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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken Léván házhoz küldve :

Egy évre........................5 frt — kr.
Hat hóra........................2 frt 50 kr-
Három hóra . . . . 1 frt 25 kr.
Elöfis.t.ai p.nx.k pó.taut.lváD^nysl küldhetők.

~C*yea szamok 12 krjéval kaphatók 
a kiadóhivatalban. BARS. HIRDETÉSEK

Hegyhátából petit-sor egyszeri közléséért 1 kr 
kétszeriért • kr, többszöriért 5 kr fiieánnHA.

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 krajezár

A nyilttérben: 
minden négyhasábos garmond sor dija lé kr.

Velünk összeköttetésben levő 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.) küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZ' ’.KESZTÖ; HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egysaer.
— vasárnap reggel. +

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamacziókat a kiadóhivatalba
(Takarék- és Hitelintézeti épület) kérjük utasítani. 

A LAP KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.
--------------- ---------- ------- - --- — ------

A tanév elején.
A ki közoktatásunk menetét figye

lemmel kiséri, annak el kell ismernie, 
hogy napjainkban az emberi elme min
den irányú kiképzésére nagy gondot 
forditanak. A szükséges és hasznos is
meretek oly anyaga van fölhalmozva 
ugy az alsó mint a felsőbb iskolában, 
hogy méltán vethetjük fel a kérdést : 
vájjon ezen ismeret-halmaz alapos fel
dolgozása és elsajátítása a növendékek 
részéről egyáltalán lehetséges-e ?

És ez nem csak nálunk van igy, 
hanem más nemzeteknél is ; talán még 
fokozottabb mértékben. S épen ez a 
tapasztalás adhatta Fonsangrives fran- 
czia orvos ajkaira eme szavakat : „Ha 
a közoktatás iránya nem változik, az 
emberiség agyveleje által pusztul el.“

Ez iránynak tulhajtására talán ama 
tévedés vezethette az intéző köröket, 
mely szerint a műveltséget sokan ész
beli tehetségek minél fokozottabb mér
tékben való kiművelésében keresik. E 
felfogással a közéletben is lépten-nyo- 
mon találkozunk. A ki kellő ismeretek 
birtokában képes több-kevesebb szel
lemességgel elfecsegni s e mellett a 
művészet valamely ágában is jártas, 
föltétlenül számíthat ilyen kedvező íté
letre : művelt fiatal ember.

Pedig hát ez — szerintünk — ko
ránt se áll, mert a műveltségnek a tu
dás csak feltétele: alapját az ember 
erkölcsének nemességében, a szív és 
kedély-világ finomságában kell ke
resnünk.
fe Ha műveltséget a naphoz hasonlít
juk, melynek fénye és melege van, 
akkor a tudomány vagyis az elme tu
lajdonainak ragyogása képezi e fényt 
melynek éltető termékenyítő meleget 
csak a szív és lélek tulajdonai adhat
nak.

S épen abban látjuk a mai neve
lési irány tévedését, fogyatkozását, hogy 
mig az észbeli tehetségek kifejleszté

sére túlságos gondot forditanak, addig 
a tanuló erkölcsi természetének neme
sítésére kellő súlyt nem helyeznek.

Ezzel távolról sem azt akarjuk mon
dani, mintha az oktatókban, az ifjúság 
vezetőiben az erkölcsi nevelés kiváló 
fontossága iránt nem volna meg a 
kellő fogékonyság, sőt tapasztalásból 
tudjuk, hogy a hivataluknak élő tanítók 
felhasználnak minden alkalma^ hogy 
növendékeik szivére és kedélyére ne- 
mesitőleg hassanak, de a mostani tan
rendszer mellett az idő legnagyobb 
részét, mely rendelkezésükre áll, isme
retek közlésére, az oktatásra kell for- 
ditaniok s igy a nevelésre aránytala
nul csekély idő marad. Ehhez járul 
még az a baj, hogy ama hézagot, mely 
az oktatás és nevelés között fenn áll, 
nem pótolja a szülői ház sem. A ta
nítóknak keserűen kell tapasztalniok, 
hogy a szülői ház sokszor a helyett, 
hogy segítségére jönne a tanító buzgó 
törekvésének s a növendékek lelkében 
felébresztett nemesebb indulatokat ott
hon gondosan ápolná: ezekkel vajmi 
keveset törődik, sőt a családi életben 
dúló viszályok, egyenetlenségek, a nyo
mor miatt elvadult erkölcsök gyakran 
veszedelmes például szolgálnak, melyek 
az iskola üdvös törekvéseit ellensu-

Népnevelési rendszerünk egyoldalú
sága mellett igazuk lehet azoknak, a 
kik azt állítják, hogy a népnevelés 
manapság nem áll egyébből, mint az 
irás, olvasás és számolás mesterségének 
elsajátításából s az önálló gondolko
dásra való szoktatásból. Arra, hogy az 
életbe kilépő növendék a társadalom
nak becsületesen gondolkodó, erköl
csös tagjává legyen, nem fordittatik 
kellő gond.

Hiszen művelni kell az elmét, bogy 
a hasznos ismeretek elsajátításával az 
életben boldogulhasson, de művelni 
kell első sorban a szivet; mert ha az 
oktatás hasznos, az erkölcsi nevelés 

szükséges : kinek szivét az erkölcsi ne
velés jóvá, nemessé tette, az szükség
kép becsületes ember; de ismeretek
kel, fényes elmebeli tulajdonságokkal 
gonosz emberi is dicsekedhetik.

Végeredményemben valamint az 
emberi művelődés irányának, végczél- 
jának egy boldog, megelégedett társa
dalom teremtését kell tekintenünk, ugy 
kell, hogy a népnevelés főczélja is ez 
legyen. Már pedig nem az ész, hanem 
a szív tulajdonai teszik boldoggá, elé
gedetté, nem csak az egyes embert, 
hanem a társadalmat is. Mi haszna 
abból a társadalomnak, ha a közokta
tási kényszer végrehajtása mellett tiz 
emker helyett száz tanul meg olvasni 
irni, ha a szív rovására túlképzett el
méjüket s megszerzett ügyességüket 
ötvenen használják fel embertársaik 
megrontására ? Mit használ, ha medern 
ismeretekkel megtömött ugy nevezett 
fölvilágosult fő kicsinyléssel nézi le a 
vallást, tagadja az erényt, becsületet?

Az erkölcsi nevelés, az erkölcsi tu
domány teszi az embert igazán em
berré, az által nyeri meg azon tulaj
donokat, melyek őt ugy a nyilvános 
mint a magán életben tiszteltté és sze- 
zetetté teszik ; ez tanítja meg érző szív
vel részt venni felebarátja bajaiban, ez 
forrása ama szeretetnek, mely száműzi 
a társadalomból az alacsony versengés 
szellemét és közelabb hozza egymás
hoz azokat, kiket a szenvedély és át- 
kos visszavonás eltaszitott; — ez kút
feje a kötelességérzetnek, alapja a házi 
békének; a szülők iránti tisztelet a 
felsőbbség iránti engedelmesség, a sze
retet, a barátság, szóval minden nemes 
érzemény csak ennek következményei.

