő kegyelettel.

Pedig nemzeti nagyság nincs, — ha nem 
ápoljuk hőseink, költőink emlékezetét.

A nagy Németország Göthe-kultusza 
nemcsak kegyelet, de a hatalmas nemzeti 
tetterő ób ön tudat megnyilatkozása.

Ilyen az angoloknak Shakspeare iránti 
kegyeletük. Az avoni sirhoz csak sarut meg
oldva lép a szabad Brittánia fia. De mig áldoz 
a nagy ezellemóriás emlékezetének, megbe
csüli az angol nyelvet, az irodalmat is, amely
nek az alant porladó volt legkimagaslóbb 
lángoszlopa.

így Petőfi emlékezetével önmagát is 
ünnepli, önmagát is megtiszteli nemzetünk. 
Ezzel a kegyelettel a nagy nemzeti ünnepek 
sorába emelkedünk s ott is emlegetni fog
nak, ahová ezeréves honunkuak nem is ju
tott, vagy légen feledésbe ment már a hire.

A kolozsvári Petöfi-muzeumot, meg a 
kiskőrösi házat kivéve, kevés emlékeztet 
Petőfire.

Szó volt egykor róla, hogy megveszik 
azt a dohány-utczai házat, a hol Petőfi utolsó 
éveiben lakott, — de füstbe ment a terv, mint 
nálunk annyi más.

Most újra szóba jött az a terv, csakhogy 
nem a dohány-utczai házat, de egy egészen 
uj P e t ö f i-h L z a t akarnak emelni; a hol 
helye lenne a nagy költő minden reliquieinek, 
ami temploma lenne a hallhatatlan iránt való 
kultusznak.

Talán testté válik az ige, mert Wlassico 
miniszter ígérte meg, kitűnő ressort-minisz- 
terünk, akinek lelke oly fogékony minden 
nagy és magasztos iránt, aki szunnyadó kul
túránkat rövid idő alatt oly óriási lépések
kel segítette előre.

És ne csak Budapest, az ország szive 
vegyen részt ebben a mozgalomban, csatla
kozzon hozzá a vidék, hogy mindenki el
vigye a maga porszemét Petőfi házához.

Petőfi, aki nemzeti költő, apostol, hős 
és vértanú egy személyben, — akinek nem
csak szép verseiért maradt adósa a nemzet, 
de akinek örök hálára van kötelezve a sza
bad, modern Magyarország.

A márcziusi ifjak közt egyik megterem
tője a Bzabad hazának, áldassék emléke 1

— Most is hoztam, de mind a két vége 
meg van.

— Azt is nagyon köszönöm. Tessék 
beljebb kerülni.

— Itthon van a felesége ?
— Nagyon is itthon van, alássan kérem.
— Csak nem beteg ?
— Nem, csak olyan forma. Összetört 

a kereke szegénynek.
Gyavi Magda elértette a paraszti szót, 

s nevetve kérdezte:
— Gyerek-e vagy lány ?
— Tessék megnézni.
Sáppadt, kicsi asszony volt a kapásné, 

de amúgy vállas, mély. Éppen a fürdővizet 
lobozta egy kis, iszkábált teknyöben, hogy 
hamarébb hüljön.

— Dicsértessék . ..
— Mindörökkön dicsértessék I . .
— Fölösmersz-e Julis?
— Föl bizony, a kisasszonyunk. Ugy-e ?
Akasztó Ábel kijavította;
— A tekintetes asszony, te.
Az úrasszony arczát akaratlan pirosság 

öntötte el, szavát belső szomorúság fátyo* 
lozta :

— Mindegy az, lelkem, mindegy . .
A kapás nagyocska leánya, Ilus a kis 

babát vetköztette az asztalon. A hogy a 
levegő megcsapta a piczike meztelen testét, 
didergett sirt. Anyja fölvette, félkézzel a 
csöpp tomporát fogta, féllel a buksi fejét 
támogatta.

— Ide hamar, bárányka csűr csurkába 
vele, jó meleg csui-csurkába, szénamurva 
főtt benne, — gyere báránykája.

Nyagda fenyöfaszéken volt a teknyő, 
Gyevi Magda a szék karját fogta, úgy gyö
nyörködött a kicsike sírásában. Aztán, hogy 
a fiúcska megérezte az illatos, puha mele
get, mikor elhallgatott, belenyúlt az urasz- 