Most, midőn oly időket élünk, hogy 
az emberek önzése egészen elfajult s 
korunkra is majdnem ráillik: „bellum 
omnium, contra omnes“ — különösen 
most kell ápolni a szív azon nemes 
csiráit, melyekből az igazi önzetlenség 
virágai fakadnak ; most kell azon lenni, 

hogy az erkölcsi nevelés a népiskolák
ban sokkal nagyobb tért foglaljon el 
mint eddig, most kell a növendék szi
vébe a nevelés legszentebb olaját: a 
vallásosságot — mely nélkül nemes 
szív nem is lehet — csepegtetni, mert 
ha az ős hajdanban jogosult volt ama 
prófétai intés ; „elvész az én népem, 
mivel tudomány nélkül való.“ —szin
tén jogosult ama intés: felbomlik a 
társadalom, mivel annak éltető lelke, 
alapja: az erkölcsi nevelés hanyatló
ban van.

A körjegyzők.

A barsvármegyei körjegyzők gyűléseik 
alkalmával gyakorta szóvá tették a községi 
törvény által a kis községi szervezetbe be
vezetett körjegyzők helyzetét és szolgálati 
viszonyait, melyek ma még rendezetlenebb 
állapotban vannak, mint ezelőtt 13 évvel, 
mikor a községi törvényt megalkották.

Az utóbbi időkben alkotott törvények
ben és a körjegyzőség a hivatali jelleget 
mindenütt mellőzi s a megreperált 1886, 
évi XXII. tezikkben a körjegyző a kis köz
ségi szervezetben még mindig a biró, elöl
járóság és képviselő testület tollnokaként 
szerepel.

A gyakorlati élet számtalan megpró
báltatása kétségtelenül igazolta, hogy a kis 
községben az automatikus szervezet egy 
oly életnélküli testület, a mely — a jegyző 
— mint tollnok, nélkül — megélni nem 
képes.

Az elöljáróság név alatt ismeretes köz
ségi hatóság a községi adminisztráczió ér
dekében csak egy fogalom, mint éppen a 
karthágoi érsekség, a melyet a valóságban 
hiában keresünk.

A bagatell, mezőrendőri és erdő kihá- 
gási ügyekben az elöljáróság, mint társas- 
biróság, az Ítélő tanács és a községi biróra 
ruházott hatáskörök megoldása a jegyző, 
mint nem obiigáit tollnok nélkül egyáltalá
ban keresztül sehol sem vihető, s a tör-

T Á R C Z A.

Fájó húron.
i.

Gyermeknek mondtál, sérteni 
Akartál ugy-e engem ? 
Szép kis leány dicséreted 
Se hanyzott volna szebben!

A gyermek szive tiszta, jó
A férfié vad, érdes,
Melyből a lét kiölte, mi 
Ártatlan, szűzi édes I

II.
Óh én tudom, hogy játékból
Gyötörsz te mindig engem; 
Mint a cica prédáját, ha 
Sokáig várta lesben.

Azt is tudom szép eziezuskám 
Mint ér e játék véget I
De csak játszál s ne tudd soha 
Hogy én miattad vérzek . . ,

III.
A szép tavasz bimbót fakaszt, 
A bimbó meg virágot;
De jön az ősz s te kis virág 
Korán éred halálod!

A szivem is tavaszkor nyílt, 
De ősz jött nemsokára . . .
S alig élt hosszabb ideig,
Mint a meri virága.

IV.
Nem bírtam a szerelemmel,
Nagy szerelmem lánghevével:
Kimentem a Kő-erdőbe
Hideg ködös őszi éjjel,

Hol magadtól eltaszitál,
Sorsom képe volt az erdő,
Melynek rideg sötétjébe 
Reménysugár soha nem jő!

V.
Hideg zimankóé téli éjjel
Az utczákon bolyongok, 
Némán tűröm a zúzmarát, mit
A szél arezomba hordott.

Bár szivemet fonná körül
Hideg fagyasztó kéreg,
S fagynátok meg mindörökre
Ti kínos szép emlékek!

VI.
Pitymallik, hajnallik,
Tivornyának vége.
Nem szól már a zene.
Haza menni kéne.

Nyugalomra térni,
Haza kéne menni,
De mit ér, ha szivem
Nem bir elpihenni I

Torbágyh

Féder Fity Fritzi.
Bikató történet a XX-ik századból.

I.
Olyan fürdő helyen, a hol vasút, s egy

szersmind vendéglő van, az állomáshely min
dig népes és élénk szokott lenni.

így volt ez különösen a „ Jaj-jaj-Jambó“ 
fürdőben, annál is inkább, mivel ezen híres 
fürdőnek a világ közepétől való távolsága 
miatt, naponta csak egyszer volt vonat ér
kezése.

A mi az érkezést illeti, ez még nem 
nyújtott valami exotikus élvezetet, mert az 
éktelen csikorgás és nyikorgáson kivül csak 
egy hatalmasan elszoritott tüsszögés, illetve 
szusszanás hallatszott, mintha a budai keserű 
vizek a Dunába zuhogtak volna, s ez el
nyelvén azokat, halálos csend lön, mint szo
kott lenni a süketnémák társalgó termébon, 
azután pedig megállt az egész maschineria, 
kaczéran, impozánsan pislogva, mint egy 
fehérre befestett kéményseprő látásától meg
kövült suszterinas sanda szemű ideálja.

Hanem sokkal nagyobb műélvezetet nyúj
tott a távozás. Azt szinte bajos szóval leirni. 
Ugyanis az akkor szokásba jött „no várja
nak még hé“ jelre utoljára meghúznak egy 
kolomphangu harangot, egyszersmind elsüt
nek 13*/j rozsdás pisztolyt, s végül egy 
dudaszerü kintorna rázendíti a „jambó“-t, 
amire a mozdony egy borzasztó rejtelmeset 
füttyent, min tegymillióhétszázhetvenhétezer- 
hétszázhetvenhét fogatlan vén asszony, s meg
indul az egész vonat. A mozdony neki-neki 
rugaukodik a httEátnak, mint a savanyú

uborkával táplált bakkecske, s mozog, prüsz
köl, nyög, akár csak a végkimerülésbe esett 
köhögő oroszlán.

Nevezetes ez a vasút arról is, hogy ki- 
sikamlái eddig még nem fordult e'ő, de ez 
nem is történhetik soha, mert ez kitűnő vi- 
Czinális, még leghirhedtebb v.'czinálisokon is 
túltett, már mint lassúság dolgában.

A mi pedig azt illeti, hogy mikép in
dulhat el ilyen remek gyártmányú vonat 
olyan keservesen, ennek legegyszerűbb ma
gyarázata az, hogy a vasúti étteremben a 
világhírű „Fhuljjmegtöle1* sört és a legki? 
tűnőbb „Nemmegyle“-i bort mérték. ’

Mert tudniillik ezen jó italoktól az utazni 
akaró publikumot megszállta a maradási vágy, 
s a vonatvezetö-fütő s egyébb vasúti urakat 
pedig a kuglizási ösztön ; s ily módon meg
történt az, hogy aki nem akar elutazni, az ugy 
sem utazott el, aki pedig el akart zónázni, 
az lekésett, s vagy pakját hagyta hátra vagy 
saját magát, azután pedig ferblizett vagy ivott 
tovább nagy gyönyörűséggel, vagy pedig csak 
szeretett volna ferblizni és inni is. A vasúti 
urak pedig lármáztak s dühösen kugliztak 
tovább s ittak egész a végkimerülésig.

A vicziuális pedig egy nagyot sóhajtott, 
miut egy haldokló kéményseprő, illetőleg 
mint a köszvéuyes távgyalogoló s mint Cso
konai Vitéz Mihály : csapott papot, frakkot- 
clakkot, czakkonpakkot ott hagyott Vicziuá
lis Mihály.

El lehet most már azt a nagy gyorsa
ságot, amit ez a kitűnő vicziuális kifejtett, 
Úgyszólván gőzerő, vezető és utasok nélkül.

Hiába I oiyau vonzó e táj, olyan kedves



vények és miniszteri rendeletek a kis köz
ségi szervezeti tagok tudatlansága miatt az 
5-ik kerékkéut odaállított körjegyző — 
jobban mondva tollnok nélkül — folyonos 
stagnálásnak vannak kitéve. S eme hiányos 
szervezeti alkotás teremti meg ama folyto
nos panaszjog gyakorlását, a mely járási 
közigazgatásunk munkaidejét oly számtalan
szor igénybe veszi.

Ha már a törvényhozás addig jutott, 
hogy a körjegyzőket anyakönyvi-kerületen- 
kint 5 — 6 község születési, házassági- és 
halotti anyakönyvek vezetésével, b közadók, 
kivetésével, melyek kétségtelenül közokirat 
jellegével bírnak, megbízta, miért zárkózik 
el a kisebb jelentőséggel biró ügyeknek a 
körjegyzőkre való átruházásától a melyek 
a községi biró, elöljáróság, mint társas bí
róság, a tnezörendőri ügyekben az Ítélő ta
nácsra vannak bízva ? 1

Hiszen ezen hatósági szervezetek egyi
kében sem találhatók fel azon garancziák, 
a melyek az állami anyakönyvvezetés és 
polgári házasság megkötésével járó elméleti 
és gyakorlati képzettség tekintetében a kör
jegyzőnél összpontosulva kell lennie.

A munkakönyvek kiállítását a körjegy
zők nyakába nyomták.

Igaz, hogy ezen uj intézkedésnél sem 
a honosság, sem pedig az illetőség kérdése 
nem okoz nagy f< jtörést, azonban a cseléd
könyvek kiállítása a járási hatóságok be
avatkozása miatt ma is oly hosszú procze- 
durával jár, mint bármely házassági ügy, 
pedig éppen a cselédügy volna az első, a 
mely alapos rendezésre vár; mert bármeny
nyire is elismerjük járási hatóságok supre- 
matiojának szükségességét, nem tartjuk pa
rallel arányban azon jogkört, mely egy cse
lédkönyv kiá 'itása s egy polgári házasság 
megkötése között fenn áll. Igen, mert ha 
az utóbbi fontos jogi cselekmény megköté
sével a körjegyző már megbizatott, miért 
vonták el oly kisebb jelentőségű okirat ki
állításától, mint a cselédkönyv, a melynek 
alapjául szolgáló bizonyítványt amúgy is a 
falusi jegyző állítja ki ? Ilyen megfordított 
viszonyok között alig tudunk „fontos** és 
snem fontos" kötelességek közé egy egye
nes vonalat huzni. Mi, kik e lap hasábjain 
községi közigazgatásunk javítása érdekében 
többször felszólaltunk, most sem hivatkozunk 
egyébre, mint ama ellentétes állapotra, hogy 
a falusi körjegyző állása ambuláns, s mint 
ilyen szolgálati pragmatika nélkül a kis 
községi szervezetnek csak amolyan se „künt“ 
se „bent* levő tényezője.

volt e fürdő, hogy nem tudtak tőle meg
válni a vasutasok, utasok, sasok sőt még *a 
kakasok sem. Tudniillik a kakasok, állítólag 
itt képezik ki magukat a legnagyobb, a leg
magasabb kukorékolási kukorékolásban.

De a legeXotikusabb látvány volt az 
itteni vasúti él ményekben az, mikor a leg
utóbbi futár vonattal megérkezett Féder 
Fity Fritzi ur is.

Ki ö ?1? !
Az összes létező és nem létező hírlapok 

valóságos rendetlen és valótlanul rendes 
levélbeli lengő tollú levelezője.

O volt a három jól nevelt unokahugá- 
nak, névszerinti T.nka, Minka s Linkának 
egyetlen dús gazdag agglegény nagybátyja.

0 volt a fürdő dédelgetett kedvencze s 
mozgató ereje, remekelő súly emelő, bajuszt 
kenő csusza evő, bicziklista, vagy ferblista, 
zongorista-tenorista, úszó-csúszó, ivó-vívó, 
rossz tosztoló-bősz széltoló, vadász-halász, 
hangász-horgász, rákász-bányász, kanász-jo- 
gász . . . stb. . , . stb. . . .

Egy szóval ezermester, müveit, gazdag 
és rendkívül kövér ember volt Feder Fity 
Fritzi bátyánk s daczára, hogy már 60 esbe 
járt, erős-ruganyos volt, mint a féder, s csak 
agy fityet hányt a világnak mint aféle fél
milliomos.

Minden mozdulatából kirítt, kiorditott 
AB életkedv. Arczán piroslott a bazsarózsa 
s szájából dőlt a borgőz parfümös illata.

— Fritzi bácsi magával hozta 3 unoka- 
hugát és egyetlen nevelőjét a fönti űrből- 
gyeknek.

A fönti urhölgyek csinosak és kövérek 
Valának, az alanti nevelőhölgy rát volt és 
sovány.

Fritzi bácsi hozott magával még tö
mérdek sok bútort és ruhaneműt, a hölgyek 
pedig tömérdek skatulyát és festéknemüt.

A nevelő hölgy hozott sok erkölcsös 
könyvet és egy pincsi kutyát, az urhölgyek 
pedig csak szerettek volna hozni. Fritzi bácsi

Tapasztalhatjuk azt, hogy a körjegyző, 
mint jogok nélkül „senki* és „semmi* az 
elöljáróság, ítélő tanács, községi biróság és 
képviselet ténykedéséért — jobban mondva 
tétlenségéért — sok esetben önhibáján ki
vül — sürgetésnek, dorgálásnak, sőt leg
többször rendbírságnak van kitéve s bár, 
ha az 1886. évi XXII. t.-cz. 89. §. 2-ik be
kezdése szerint a járási hatóságok közvet
lenül a körjegyzőkhöz intézik is rendeletei- 
ket, annak végrehajtásáéit első sorban a 
biró feltétlenül felelős.

Igen, de a gyakorlatban a törvény 
szelleme mellőzve, s a hivatalt községi tör
vény 27. § a pedig ignorálva van. Hogy a 
körjegyző közreműködése az elöljárósági 
szervezetben mennyire nélkülözhetövé van 
téve, ezt az 1887. évi XXII. t.-cz. 5. §. 
2-ik bekezdése az 1877. XXXI. t.-cz. 118. 
§. 1894. évi XII. t.-cz. 103. §. b. pontja 
eléggé megvilágítják, sőt nevetségessé teszi 
a törvény intézkedését az 1877. évi XXII. 
t.-cz. 30. §. 3-ik bekezdése, a mely szerint 
a körjegyző a biró rendelete nélkül még 
egy idézvényt sem adhat ki a peres felek 
részére.