in, úgy sílyemkeityüi késiéi a lágy

Különfélék.
— Nyári mulatság. A lévai 

intelligens ifjúság ma egy hete a hon
véd" lövöldében a nöegylet javára ren
dezett Bzép sikerű mulatságával bebizonyí
totta azt, hogy Léván is lehet rendezni jó- 
kedélyü, fesztelen mulatságokat, csak ér
teni kell a módját. Vidámság és élénkség 
verte fel a lövölde árnyas berkeinek csend
jét már a délutáni órák kezdetén. A nöegy
let köztiszteletben álló elnöknöjét, Majláth 
Istvánné Öméltóságát, a rendezőség szívé
lyes ováczióval fogadta, s megjelenése lát
hatólag emelte a kedély hangulatot. Már 
öt órakor egy csomó szép asszony és leány 
puffogtatta a Fiaubertpuskát, s dicséretükre 
legyen mondva, nagyszerűen kezelték. A 
mulatságot czéllövéset előzte meg, melyben 
dijat nyertek a hölgyek közül: Dr. Kitten- 
berger Jánosné, Holló Anna, Sztehlik Ma
riska és Kulcsár Margit; az urak közül ; 
Bolemán László, Sartorius István és Szauter 
Győző. Egy nagy tágas téren pedig légha
jókat eresztettek fel, melyek felszállását 
haugOB éljenzéssel kisérték. A fehér asztal
nál ülő veudágeket vidám zene szórakoz
tatta. Estefelé megeredt a confetti dobáiás 
s valóságos színes eső hullott mindenfelől 
a vendégekre. E közben a hölgyek az ál 
táluk nyert dijakat a nöegylet javára elárve
rezték. S mig folyt a tréfás liczitáczió, az 
alatt a iövötéren szebbnél szebb tűzijátékok 
vették kezdetüket, melyek pompás kivitele 
dicséri a rendezőket. Majd tánczra perdült 
a diszes venaégkoszoru, s jókedvvel járta 
a hajnali órákig. A jelen volt hölgyek kö
zül Majláth Istvánné Öméltóságán a bájos 
leányain kívül a következők neveit sikerült 
tudósítónknak bokrétába kötni.- ifj. Altman 
Antalné, özv. Bartha Gyulane, Barkóczy 
Barnabásué, Beukovich Gezáné, Bilcsek Jó
zsefné, özv. Bolemán Józsefné, Bólémon 
Laszlóné, Braun Gyuláue, özv. Csalióközy 
Istvánné, Csekey Viimosue, Faragó Samuné, 
Fenyvest Károlyné, Frommer Iguáczné, özv. 
Grapka Józsefné, Grapka Józsefné, Gomb
kötő Gyuláné, özv. Heuyei Elekué, Holló 
■Sándorné, dr. Hayde Gyuláné, özv. Heyer 
Viimosné, Juhász Lászloné, Keresztény Gyu
láné, KerBek Jánosné, dr. Kittenberger Já
nosné, özv. Krtstoffy N.-né, Kristoffy Béláné, 
(Hodrus), Laky Vtlmosné, Lindmayer Já- 
nosné (iSelmeczbáuya), Müllner Ferenczné, 
Mercader Alajosné, Pischl Samuné (Zsem- 
ber), Stósius Érnöné, Stehlik Istvánné, iSzabó 
Lajosué, Zseidlik Károlyné. Altmanu Ste
fánia, Barkóczy Margit, Bobok Mariska, 
Brach Margit, Csalióközy Margit, Csekey 
Magda, Ghimessy Erzsiké, Gombkötő Ida, 
Holló Anna, Erzsiké és Malcsika, Jánossy 
Józsa, Juhász Mariska és Margit, Mercader 
Edith, Preisich Emma, Requinyi Ilona, (Pécs) 
Stosius Erna, Stehlik Mariska.

— Piarista változások. A kegyes- 
tanitóreud kebelében évenként szokott vál
tozások a lévai társházat sem hagytak érin
tetlenül. Mint értesülünk a lévai tanári kar 
tagjai közül : Baksay József Szegedre, Abels- 
berg József Temesvárra, Zentai József Tren- 
csénbe és Krasznopolszky József Budapestre 

murva-lébe és csurgatta a baba mellére 
nyaka közé. A gyerekek körülállták, úgy 
nézték bámészkodón, a kis másfélesztendős 
Etel meg, lekváros kacsójával belefogózott 
a szép asszony atlaszköpeuyébe.

— Csecse uéni, csecse néni, — azt 
mondta.

Apja elakarta tiltani:
— Nem mégy onnan !
— Ne bántsa, Ábel.
Majd az anyjuk ripkodott rá:
— Takarodsz mindjár’ — mosd meg 

a kezedet ! . . Dehogy bír az ember evvel 
a sok csevejde kölyökkel, ha lelkét kiteszi 
is . . . De jó is a tekintetes asszonynak I

A tekintetes asszony pedig ölébe kapta 
a kis lekváros kezűt, leült vele a padkára, 
csókolta, ölelte, gügyögött, danolt neki. 
Mig a szive panaszos feutszóval dobogott:

— Édes Istenem, mért áldasz meg 
egyet ennyire 1 . . .

Petőfi Sándor.
1899. julius 30,

Hol vagy lángköltő, hol szállasz a túli világban ? 1
És dalaid tényén hinti sugárit a nap ? !

Hát van-e ott élet, miut itt, és szőrbe dalod fényt ? I.. * 
Él-e ott ihleterö ? s lángolté a szerelem ? I . . . 

Hogy tőlünk elszálltai, s ránk szállt a szomorúság x
A te dalod mineküuk lön egyedül mi erőnk. — 

Ó, te, dicső, ragyogó szellem, hol s merre keressünk ? ...
Egy nemzet folyton jár s kutat útaidon. —

Hasztalan; — ,e földön ne keresse, ne; 
[senki Petőfitl

Müveiben ragyog i 11.“ Müvei végtelenek 1 — 
„H ol megszűnt* szól: „Istennek e földi 

[világa:
Újra világot hoz, s alkot a képze- 

[l e t e m 1“

Faragó. 

helyeztettek át, kiknek helyét a Lévára 
áthelyezett Kovács Endre, Esztergályos 
Ágoston, Tubán Tibor, Fejei- Gyula, Rehák 
Pál és Keller Lajos foglalják el A midőn 
a távozóknak őszinte istenhozzádot mondunk 
s gyermekeink nevelése érdekében kifejtett 
fáradozásaikért hálás köszönettel adózunk, 
az érkezőket körünkben a legszivélyesebben 
üdvözöljük.