A körjegyzői iroda, s pláne a körjegy
zői hivatal alkotmányos törvényeink szerint 
sehöl sem szerepel. Eme intézmény a gya
korlati élet követelményviuek csak egy ki- 
domborodása, mert körjegyzői hivatalt, avagy 
körjegyzői irodát a törvény sehol sem is
meri s csak a vármegyék szabályrendeletei
ben „per tangentem" nyertek kifejezést az 
ily fajta elnevezések. És hogy erre nézve 
tiszta fogalmat alkothassunk, élő példaként 
felmutathatjuk a bel- és igazságügyi minisz
ter urak által az 1897. évi XXX. t.-cz élet
beléptetésére vonatkozólag kiadott 94179— 
898. számú esküdtbiróságról szóló rendele
tét, a hol mindenütt a községi bírót, mint 
elnököt s oly tényezőt jelöli meg, a ki az 
emlitett utasításnak végrehajtásánál első 
sorban szerepel és felelős.

Hát Magyarország felerészében kap
hatni ilyen bírót ?

Hát oda fent a miniszterinmban ismc- 
rik-e Magyarország Erdély részét és felBŐ 
Magyarországot ?

Igazán mulatnunk kell, a mikor ilyen 
rendeletek végrehajtását 63 vármegyében 
a falusi biró feladatául írták elő.

Ha a felBŐmagy arországi körjegyzők 
egyetértöleg ragaszkodtak volna a fennubbi 
miniszteri rendelethez, úgy a kis községekben 
az esküdt bíróságról szóló törvény végre
hajtása, csak Írott malaszt maradt volna,

pedig nem is tudta, hogy ezek mit szerettek 
volna, ö legjobban szerette volna, hogyha a 
közönség nem fogadja őket olyan lelkes 
óváczióval, noha alattouiban mégis örült neki.

A nagy ováczió lezajlása után Fritzi 
bácsi a „Nem kell mindjárt fizetni" czimü 
hotelba hajtatott és 6 pazar fényű szobát 
nyittatott.

Ezután pezsdült fel még csak igazá
ban az élet a fürdőn: bankett, mulatság, 
conzert, kirándulás, berugás, éjjeli zene, evés, 
ivás, fürdés egymást váltotta szüntelenül.

De lassankiut minden a rendes kerék
vágásba jött, mint vihar után a derű, mint 
berugás után a kirú . . . kijózanodás, s le
csillapult minden. . . .

* * *
Három ifjú fürdőre tart, szabad für

désre kész, ez a három ifjú nem más, mint 
három kapzsi vigécz.

— Tudod mit ? — szól Mamár Náthán.
— Nem én — mond Ámo GáLor.
— No mi az? — úgymond Zuwax Max.
— Féder Fity Friczi bácsi tegnap vég

rendeletet tett, s úgy titokba meg is mondta 
nekem, — szól Náthán.

-- Ámbátor nekem is megsúgta,—mond 
Gábor, s marad nyugodtan.

— Sőt ezt én is tudom — úgymond 
Max és marad nyugtalanul.

— Mindegyik unokahuga 100 ezer fo
rintot kap — Folytatja Náthán.

— 8 az öreg urat meg is ülheti a szél 
— felel MaX.

— 8 üsse is meg, nem kívánom ámbátor, 
— vág közbe Gábor, s meg akar állni és a 
földre néa.

Náthán és Max nem állván meg, hanem 
fölnéznek az égre, s követi őket Gábor is.

— Én megkérem Tinkát — szól ismét 
Náthán,

— Én Minkát — mond Gábor.
— Én pedig Linkát — úgymond Mex.
8 szavukat tett követte igen jó ered- 

ményuyel, 

s a főszolgabírók által a körjegyzőkre kény
szer utján utalt fennebbi teendők végzését 
a községi törvény 27. §-a értelmében meg
valósítani lehetetlenség lett volna.

Nem óhajtjuk a tételes törvény és 
gyakorlati élet között létező oitéréseket de
finiálni, de kötelességünk rámutatni ama 
hiányokra, a melyeknek javítását — úgy* 
szólván módosítását — az összes vármegyék 
közigazgatási bizottságának nem csak joga, 
hanem kötelessége is a kormánynál és tör
vényhozásnál javaslatba hozni, annál is in
kább, mert az államosítás kérdése még na
gyon hosszú időre vár.

Különfélék.
— A nagy kálnai ló- ős szarvas

marha kiállítás, valamint a lóverseny, 
melyet a barsmegyei gazdasági egyesület a 
lótenyész-bizottmánynyal karöltve rendez, s 
melyet ma tartanak meg, a legszebb siker
nek néz e'ébe, mert a mint alkalmunk volt 
megtekinteni, a kiállításra nagy számmal kül
döttek a barsmegyei tenyésztők lovakat és 
szarvasmarhákat. Különösen szépek a te
nyésztésre szánt lovak, de nem marad mö
götte a szarvasmarha kiállitás sem, mely 
kiválóan szép teheneket, bikákat és üsző 
borjukat produkál minden fajból. A kiállí
tásra beküldött állatok dijakra és kitün
tetésekre versenyeznek ; de versenyen ki
vül is számosán állítottak ki. Kiosztásra 
fognak kerülni, nagyobb tenyészetek díja
zására az áldozatkész gazdák körében esz
közölt gyűjtés folytán eredményezett disz- 
tárgyas jutalmak, — mint első, második és 
harmadik dijak. A kisgazdák körében pénz
jutalmak fognak kiosztatni és pedig a ló- 
kiállitás osztályában a nagymélt. földm. ü. 
m. kir. minister úr és Barsvármegye által 
adományozott összegből minden egyes cso
portban I-ső dij 60 kor. Il-ik dij 40 kor. 
Ill-ik dij 30 korona IV-ik dij 20 korona, 
V-ik dij 10 korona. A szarvasmarha kiállitás 
osztályában a n. mélt. földmivelési minisz
térium által adományozott következő pénz
dijak fognak minden csoportban kiosztatni:
I-dij  30 korona, Il-ik dij 20 korona, 
Ill-ik dij 10 korona. Községek bikái 
pénzdíjban nem részesülnek, hanem el
ismerő oklevelekkel jutalmaztatnak. Min
den egyes dij diszes okmány kíséreté
ben fog kiadatni. A kitüntetett és díjazott 
állatok bemutatás czéljából a kiállítási nap 
délutánján elő fognak vezettetni, mely után 
az illetők hazavihetők. A kiállitás napján 
délután 3 órakor ügető verseny lesz, a mely 
két részből áll. I. Urkocsisok versenye. A 
melyre csakis barsvármegyei birtokos és la
kos lovai nevezhetők meg, a verseny napján 
is a helyszínén. Bánatpénz a verseny napján 
30 korona. II. Kis gazdák versenye. Jelent-

Két holnap múlva Tinka, Minka, Linka 
boldog asszonyokká, Náthán, Gábor és Max 
pedig még boldog abb férjekké lőnek.

S hogy az öröm teljes legyen, amit Gábor 
ámbátor nem is kívánt, az is beteljesedett: 
Feder-Fity Friczi bácsit úgy megütötte a 
guta, hogy rögtön szörnyet halt. A fürdő 
dédelgetett kedvencze csakhamar eltemetett, 
el nem felejtett, s örök emlékezetű csendes 
halott lön.

Temetésére eljött úgy az intelligenczia, 
mint az urintelligenczia.

Volt ott mindenféle ember: asztalos, 
lakatos, ablakos, fiakkeros, suszter, schneider, 
hordár, bognár, vendéglős, éttermi tiszt
viselő, (pinczér) mosónő, photografus, ko
porsó csináló, kereskedő és iparos vegyest.

A nagyszerű temetés után a nagy örök
séget b az egyéb hagyatékokat kellett volna 
szép szerével elintézni.

Szegény Friczi bácsi? Nyugodjék béké
vel 1 jó ember volt ő nagyon, csakhogy amint 
valójában kitűnt, ö csak szeretett volna Tin- 
káéknak 300 ezer forintot hagyni, csakhogy 
nem volt ám miből.

Náthán, Gábor és Max mogorván néztek 
a földre, majd keserű humorral mosolygának 
és nem maradtak nyugodtan,

No de legalább van szép bútorzat, az is 
megér testvérek közt is 3 ezer forintot I így 
gondolkodtak ők és az osztozkodáshoz 
fogának.

De ekkor kijelenti egy szabó, hogy a 
boldogult neki tanuk előtt szóbeli végren
deletet tett, hogyha hitelez neki, reá fogja 
hagyni minden bútorzatát.

De erre és ezután nagy haraggal előlép 
egy aeztalos, majd egy lakatos, ablakos, 
fiakkeres stb. s mindenféle kereskedő és ipa
ros vegyest s iszonyú zaj és lárma közt ki
jelentik, hogy a boldogult éppen ilyen Ígé
reteket tett nekik is. Ök is örökösök, tehát 
ők „just* követelnek.

éi tártai niin maradtak oyugod* 

kezések a versenyre helyszínén. Az úrko
csisok nyertesei gyűjtés utján beszerzett 
disztárgyjutalmakat nyernek. A nyertes kis
gazdák ugyancsak gyűjtésből befolyt pénz
díjakban fognak a helyszinén megalakult 
juri Ítélete alapján részesülni. A kiállitás és 
verseny a barsmegyei gazdasági élet emel
kedéséről tesz fényes bizonyságot s méltó
képen dicséri a gazdasági egylet nemes in- 
tenczióit. Gazdáink a minden tekintetben 
hasznos kiállitás és versenyen nagy számmal 
vesznek részt. A kiállitás napján a nagy- 
kálnai vendéglőben társas ebéd leend.

— Városi közgyűlés. Léva város 
közönsége f. évi augusztus hó 30-án B ó d o g h 
Lajos polgármester elnöklete alatt redkivüli 
közgyűlést tartott, melyen tudomásul vették 
az adópótlék és államsegély ügyében kikül
dött bizottság eljárásáról szóló polgármes
teri jelentést. Bejelentette ezután a polgár
mester, hogy Máriássy István volt polgármes
tertől a városi pénztárt szabályszerűen át
vette, mire a közgyűlés elhatározta, hogy 
a volt polgármesternek a város érdekében 
tanúsított hasznos működéséért küldöttségileg 
fejezi ki köszönetét. Majd a kereskedelmi 
miniszter leirata olvastatott, mely szerint 
a miniszter a keramit útnak oly szempont
ból való megvizsgálása végett, hogy azon 
gözeke közlekedhetik-e, hajlandó szakértőt 
kiküldeni, ha a város ennek költségeit fe
dezni fogja, mire a közgyűlés utasította a 
polgármetert, hogy intézzen felhívást a ke- 
ramittársulathoz, hogy ez nem volna-e haj
landó a szemle költségeit viselni. Ezután 
tudomásul vette a közgyűlés? a vörös-ökör 
épületének bérbeadására vonatkozó szerző
dést és az 1900. évre érvényes esküdtszéki 
tagok névlajstromát, a mely 513 tagot számlál 
A jövő évre érvényes virilista névjegyzék 
kiigazítására az eddigi bizottságot küldötte 
ki. A gyámpénztári pénzeket ezentúl mind 
a három lévai pénzintézetbe rendelje el
helyezni, ha az 5% kamatot megadják. Leg
érdekesebb mozzanata volt a közgyűlésnek, 
Holló Sándor takarékpénztári igazgatónak 
a város villamos világítására vonatkozó 
ajánlata, a melynek érdemleges tárgyalásába 
a közgyűlés egyelőre nem bocsátkozott, 
hanem megbízta a polgármestert, hogy más 
városoktól, hol a villamos világítás már be
vezetve van, szerezze be a költségvetéseket, 
terveket s azután majd fog határozni. Ezu
tán több apróbb tárgy elintézése után a 
gyűlés véget ért.

— A Lévai posta- s távírda hivatal 
fényes bizonyítékát nyújtja Léva város for
galmi fejlődésének. — 25 év előtt nehány 
százezerre rúgott az érkezett s feladott pénz 
és áruk értéke és a kincstár szállítási dija 
a 2—3000 fortot alig múlta felül; ma már 
mindezen tétel 10-szeres összegben szerepel. 
— A posta- és távirda igazgatóság ismeri 
a közönséggel szemben feladatát s a forga
lom arányában növeli a személyzet számát. 
A központi hivatal megközelithetése végett 
állíttatnak már fel gyüjiöszekrények is. 
ügy véljük azonban, hogy a szekrények 

tan, hanem nagy elkeseredettségükben mi 
telhetett tőlük: megkezdték a tánczot a 
kereskedő és iparos osztálylyai vegyest.

De azok nem engedtek a „jusból"; s 
mivel sem restek nem valának, s mivel nem 
születtek Palesztinában, jobra-balra osztogat
ták a tenyeres talpas magyar ötösöket, úgy, 
hogy Zuwax és társainak szemei előtt úgy 
rémlett, czikkázott, mintha nem 25, hanem 
25000 iparos zúdítaná reájuk az áldást szün
telenül s pokoli, fájdalmas fényben forgott 
velük a világ, a kísértetiesen üvöltő iparos- 
osztálylyal együtt.

Zuwax és társai alaposan el lettek tán
gálva. Bevert fejekkel vánszorogtak haza s 
otthon nejeik ruháit, azokon kitünően kipo
rolván, minek következtében Tinka és társai 
három nap és három éjjel énekeltek szün
telenül, siralmasnál siralmasabb különféle 
áriákat.

Szegény Fritzi bácsi I amint még később 
kitűnt, a tömérdek bútorzat is részletfizetésre 
vevödött s még csak két havi részlet volt 
belőle kifizetve.

S ami pedig legkésőbb kitűnt, nem is volt 
ö unokabátyja senkinek sem, s az állítólagos 
unokahugai is nemcsak hogy testvérek nem 
voltak, sőt még rokonok sem.

Tinka, Minka, Linka pedig még most is 
boldogan élnek kedves férjeikkel, ha ugyan 
már megszülettek volna.

Sa.ci.ltz József.

Karczolatok
Bajza.

„Nincs öröm a múltban, mondád," se remény a jövőben, 
b ájt neked ez ; s megtört lelked e kinek alatt.

Garay.
Árpád háznak a fénykora volt ideálod; e hős kor 

Es a kereszténység szelleme őrzi neved.

Faragó. 



száma még vagy nem elég, vagy némelyik 
nincs megfelelő helyen. Egy egy feltétlenül 
szükségéé lenne még: a vendéglői és 
a hitelintézeti sarkon. Azt hiszszük, 
hogy nézetünket osztja Roxer főnök-he
lyettes ur is, ki már eddigi hivatalos érint
kezésében is tanúságot tett arról, hogy fel
adatának magaslatán áll s a lévai posta- s 
távirdai hivatal fejlesztése körül hasznos 
szolgálatok teljesítésére valóban hivatott.