— Halászati közgyűlés. A Garam- 
folyó mentén fekvő lévai járási községek 
küldöttei, illetve a halászati joggal bírók 
tegnap Ordódy Endre lévai járási főszolga
bíró elnöklete alatt látogatott gyűlést tar
tottak, melyen a lévai járási garamvizi 
táisulat megalakulását határozatilag kimon
dották, s nyomban elfogadták a minisztérium 
által kibocsátott alapszabálytervezetet és 
megállapították az üzemtervet. A társulat 
tisztviselőinek megválasztása a jövő köz
gyűlés feladata leend.

— Gyászhir. Berger Adolf lévai ga
bonakereskedőt és birtokost pótolhatlau 
veszteség érte, amennyban neje Deutsch 
Berta asszony e hó 26-án élete legszebb 
idején elhalt. Halálát férjén kívül gyermekei 
s kiterjedt rokonság gyászolják. Temetése, 
melyen a lévai izr. nöegylet tagjai testüle
tileg jelentek meg, a családtagokon kívül 
nagyszámú jóbarát és ismerős részvéte mel
lett e hó 28án ment végbe. Gyászoló csa
ládja a következő gyászjelentésben értesít 
a boldogult haláláról: Alulírottak mélyen 
megszomorodott szívvel jelentik, a legjobb 
hitves, anya, nagyanya, testvér és rokonnak 
Berger Adoifné szül. Deutsch Berta életé
nek 43-ik, boldog házasságának 21-ik évé
ben f. évi julius hó 26-án hosszas szenvedés 
után, történt gyászos kimultat, A boldogalt
nak hűit tetemet f. évi julius hó 28-án d. 
e. 9 órakor fognak a lévai izr. sirkertben 
örök nyugalomra helyeztetni. Léva, 1899. 
évi juhus hó 26-án. Áldás és béke poraira! 
Berger Adolf mint férj., S< hwitczor S tmuue, 
férj. Deutsch Róza. Deutseü Mihály, Kemp- 
fer Mérné, sz. Deutsch Fani. Deutsch Fri
gyes mint testvérek. Berger Gizella, férj. 
Dr. Weinberger Adolfué, Berger Sándor, 
Berger Margit, Berger Ernő mint gyerme
kek. Dr. Weinberger Adolf mint vö. Weiu- 
berger Laczika és EHa, mint unokák.

— Egyházi kinevezések. Dó kay 
József, nemcsényi káplán:, varosuuK szülöt
tét a herczegprimás Nagyülésre küldte ad
minisztrátornak, helyébe Vendég András, 
Kis-Tapolcsáuyba pedig H o f f m a n n Alajos 
küldettek ki segédlelkészi minőségben.

— Vásár. — Léván a f. évi julius 
hó 24-én tartott országos baromvásárra fel
hajtatott szarvasmarha: 1533 drb ; ló : 1927 
drb; birka 3500 drb, kecske : 17 drb; 
összesen 6977 darab. — Ezekből eladaiott 
szarvasmarha: 790 drb; ló : 336 drb; birka: 
1370 drb ; kecske .* 2 drb ; összesen 2499 
darab.

- Hangverseny Vihnyén. Ma va
sárnap este 7 órakor a Vibuye-fürdöben 
özv. ocsovai Ocsovszky Vilmosáé szül. Mar- 
kovics Mária úrnő és dezseri d-. Bolemán 
István fürdöorvos királyi tanácsos ur véd
nöksége alatt a vihnyei fürdóveudégek és 
selmeczbányai műkedvelők jótékonyczé'u 
hangversenyt rendeznek, melynek tiszta jö
vedelme a fürdőben felállítandó kápolna 
költségeinek fedezésére fordittatik. A hang
versenyt a Petőfi társaság küldöttje nyitja 

; meg s közreműködnek: Ocsovszky Emma 
és Margit, Schuszterné Franké Jozefa, Vö
rös Sári és Berzeviczy Marcsa urhölgyek, 
Göndör Gábor, Pencze Rezső, Rusznyá& 
Ármin, Herczegh Sándor, Az estély szép 
sikernek néz elébe.

— Postai kézbesítés. A lévai keres
kedelmi csarnok múlt héten beadott kérvénye 
folytán a pozsonyi postaigazgatóság azonnal 
készségesen intézkedett, hogy a délután 
Garam-Berzencze felöl érkező levelek, me
lyek addig csak másnap lettek kézbesítve, 
azonnal megérkezésük után, tehát még az 
nap kézbesitessenek.

— Gyermeki hála. N a gy János zse- 
iizi lakosnak mar jó ideje nagy galibát oko
zott mostoha anyja özv. Nagy Jánosné, ki
nek özvegyi joga az egész vagyonát terhelte. 
Már régen szerette volna, ha az öregasszony 
elköltözőit volna férje után, azonban a szívós 
természetű asszony egyelőre a legjobb egész
ségnek örvendett. E hó 22-én valami felett 
ismét összekoczczantak, mire Nagy Jánosban 
rettenetes terv fogamzott meg; kötelet hur
kolt mostoha anyja nyakára s fel akarta 
akasztani. Terve már-már sikerült, a midőn 
azonban a zajra az asszony hozzátartozói és 
a szomszédok összefutottak s kiszabadították 
az öregasszonyt fia kezéből. Az ügyet kü
lönben áttették a büntető bírósághoz, mely 
bizonyára alapos leczkét fog adni a hálátlan 
fiúnak a tízparancsolatból.