— Csoportos kirándulás a szegedi 
országos gazdasági kiállításra. A leg
első országos nagyszabású gazdasági 
kiállításra megyénknek tanulni vágyó lelkes 
paraszt kisgazdái köréből körülbelül 60, 
azaz hatvanan indulnak immár — tavalytól 
számítva — harmadszor Levatich László 
• barsmegyei gazdasági egyesület agilis tit
kára vezetésével Szegedre szeptember 8-án 
3 napra, hol nemcsak az alföldi metropolist 
tekintik meg, de a rendkívül gazdag állat
termény- gép stb. kiállításon látottakat 
itthon a szerény viszonyok közt átgondoltan 
értékesíteni erős elhatározásuk. — Isten ve
zérelje őket Útjukban és nemes törek
véseikben !

— Áthelyezések honvédségünknél. 
A lévai honvédtisztikar állományában na
gyobb változás történt, amennyiben S á gh y 
József főhadnagy Nyitrára helyeztetett át, 
helyébe Lévára áthelyeztettek : Se h woy 
István főhadnagy a pozsonyi 13. h. gy. ez
redtől Farkas Ferenc hadnagy Nyitráról, 
továbbá a Ludovika Akadémiából első rang
számmal kikerült T o m b o r Jenő hadnagy 
és végül Szilágyi István badapródtiszt- 
helyettes.

__Távozó lelkész. C s o m a s z Gyula 
kis-sárói ref. lelkészt, a jeles szónokota veszp- 
rémmegyei Szent-Király-Szabadja ref. egy
házközség lelkészévé választotta, A kiváló
an szeretett, nagytudományu lelkész a műit 
héten búcsúzott volt híveitől, kik a legna
gyobb sajnálattal vették tudomásul távo
zását.

— Haláleset. Makats István lévai 
birtokos, volt városi képviselő e hó 29-én 
58 éves korában elhalt. Halálával Riedl 
Zoltán lévai uradalmi tiszt neje Makats 
Mária úrnő édes atyját, neje pedig a legjobb 
férjet vesztette el. Léva város közönségének 
őszinte részvéte kisérte holttestét e hó 30 án 
a örök nyugalom helyére. Gyászoló családja 
a következő gyászjelentésben közli velünk 
a boldogult elhunytét: Alulírottak mélyen 
megszomorodott szívvel jelentjük a hü 
férj, a legjobb atya, nagyatya, szerető 
testvér és rokon Makats István 1899. aug. 
29-én reggel 4 órakor életének 58-ik évé
ben rövid szenvedés és a halotti szentségek 
felvétele után történt gyászos elhunytét. A 
boldogult hűit tetemei f. é. aug. hó 30-án 
d. u. 4 órakor fognak a lévai róm. kath. 
sirkertben örök nyugalomra tétetni, az en
gesztelő szent-mise áldozat pedig f. é. au
gusztus hó 31-én reggel l/28 órakor fog az 
elhunyt lelki üdvéért a lévai plébánia tem
plomban a Mindenhatónak bemutattatni. Ál
dás és béke poraira! özv. Makats Istvánné, 
szül. Szedlacsek Anna, mint neje. Makats 
Mária, férj. Riedl Zoltánné, mint leánya. 
Riedl Zoltán, mint veje. Özv. Frimberger 
Jánosné, szül. Makats Anna, Szedlacsek 
Tamásné, szül. Makats Júlia, Makats József, 
mint testvérek. Riedl István, Riedl Annika, 
mint unokák. Özv. Benyó Istvánné, szül. 
Szedlacsek Mária, mint sógornő. Szedlacsek 
Tamás, Szedlacsek János, mint sógorok.

— A„Barsi ev. ref.tanító egyesület" 
rendes őszi közgyűlését f. hó 19-eu d. e. 9 
órától kezdve Nagy-Sallóbán az ev. ref. nép
iskola egyik tantermében fogja megtartani, 
melyre az egyesület rendes, pártoló és tisz
teletbeli tagjait, a „Barsi ev. ref. e. megye" 
lelkészeit, az iskola ügy iránt érdeklődőket, 
a tanügy barátait ez utón is meghívja az 
elnökség. A gyűlés tárgyai: 1. Elnöki elő
terjesztés a „Tanítók házá“-rói. 2. Javaslat 
„A nyilv. vizsgák" s „Az iskolaszéki intéz
mény" eltörlése tárgyát»au. (Központi tételek) 
Székely K. 3. Székfoglaló. Szabó Ernő. 4. 
A történet tanitas. Székely Kálmán. 5. Folyó 
ügyek, indítványok.

— Áthelyezés. DarvaB Béla, lévai 
kir. járásbirósági segédtelekköny vvezetöt az 
igazságügyminiszter hasonló minőségben a 
miskolezi kir. törvényszékhez helyezte át. 
— A m. kir. államvasutak igazgatósaga H e r- 
czeg Jenő m. kir. vasúti pénztárost Garam- 
berzenczéröl Losonczra helyezte át.

— Gyászhir. özv. Lórik Józsefné 
Vizi Erzsébet tőrei földbirtokosnő e hó 28 án 
79 éves korában Léván elhunyt. A boldo* 
gultban Márkly János lévai földbirtokos 
és állatorvos neje, Lörik Emma úrnő édes 
anyját gyászolja. Az elhunyt matróna teme
tése e hó 29-én ment végbe nagyszámú ro
konság és ismerős részvéte melleit.

— Vásáráthelyezés. A keresked. m. 
kir. miniszter megengedte, hogy a Bars
vármegye területéhoz tartozó Aranyos-Ma- 
róth községben a f. évi szeptember hó 25— 
26-ára eső országos vásár ez évben kivéte
lesen folyó évi szeptember hó 11—12-én 
tartassák meg.

— Éjjeli csendélet. Ma egy hete 
két helyen is véres dulakodásnak volt szín
helye varosunk. A Gambrinusban a malom
nál alkalmazott cseh munkások iddogálták 
az árpa levet, miközben a szomszéd asztal
nál ülő 8 z a 1 a y József lévai szabóval 
•sóváltásba elegyedtek, a minek m lett a 

vége, hogy éjfél tájban kint meglesték a 
lévai legényt s rajta több késszurást ejtet
tek. — Kevéssel ezelőtt az uszodá
ban úszómesterként alkalmazott honvéd 
indult haza felé a Széchényi-utczán s ennek 
Nyitrai és Társa üzlete előtt több ismeret
len ember megtámadta, A honvéd kirántotta 
sznronyát s védekezés közben többeket meg
szűrt, mire megtámadói elfutotta*. A felje
lentés folytán a rendőrség megindította a 
nyomozást, de bizony a megszurkált embe
rek nyomára sem tudott akadni, mert a se
besültek sem a kórházban, sem az orvosok
nál nem jelentkeztek.

— Tűzveszélyben forgott augusztus 
hó 30-án a Kern testvérek Balassa-utczai 
pincze-raktára, a hol csak pár héttel ezelőtt 
fojtottak el hasonló tüzet. Ez esetben ismét 
a háziszolga vigyázatlanságából a terpentin 
gyuladt meg, azonban mielőtt a tűz nagyobb 
mérvet ölthetett volna, a megjelent tűzol
tóság a pinezét homokkal és trágyával lég
mentesen elzárta, hogy a tűz igy levegőt 
nem kapván magától kialudjék. A pinezét 
f. bó 1-én pénteken bontották fel, a pinezé- 
ben felhalmozott anyagokban semmi kár 
nem történt.