— Elcsípett lókötők. A múlt 1897. és 
1898. évek őszen Bars, Hont és Esztergom- 
vármegyék területén igen gyakoriak voltak 
a lókötések, s igen sok ló veszett el a nélkül, 
h°gy a lókötök kipuhatolhatók lettek volna. 
Az esztergomi csendőrség a lévai őrssel kar
öltve fáradozott sokáig sikertelenül mig végre 
sikerült a lopott lovakat feltalálniok Besz- 
tercze község több lakosáuál, kik a lovak 
eladóiul Kathár István, Rafael Ágnes, Laka
tos László és Banda Laura, a lévai vásáro
kon is jól ismert kóbor czigányokat nevez
ték meg. A nyomozás ez alapon meginditta- 
tott és eredménye az lett, hogy nevezettek 
bűnösségüket beismerték. A lopásokat rend* 
szerint éjjel végezték, a passzusokat pedif 



elhullott lovaik után használták fel, és pedig 
ugy, hogy olyan szintire festették az állatokat, 
amilyen szintinek von feltüntetve a ló, a 
melyről a passzus volt állítva. A lopott lovak 
összértéke mintegy 10,000 frtot tesz ki.

— Tűzveszély fenyegette Amstetter 
Imre kereskedőnek a főtéren lévő üzletét. 
— Ugyanis ez éjjel 1 és 2 óra között a 
kirakatban levő moh és diszitmény meg- 
gyuladt, de az éjjeli őr és a rendőrség el
oltotta a nélkül, hogy a tűzi lármával a la
kosságot felébresztették volna.

__ A jancsi-bankók. A küszöbön levő 
aratási munkálatokra való tekintettel a bel
ügyminiszter mint értesülünk, rendeletet bo
csátott ki, mely ugy a mezei, mint egyéb 
munka-vállaikozóknak, hivatkozással a mezei 
munkástörvényre, szigorúan megtiltja a jancsi- 
bankók alkalmazását, s fölhívja a törvény
hatóságokat, hogy hirdetményekben szólítsák 
föl a munkásokat, hogy ne fogadjanak el 
jancsi-bankókat hanem tegyék meg az eze
ket kínáló, vállalkozó, vagy birtokos ellen a 
följelentést a rendőrségnél, községi elöljáró
ságnál vagy a szolgabiróságnál, a melyeket 
a miniszter a legszigorúbb eljárásra utasított.

— Uj sertésbetegség. Arról értesíte
nek bennünket,hogy az esztergommegyei Pár
nádon a sertések között egy uj betegség lé
pett fel, a mely torok és száj daganattal kez
dődik es a beteg állat két-három nap alatt 
megfullad. Az ismeretlen állatbetegségnek 
már eddig több sertés esett áldozatul.

— Postai pályázat. A kereskedelem
ügyi miniszter a posta távirda és távbeszélő 
kezelési szolgálatra alkalmazandó és a XI- 
ik fizetési osztályban 500 írttól 700 írtig 
emelkedő évi fizetéssel és lakpénzilletme- 
nyekkel javadalmazott posta- és távírda
segédtisztek kiképzésére folyó évi szeptem
ber hó 15-töl kezdve hat hónapra terjedő 
gyakorlati tanfolyamokat nyitott a követ
kező posta- és távirda hivataloknál; Esz
tergomban, Kecskeméten, Rozsnyón, Ung
vári, Brassóban, Marosvásárhelyen, Aradon, 
pobreczenben, Mohácson, Nagykanizsán. 
Érsekújváron, Liptc-Szent-Miklósou. Székes- 
fejérvárott, Szombathelyen, Verseczen, Zom- 
borban, Eszek felsővárosban és Zimony vá
rosban. E tanfolyamokra felvétetnek első 
sorban igazolványos katonai altisztek, pos
tamesteri v.gy kiadói minőségben szolgáló 
oly férfiak, kik a gimnázium, reáliskola, 
vagy polgári iskola negyedik osztályát vagy 
ezekkel egyrangu más iskolák megfelelő 
osztályait sikerrel elvégezték. A fölvételre 
megkivántatik továbbá annak igazolása, 
hogy folyamodó, a 35-ik életévét még nem 
haladta túl, magyar állampolgár, a magyar, 
illetve, ha horvát-szlavonországi illetőségű, 
a horvát nyelvet szóban és Írásban tökéle
tesen birja, feddhetlen előéletű és egészsé
ges. A tanfolyamok hallgatói beiratási és 
tandíj fejében tiz frtot kötelesek fizetni s 
ezen díj fizetése alól, csak igazolványos ka
tonai altisztek mentetnek fel. A kik ezen 
tanfolyamokba belépni óhajranak, sajátkezü- 
leg irt, születési, orvosi, erkö.csi és iskolai 
bizonyítványokkal fölszerelt kérvényüket f. 
évi augusztus hó 31-ig és pedig a már köz
szolgálatban állók rendes elöljáróságuk ut
ján, a többiek pedig az illető főszolgabíró 
vagy polgármester közvetítésével a fentebb 
említett és a tanfolyam helyére nézve ille
tékes posta- és távirda igazgatósághoz nyújt
sák be.

— Egy híres templomtolvaj sorsáról 
szól egy a napokban felfedezett régi kézirat, 
ki Lévan is megfordult. Okos, máskép Mé
száros János, jó családból származott ifjú 
volt. Apja jómódú mészárosmester volt az 
1600-as évek végén Érsekújváron s fiait 
nagy gonddal nevelte. Az idösbik fiú, János, 
Komáromban és Nagyszombatban tanult a 
jézsuiták iskolájában. Vásottsága és kaland
vágya miatt azonban nem sokra ment. Már 
mint iskolás diák egyik pajtásával meglopta 
a nagyszombati templomot. Mivel a lopás 
sikerült, átment Pozsonyba, aztán Szent- 
Györgyre s Modorba es mindenütt meg
lopta az egyhazakat. Komaromban megis
merkedvén a francziskáuusok kuktájával, 
bement a templomba s levágta a Maria szob
rának a nyakáról a gyöngyfüzért s eladta 
15 krajczárért. Ekkor sajat vallomása sze
rint meg csak tíz éves volt. Mivel tanulni 
nem akart, apja a mészárossághoz fogta. Ez 
a mesterség azonbau nem volt ínyére. El
ment tehát Gyöngyösre s beállt borbélyinas
nak. Mivel gazdája kálvinista volt, áttért a 
luteránus vallásról az ö kedvéért. Két év 
múlva, mivel borotváiás helyett a gazdája 
szőlőjét kellett kapálnia, ott hagyta Gyön
gyöst s Hösch Lukács pesti festőművész 
mellé állt be növendéknek. Erre is hamar 
ráunt s azontúl kedveit mesterségének, a 
templomíosztogatásnak élt. Komáromban 
meglopta a Szent-Audras templomot. A fő 
Oltárról elvitt két arany koronát. Szeren
csére gipszből valók voltak. Mária szobrá
ról a gyöngyökkel rakott selyemruhát, meg 
az ott levő két képet is elemeite. A lopott 
dolgokkal — sajat vallomása szerint _
ellenalihatatiau vágytól ösztökélve, szülő
városába, Érsekújvárra ment a föléke- 
sitette velők az ottani templom főoltá
rát. Egy komáromi ember azonban fölismer
te a dolgokat s följelenté. Börtönbe került, 
honnét negyednapra megszökött. Édes apja 
a komáromiak kárát az utolsó fillérig meg
térítette. Újvárról Magyaróvárra ment s az 
ottani templomot is megrabolta; aztán a 
vidéken is körülnézett. Sokat járván a ka
tolikus templomokban megkedvelte ennek 

tanait s áttért erre a vallásra. Övárról 
Veszprémbe mint, a hol a kanonokot bo
rotválta. Jó modorával ób vallásosságával 
annyira megnyerte a papok jóakaratát, hogy 
a jezsuiták szállást adtak neki, a káptalan 
meg egy tallér havi fizetéssel templomszol- 
gává nevezte ki. Mivel ebből nem tudott 
megélni, a Boldogasszony fejéről ellopta a 
koronát s magával vitt nehány szép koszo
rút. A korona drága kövei csehüvegbői va
lók voltak. Az aranyat ób ezüstöt ki ol
vasztotta s eladta. Az egyik koszorút a 
veszprémi prépost nővérének adta 34 kraj
czárért, a másikat az oltani udvarbiró fe
leségének. Meghívták öt a veszprémi fran- 
cziskánusok templomuk díszítésére s a mit 
lehetett, itt is ellopott. Az oltárteritökből 
borotválkozó kendőket készített. Veszprém
ből Pestre jővén, a főtemplomból több arany 
és ezüst dolgot elvitt. 1701. évben Léván 
is meglopta a templomot, valamint Székes- 
fejérvárott. Ez utóbbi helyen elfogták s 
1703-ban törvény elé állították. A legna
gyobb őszinteséggel bevallott mindent; val
lomását az egyes városok is igaznak talál
tak. A templomokban elkövetett lopásokon 
kívül tehat semmi büu sem terhelte lelket. 
De azért halálra ítéllek s huszonhat eves 
korában a szemétdombon égették el.

— Rövid hírek. A váczi püspök. 
Schuszter Konstantin e bő 24-en meghalt. A 
nemesszivü emberbarát végrendeleteben is 
temérdek sokat hagyományozott jóteaoiiy 
czélra. — Meggyilkolt köztársasági fő
nök. Haiti, amerikai, ugy nevezett fekete 
köztársaság elnökét, Heure anx-ot Ramon 
Caceres nevű ember meggyilkolta s az álta
lános zavarban megszökött. — BiczikliadÓ. 
Budapest főváros területén szabalyreudeleti- 
leg biczikiiadót léptetnek életbe. — Töl
ténygyár Magyarországon. A hirten- 
bergi tö.tenygyar Magyarországon fiókgyá
rat szándékozni nyitni. — A gyalogság 
szaporítása. A közös hadsereg gyalogez
redeit hír szerint újonnan felállítandó csapa
tokkal fogjak szaporítani.

— Nagyothallás. Egy gazdag angol 
úrnő, kinea Dr. Nicholson mesterséges föl
dobja a nagyothallhat és fülzugást megszün
tette 20000 markas alapítványt tett Dr. 
Nicholson íntezetenek azon kikötéssel, hogy 
ezen összegből olyanok kapjanak mestersé
ges füldobol ingyen, kiknek nincs módjuk
ban, hogy azt máskép megszerezzék. — 
Levelek a következő czimre küldendők: 
B. Y. Nicholson intézetnek, „Longcott", 
Guunersburg, London, VV. England.

ArHÓBAUUK.
Rovatvezető: ZUHANY.

Tapasztalásból tudja. AuyatÉii nem 
tudom, hogy jut eszedbe olyan iérühoz menüi, a kinek 
sem szakálla, sem haja nincs, hanem parókát visel.' — 
Leány: Mit árt az, kedves anyám? — Anya: No, 
majd meglátod, ha össze fogsz vele veszni, hogy mi az, 
ha a férjnek sem szakála, sem haja nincs 1

Zenei tehetség. Anya: Azt hiszem, a kis 
Gyuri kiváló zenei tehetség lesz ; legalább ugy tapasz
talom, hogy igen jó hallása van. — Nevelönö: 
Kzt én csak akkor tapasztalom, mikor Gyurit az ebéd
hez hivják.