— Gyermeki hála. Hogy afőldmivelö 
osztályban mennyire meglazult a szülök 
és gyermekek közötti gyöngéd viszony, arról 
a büntető bíróságok iktató könyvei tehet
nének bizonyságot. A múlt héten is ifj. Far
kas András ujbarsi gazda édes apját id. 
Farkas Andrást úgy elverte, hogy az apa 
elvetemült fiát súlyos testi sértésért volt 
kénytelen a bíróságnál bepanaszolni, a mely 
bizonyára eszébe juttatja a hálátlan fiúnak 
a tízparancsolatot.

— A ló meg a farka. Koromfekete 
szép csikót áru t a hét ezüst gombos dol- 
mányu vajda a múlt heti sallai vásáron. 
Azt mondják, hogy a Tiszán túl kötötte a 
saját gebéjéhez, de hát nem tudták rábizo
nyítani ; elég az hozzá, hogy a passzus an
nak rendje módja szenut az ő nevére volt 
kiállítva. Akad is vevője csakhamar egy 
esztergommegyei gazda személyében. Mikor 
az alkut megkötötték, az eladó és a vevő 
átmentek az elöljárósághoz a passzust át
íratni ; mig a vevő ezzel a bíbelődött, a 
furfangos czigány a csikó gyönyörű farkát 
majdnem tövig megkurtitotta. Persze a ma
gyar gazda a ló legszebb ékességének szép 
sörényét és lobogó farkát tartja, ezért kép
zelhetni mekkora haragra gyuladt, mikor az 
eléktelenedett csikót meglátta. Nyomban kér
dőre vonta Fáraó ivadékát, hogy mit csinált 
a lovával. Hát’sen a lovat eladtam, igazs, 
de a farkát nem, védekezett a vajda ; mikor 
a passusba is csak a ló van beleirva, de nem 
a tarka. Avval a kefének való lószőrt be
dugta a keblébe s elpárolgott; hanem a do
log nem maradt annyiban, mert még a bíró
ság fogja eldönteni, kit illetett a ló farka?

— Az uzsorás körmei között. Egyik 
lévai tőkepénzes 100 frtot adott kölcsön 
nyolez hónapra özv. Frtusz Jánosné dobó
berekaljai szegény özvegy asszonynak, ame
lyért erre az időre kamat fejében csekély 
15 frtot vett meg, mikor a lejáratkor meg
fizetni nem bírta, csak azon feltétel alatt 
hosszabitotta meg a kölcsönt, ha 8 hónapra 
ismét 15 frtott fizet. Majd mikor ennek le
teltével az az asszony 50 frtot letörlesztett, 
a megmaradt 50 frt után félévre 8 frt ka
matot vett. A szegény asszony panaszára a 
bíróság megindította a vizsgálatot a gazdag 
tőkepénzes és házi ur ellen, ki különben jó 
kereszténynek vallja magát.

— Olcsóbb lesz a végrehajtás. 
Az igazságügyminiszter még olcsóbbá óhajt
ván tenni a mostani költséges végre
hajtási eljárást, a minisztériumban most 
törvényjavaslatot dolgoztat ki, mely szerint 
a végrehajtók ezentúl állandó fizetésben ré
szesülnek, és nem egyes eljárás után kapják 
dijukat. Ámbátor csupán a végrehajtási költ
ségek csökkentésével alig segítenek valamit. 
Mert úgy áll a dolog, hogy inkább az elő
zetes bírósági eljárás kerül méregdrága pénzbe 
akármilyen csekély perelt összegről is van 
szó, arra hívjuk fel a figyelmet, hogy épen 
a szegény emberekre való tekintettel legalább 
50 frtig állapítsák meg azt a határt, mely
nek pörlése költségbe ne kerüljön. Ezzel 
igazáu égető bajon segítenének.

— Léván augusztus hónapban 
meghaltak. Stokbauer József, élt 8 hónapot. 
Pahinger János, élt 7 hónapot. Schlesinger 
Lipót, élt 75 évet. Steiner Zelma, élt 15 évet, 
özv. Horváth István, élt 78 évet. Kovács 
Imre, élt l'/2 hónapot. Özv. Rimaszombati 
Gyuláné, szül, Kálmánczhei Mária, élt 51 évet. 
Molnár Antal, élt 31 évet. Sági István, élt 
t/j évet. Bleier János, élt 2*/a hónapot. 
Ctmár István, élt 14 évet, Herczog Olga, 
élt 8 hónapot. Bátovszki Imre, élt 36 évet. 
Özv. Lörik Józsefné, szül. Vizi Erzsébet, 
élt 76 évet. Sulcz Árpád, élt évet. Sabler 
Ferencz, élt 56 évet, Makacs István, élt 
58 évet.

— Nagyothallóé. Egy gazdag angol 
úrnő, kinek Dr. Nicholson mesterséges fül
dobja a nagyothallást és fülzugást megszün
tette 20000 márkás alapítványt tett Dr. 
Nicholson intézetének azon kikötéssel, hogy 
ezen összegből olyanok kapjanak mestersé
ges füldobot ingyen, kiknek nincs módjuk
ban, hogy azt máskép megszerezzék, — 
Levelek a következő czimre küldendők: 
B. Y. Nicholson intézetnek, „Longaott", 
Gunaer»burg, London, W. Eugtaud.

— Fontos háziasszonyoknak Sok 
gondot okoz a háziasszonyoknak a kávé be
szerzése ; mi ajánljuk, forduljanak F r a t e 11 i 
D e i s i n g e r hirneves fiumei kávébehozatali 
kereskedőkhöz, kik a magyar kávésoknak 
is szállítói.

APRÓSÁGOK.
Rovatvezető: ZUHANY.

Asszonyi logika. Asszony: Ugyan vágy 
már magadnak egy uj kalapot! Férj: Úgy találom, 
hogy a régi még egyszer jé. — Asszony, (kis szü
net után): Nos, akkor hát végy legalább nekem egyet.

Megnyugtató. — Doktor ur, segítsen raj
tam ! Megharapott egy kutya I Félek, hogy víziszonyba 
esem. — Mi a foglalkozása? — Borkereskedő 
vagyok. — Ne tartson semmitől. Mint borkereskedő 
nem esketik víziszonyba.

Közönség köréből.
i.

A lévai k. r. főgymn. szegény tanulókat 
segítő egyesület f. é. szept. 3-án d. e. 11 
órakor a gymnasiurni épület I. oszt, termé
ben közgyűlést tart, a melyre az egye
sület tagjait tisztelettel meghívja az

igazgatóság.
II.

A varsányi kápolnára befolyt adakozás 
folytatása. Nyitráról : Bende Imre, püspök 
15 frt, Malatinszky József, kanonok 1 frt, 
dr. Jeszenszky Alajos, kanonok 2 frt, dr. 
Bobok, kanonok 3 frt, Wagner József, ka
nok 3 frt, Zongor József, plébános 2 frt, 
Nécsey Endre, kanonok 2 frt N. N. 50 kr., 
Brucker, 2 frt., Práznovszky József, 2 frt, 
Lulicsek Izidor, 1 frt, Heliák István 1 frt 
50 kr., Trauszky József, 1 frt. — Főösszeg 
485 frt.