Közgazdaság.
Nyitrai takarékpénztár termény és 

áruraktarai.
Van szerencsém a t. gazdák, kereske- I 

dök és iparosok becses figyelmét a nyitrai 
takarékpénztár folyó évi augusztus hó ele
jén megnyitandó termény és áruraktáraira 
ezennel mar előzetesen felhívni.

A termény és áruraktárak Nyitra vasút 
állomás közvetlen közelében fekszenek, di- 
rekt vasúti vágánynyal össze lesznek Kap
csolva, 24000 mm. gabonát, kereskedelemi 
árukat és iparczikket befogadnak es a ma
gasabb igényeket kielégítő módon (száraz 
czemeutes falak, beton és asphalt alapzat, 
kitűnő szellőzés stb), vannak berendezve.

iermeny és áruraktáraink főbb előnyei 
a következőkben nyilvánulnák :

Minden kereskedelmi összeköttetés elő
mozdítása. Be és kiraktározás minden hét
köznapon reggeltől estig, a legkisebb meny- 
miségtol a legnagyóbbig.

Oicsó raktárdíjak utólagos fizetéssel. 
Óvatos és gondos üzleti eljárás. A beraktá- * 
rozott gabonákra, kereskedelmi árukra és ’ 
iparcziKkekre olcsó kölcsönök azonnal adat
nak. Jobb árak bekövetkeztéig igy köny- 
nyebben mellőzhetik a gabona eladását, gaz- ’ 
dák es kereskedöa. (

Fűszer stb kereskedők szükségleteiket 
vaggourakomauyokban olcsóbban beszerezhe
tik, a mellett meg az árura bármikor pénzt 
is folyósítanak maguknak. Iparosok az olcsó 1 
téli munkaidőkben íparczikaek további elő
állításához szükséges tökeket megszerezhe
tik, ha az iparczikkeket a fogyasztás idejé
nek bekövetkezteig betároljak. Kívánatra 
állandó folyó számlák. Reexpeditionalis díj
visszatérítések. Legalkalmasabb közvetítés 
és pénzletéti hely csakis fuvarlevél másod
példányok ellen teljesítendő kifizetésekről. 
Miudeu felvilágosítás azonnal, vidékieknek 
póstafordultávai. Telefon.

Üzletszabályzatot vagy bővebb felvilá
gosítással bárkinek a legnagyobb készség
gel szolgálunk.

Nyitrám 1899. julius hó 6-án.
A Nyitrai takarékpénztári 

igazgatóság.

Irodalom és művészet.

Az Olcsó Könyvtár uj, olcsóbb so
rozata rendre megjelenteti az érdemes vál
lalat régebben megjelent füzeteit, a réginél 
jóval olcsóbb áron. A most megjelentek 
közt vannak: Krasevszkynek, a népszerű 
lengyel elbeszélőnek, híres regénye „Uláua" 
(.701—702. bz.), mely egy földesur és pór
leány szerelmi történetének megható tragé
diája. Kónyi Manó a következő füzetben 
(703—704. sz.) Deák Ferencz 1861-iki or
szággyűléstől elfogadott két föliratát közli. 
Szigligeti pompás népszínművét a „Csikós"-! 
(705—707. bz.), ha már a színpadon ritkán 
látjuk, jól esik itt könyvben újra élvezni. 
Sandeau Gyula „Örökség" czimü beszélye 
(708—710. sz.), Sand György híres regénye 
„Indiana" (721—724. sz.) és Francis Mary 
gyönyörű regénye „Molly mama". (738— 
40. sz.) Kitünően képviselik a franczia el* 
beszélő irodalmat, melynek nemesebb haj
tásait nagyrészt az Olcsó Könyvtár révén 
kaptuk nyelvünkön. Echegaray nálunk is 
rendkívül sikert aratott drámája „A nagy 
Galeotto" (711—713. sz.) poetikus szépsé
geivel olvasmánynak is lebilincselő. Igen 
becses kötet Pascal Goudolatai (714—16. 
sz.), mely a XVII. század nagy gondolko
dóját állítja elénk. Beust és Audrássy 1870 
és 1871-ben czimen Kónyi Manó kitűnő po
litikai essayban (717—13. sz.) jellemzi a 
két kiváló államfértiut. Imre Sándor „A 
középkori magyar irodalom stiljáról" érte
kezik (719—20. sz.) Gyulai Pál pedig Arany 
Jánosról irt remek akadémiai emlékbeszédet 
közli. (725. sz.) Különös figyelmet érdemel 
Barsi József könyve „Utazás ismeretlen ál
lomás felé" (726—30. sz.), mely a szabad- 
ságharczunk után következett idők érdekes 
Korrajza. Dumas vigjátéka „A Saynt-Cyri 
kisasszonyok" (731—32. sz.) a nagy színmű 
iró egyik legkarakterisztikusabb alkotása. 
Csiky Gergely elbeszélése ,A zokoli uraság 
két lánya" (733—35. sz.) és Szász Károly 
jeles tanulmánya Horatius-ról (736—37.) 
zárják be az értékes sorozatot, melynek 
egyes számai 10 krjával kaphatók : Nyitrai 
és Társa könyvkereskedésében Léván.

Henneberg-selyeffi. ??
65 krig méterenként — csak akkor valódi, 
ha közvetlen gyáraimból rendeltetnek, — 
fekete, fehér és színes, — a legdivatosabb 
szövés, szin és mintázatban. Prívát-fo- 
gyasztóknak postabőr és vánunen- 

| tesen valamint házhoz szállítva, — 
mintákat pedig postafordultával 
küldenek. Henneberg G. selyem
gyárai (cs. és k. udvari szállitó) Zürich
ben. — Magyar levelezés. Svajczba két
szeres levéibelyeg ragasztandó.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza- m.-mázsánként 7 frt 80 kr, 8 frt. — Két
szeres 5 frt 80 kr. 6 frt — kr. — Rozs
5 frt 70 kr. 5 frt 90 kr. Árpa 5 frt 50
6 frt 20 kr. Kukoricza 5 frt 30 kr 5 frt 50 
kr. Bab 5 frt 70 kr. 5 frt 90 kr. Zab 5 frt 80 sr 
6 frt — kr. Lencse 6 frt 20 kr. 6 frt 40 kr 
Köles 4 frt 60 kr. 4 frt 80 kr.

Nyilttér.
i.

2410J1899. tlkv. sz.
Hirdetmény.

Marosfalva község telekkönyve birtok
szabályozás következtében az 1869. évi 2579. 
bz. I. M. rendelethez képest átalakittatik és 
erre egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve 
a melyekre az 1886. évi XXIX. t. ez. az 
1889. évi XXXVIII. t. ez. és az 1891. évi 
XVI. t. ez. a tényleges birtokos tulajdon
jogának bejegyzését rendelik az 1892. évi 
XXIX. t. czikben szabályozott eljárás a te
lekkönyvi bejegyzések helyesbítésével kap
csolatosan foganatosittatik.

E czélból az átalakítási előmunkálat 
hitelesítése és a helyszíni eljárása a nevezett 
községben 1899. évi szeptember hó 20 án 
fog kezdődni s ettől kezdve hetenként, szerda, 
csütörtök, péntek és szombati napokon foly
tathatni fog a munka befejezéséig s ezeknek 
teljesítésére Pogány Virgil kir. járásbiró és 
Demény Győző tlkvi átalakító dijnok kül
detnek ki.

Ennélfogva felhivatnak :
1. Az összes érdekeltek, hogy a hitele- 

sitesi tárgyaláson személyesen avagy meg
hatalmazott által jelenjenek meg és az uj 
telekkönyvi tervezet ellen netalán észrevé
teleiket annál bizonyosabban adják elő : mert 
régi telekkönyvek végleges átalakítása után 
a téves bevezetésből eredhető kifogásokat 
jóhiszemű harmadik személyek irányában 
többé nem érvényesíthetik.

2. Mindazok, a kik a telekkönyvekben 
előforduló bejegyzésekre nézve okadatolt 
előterjesztést kívánnak tenni, hogy a bizott
ság előtt a kitűzött határnapon megkezdendő 
eljárás folyama alatt jelenjenek meg és elő
terjesztéseiket igazoló okirataikat mutas
sák fel.

3. Mindazok, kik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi be
kebelezésre alkalmas okirataik nincsenek, 
az átírásra 1886. évi 29. t. ez. 15—18. §. 
és aa 1889, évi 38. t. oí. 5, 6. 7, é« 9. §-ai 

értelmiben szükséges adatokat megszerezni 
iparkodjanak, és azokkal igényeiket a kikül
dött bizottság előtt igazolják, avagy oda
hassanak, hogy az átruházó telekkönyvi tu
lajdonos az átruházás létrejöttét a bizottság 
előtt szóval ismerje el és a tulajdonjog be
kebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert 
kűlömben jogaikat ez utón nem érvényesít
hetik és a bélyeg és illeték elengedési ked
vezménytől is elesnek ; és végül:

4. Mindazok, a kiknek javára tényleg 
már megszűnt követelésre vonatkozó zálog
jog, vagy egyébb megszűnt jog van nyilván- 
könyvileg bejegyezve: ugy szintén az ily 
bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdono
sai, hogy a bejegyzett jognak törlését ké
relmezzek, illetve, hogy a törlési engedély 
nyilvánítása végett a kiküldött bizottság 
előtt jelenjenek meg, mert ellenesetben a 
bélyegmentesség kedvezményétől elesnek.

Kelt Léván, a kir. járásbiróság, mint 
tlkvi hatóságnál, 1899. évi szept. hó 20-án.

Pogány, kir. jbiró.
II.

2477 tlkvi sz. 1899.
Árverési hirdetményi kivonat.

A verebélyi kir. járásbiróság, mint te
lekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy az 
ar.-maróthi takarékpénztár verebélyi fiókja 
végrehajtatónak Ferencz Gáspár és Ferencz 
Ágnes végrehajtást szenvedők elleni 77 frt 
50 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti vég
rehajtási ügyében a verebélyi kir. járásbi
róság területén levő és az alsó-győrödi 252. 
sz. tjkvben A I. 1. asz. alá felvett és egész
ben Ferencz Gáspár nevén vezetett ingat
lanra a 111 frt 10 kr., ugyanannak az u. 
o. 251. sz. tjkvben A + 1. ssz. alá felvett 
birtoktestbem ’/* közös tulajdoni jutalékára 
a 114 frt 40 kr. továbbá az u. o. 115. sz. 
tjkvben A I. 1. ssz. alá felvett birtoktestére 
118 frt 80 kr. és végre az u. o. 26. sz. 
tjkvben A I 1—2, 4—13. ssz. alá felvett 
birtoktestbeni ’/6 közös tulajdoni jutalékára 
az árverést 282 frt 70 krban ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte és hogy 
a fent megjelölt ingatlanok az 1899. évi 
augusztus hó 14-én d. e. 9 órakor Alsó- 
Györöd község házánál megtartandó nyilvá
nos árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10%-át vagyis 11 frt 
11 krajezárt, 11 forint 44 krt, 11 forint 
83 krajezárt és 28 forint 27 krajezárt 
készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-cz. 42. §. 
jelzett árfolyammal számított és az 1881* 
évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igaz
ságügyminiszteri rendelet 8. §-ában, kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881 : LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Verebélyen, 1899. évi jun. hó 30.
A kir. jbiróság, mint tikvi hatóság. 

Dillesz, kir. aljárásbiró.
III.

♦ 
♦
♦
♦
♦

♦ 
f
♦
♦

♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦

Magas jutalékban 
részesülnek megbízható szolid ügynökök 
kik törvényszerűen megengedett sorsje
gyeknek,reszletfizetésre való eladásával, 
egy nagy pénzintézet (részvény társaság) 
számlájára foglalkozni óhajtanak. Aján
latok „Confidentia" czimen: Eckstein 
Barnát hirdetési irodájába Budapest, V., 
Eürdö-utcza 4. intézendők.

IV.

Gazdasszonyokat
bizonyára érdekli, hogy a legjobb minőségű

hólyagpapir
(befőző papír), valamint be- 
főttes czixxxJsélE kaphatók: 
JSTYITRAI és TjÁ/RS-A. 

könyv- és papirkereskedésében, Léva.
V.

atkáiikus te™BS!rt.es

mintnyálka oldó szeb
ugy magában mint meleg tejjel vegyítve 
köhögésnél, regedtségnél, tüdöhurut- 
nálstb. legjobb gyógysikerrel ajánltatik. 
Nehézen emésztő, gyomorhnrninál 

kitűnő hatása van!
Főraktár: AMSTETTER IMRE czégnél
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Bars- és Hontmegye részére

ÉRCZKOPORSÓ FŐRAKTÁR KERN TESTVÉREKNÉL LÉVAN
Beschorner A. M.

és orosz szaba-

)

Jt.

első cs- kir. osztr.-magyar-, német franczia-, olasz- 
dalmazott érczkoporsó gyárából.

Ezen szabadalm. 
érczkoporsók Eu

rópában majd 
minden egészaég- 
ügyi hatóságok 
által nemcsak a 

hullák szállításá
hoz, leginkább

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

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

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

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

Kaphatók KERÍT TESTVÉREKNÉL Léván.
Szabadalmazott

valódi „SINGER" s valódi „H0WE“ 
családi és iparos varrógépek 

igen csinos kiállítással ö éyj jótállás mellett minden hozzávalóval.
Árak részletfizetésre:

Singer családi varrógép kézi hajtásra . . .
Singer családi varrógép állvány és szekrénynyel
Singer Médium iparosoknak gép állványnyal ,
Nagy Singer 4-es iparosnak áliványnyal . .
Howe családi varrógépek áll vány nyal . • .
Nagy Howe varrógépek iparosoknak ....
Ringschiff családi gép 48 frt., iparos gép . .

Készpénz fizetés mellett 5%-al olcsóbb.

A Yalódi SINGER és HOWE gépeknek
egyed, raktára KERN TESTVÉREKNÉL Léván.

Géptük, részek és csónak olcsón.

f
I I

valódi ucánz.
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Arany férfi remontoir óra................................................. 30.—
Arany női remontoir óra.................................................14.—
Ezüst remontoir óra kettős fedéllel.................... . . 7.—
Ezüst remontoir óra egy fedéllel .................................. 6. —
Niki remontoir óra egy fedéllel....................................... 4.—
Ingaórák farag, diófatokban egy felhúzással 14 napig járó müvei 10.— 
Arany gyűrű (14 kárát) ....................................................... 2.50
Arany karperecz (14 kárát)............................................ 8.—
Arany függő (14 kárát)........................................................... 1.50
Arany kereszt (14 kárát).......................................................2.—
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feljebb

Gabonaüsztito-rosták. Darálók. Morzsoló. Tizedes mérlegek. 
Mezőgazdasági gépgyárosok raktára, 

Kern Testvéreknél, Léván. 
Árjegyzékek kívánatra Ingyen 

és bérmentve küldetnek.

00

I

ízlésesen és olcsón 
készít

Meghívót
továbbá

eljegyzési
és

esketési
értesítéseket

NÉVJEGYEKET
a legkedveltebb ' 

modern alakban 

NYITRAI is TÁRSA 
könyvnyomdája 

LÉVÁN.

JÓSZSBSZáMFíL unni 
Gazdasági gépek, gépreszletek, töm 
lök, vízmentes ponyvák, merlegek es 
gepszijak, szerszám, vas- és aczél 
főraktár. Portland cement és Hyd 

raulikus mész stb. 12 
Kajmaló KERN TESTVÉREKNÉL lém.0 I

8
00
$

150
00

Szegedi Mezőgazdasági Kiállítási Sorsjegyek.

Fíijtrtiiiíiij: 50000 hrota
értékben

V

Egy sorsjegy ára 20 krajczár.

Az összes nyereményeket kívánatra 20»/o levonással azonnal készpénzben beváltja 
Budapesten: a nHermeS“ Magyar Általános Váltóüzlet Részvénytársaság, V. Do- 
rottya-uteza 8., vagy Szegeden: a Szegedi Kereskedelmi és Iparbank.

Ezen pénzintézetek a nyerő kívánságára készek az 50,000 korona ér
tékű főnyereményt

egy hasonértékü szegedi mintaszerűen berendezett 
tanyai gazdasággal is becserélni.

Sorsjegyek kaphatók bank- és váltóüzletekben, az összes dohánytőzsdékben és egyéb 
elárusító helyeken, Viszontelárusitók forduljanak a kiállítást rendező

Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségéhez,
Budapest, IX., Üllől-ut 25, Költőiek. “W

tyemtott Nyitni ii Tóth MsyvnymBUjóbM, Urán-