III. 

Köszönet-nyilvánitás.
Mindazon t. ismerőseim és jóbarátaink

nak, kik feledhetlen férjem Makats István 
temetése alkalmával megjelenésük által igye
keztek mély fájdalmam enyhíteni, ez utón 
mondok a magam, valamint leányom Mária 
(férj. Riedlné) nevében őszinte köszönetét.

Léva, 1899. aug. 31.
Özv. Makats Istvánné.

Irodalom és művészet.
Szoczialismus és communismus. A szo- 

czialismus és communismus világielkesitő s 
világrettentö nevei nem oly új kele üak, mint 
rendesen gondolni szokás. Ez irályok főbb 
eszméi meg voltak már az ó-kori társadal
makban is. A pharaok trónját ez eszmék 
rokonai döntötték meg, Rómában ez elvek 
különböző jelszavai voltak a secessió.t okozói. 
Görögországban a peloponnesosi háború után 
jelent meg először ez eszmék köre. Az álla
mok minduntalan belső rázkódásokon men
tek keresztül, s e rázkódások mindig a vesztes 
párt száműzetésével jártak. így folyton sza
porodott az oly polgárok száma, kik hijjá- 
val voltak a független polgári élet föltéte
leinek, A demokratia földjén nem maradhatott 
el a demokratikus egyeulöség communistíkus 
értelmezése sem. A polgári egyenlőséget va
gyoni egyenlőséggé akarták fokozni. A mű
veltebb és vagyonosabb elemek — mint 
rendesen szokás — visszavonultak a köz
pályáról, hol az eszmék nehéz csatája készült. 
A müveitek részökre nyerték az irodalmat, 
mely a szoczialis eszmékkel szemben foglalt 
állást. Sokrates azt Írja : „Az ellenségtől 
sem félnek annyira a polgárok, mint polgár
társaiktól. A gazdagok inkább a tengerbe 
dobnák vagyonukat, mintsem hogy megosz- 
szák a szegényekkel; a szegények fövágya 
meg, hogy kifoszthassák a gazdagokat". Hogy 
a társadalmi bomlás a kultúrát is tönkrete
gye, ahhoz valamely esöszakos fordulat volt 
meg szükséges. Ezt is meghozta a makedón 
háború.

Az ó-kori szoczialismusról igen érdeke
sen szól a N. K. V. 35 füzete. A tizenkét 
kötetes nagy munka szerkesztője Marczali 
Henrik, egyet, tanár, a görögökről szóló kö
tet szerzője dr. Gyomlay Gyula akadémikus. 
Egy kötet ára díszes félbőrkötésben 8 frt; 
füzetenként is kapható 30 krjával. Megjelen 
minden héten egy füzet. Kapható a kiadók
nál (Révai Testvérek, írod. Int. Rt. Buda
pest, VIII. Üdöi-ut 18.) s minden hazai köuyv- 
kereskedés utján.

A „Rejtelmes Világ11. Legújabb száma 
gyönyöiü színes borítékban, két teljes ivén, 
szenzácziós tartalommal jelent meg: „A sze'- 
lem a világegyetemben", „Petőfi szelleme". 
(Feltűnést keltő közlemény.) A legnagyobb 
magyar költő két médiumisztikus utón nyert 
gyönyörű költeményével. Czimük : Petőfi ta
lálkozása (a túlvilágon) Erzsébet királyné
val; és Petőfi (egy) felköszöntője, „Misztikus 
világ Brunóczon". „Spiritualisztikus jelensé
gek Mózes öt könyvében". „A szellembuvár- 
lat irányeszméi". „Casotte Jakab jövendölé
sei*. Aksákow Sándor, valóságos belső titkos 
orosz czári államtanácsos nagyhirü munkájá
ból, melynek czime; Animizmus és Spiritu
alizmus, a szellemfényképekre vonatkozó ki
tártalak leiráta, fiiötiaetési ára; Egész évre 

6 frt, félévre 3 frt. negyedévte 1 frt 50 kr. 
Egyes szám ára 15 kr. Szerkesztőség és ki
adóhivatal : Budapest; VIII., Üllői-ut 12.

Mirjam czim alatt ’elent meg Veszprém
ben Köves és Baros jónevü kiadó czég ki
adásában Kiss Arnold dr. veszprémi fő
rabbi, zsidó nők számára magyar nyelven 
irt imakönyvének második és jelentékenyen 
bővített kiadása. Ezen gyönyörű nyelvezet
tel megirott könyv hazafias tartalmánál, sok 
gondolatbeli szépségénél és fényes kiállítá
sánál fogva méltán megérdomli, hogy min
den müveit zsidó nö megszerezze. A könyv 
ára vászonkötésben 2 frt 50 kr., bőrkötés
ben 3 frt 50 kr., diszes csontutánzatu kötés 
5 frt, legfinomabb bőrkötés 6 frt. Kapható : 
Nyitrai és Társa könyvkereskedésében Léván.

Mi a legolcsóbb. Talán mondanánk sem 
kell, hogy a legolcsóbban annak szolgálatát 
fogadjuk el, aki minden héten pontosan be
állít, hogy egy hét alatt össze gyülemlett 
búnkat eloszlassa, oktasson, szórakoztasson 
és gyönyörködtessen egy évi 6 frt, félévi 
3 frt, negyedévi 1 frt 25 krért I Ezt a szol
gálatot teszi meg olvasóinak a Képes Csa
ládi Lapok czimü illusztrált szépirodalmi 
hetilap, mely emellett, hogy a legjobb egy
szersmind a legolcsóbb ily nemű lap Ma
gyarországon. Kedves dolgot vélünk tenni 
tehát, ha olvasóink figyelmét a Képes Csa
ládi Lapokra felhívjuk, melynek gazdag 
tartalmáról kiki meggyőződhetik, ha mutat
ványszámot kér a kiadóhivataltól (Budapest,
VI.,  Szondi-utcza 11.) a mit az kívánatra 
ingyen küld meg.

Henneberg-selyeia f/S
65 krig méterenként — csukákkor valódi, 
ha közvetlen gyáraimból rendeltetnek, — 
fekete, fehér és színes, — a legdivatosabb 
szövés, szin és mintázatban. Privát-fo
gyasztóknak postabér és vámmen
tesen valamint házhoz szállitva, — 
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 7 frt 30 kr, 7 frt. 60 Két
szeres 7 frt — kr. 6 frt 10 Kr. — Rozs
5 frt 80 kr. 6 frt 10 kr. Árpa 5 frt 50
6 frt 50 kr. Kukorieza 5 irt 80 kr 6 frt — 
kr. Bab 5 frt 80 kr. 6 frt — kr. Zab 5 frt — Kr 
5 frt 20 kr. Lencse — frt — kr. — frt — .’ r 
Köles — frt — kr. — frt — kr.

Nyilttér.
i.

3077.'1899. tlkvi sz.
Árverési Ifrdetményi kivonat.
A verebélyi kir. járásbíróság, mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Kobn 
Izidor végrehaj taténak Rehák András és 
neje végrehajtást szenvedő elleni 37 frt. 
55 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a verebélyi kir. járás
bíróság területén lévő Csiffár községben fekvő 
és a csiffari 370. sz. tjkben A I. 1—9. ssz, 
alá felvett birtoktestbeni 20/60 közös tulaj
doni jutalékra a 816 írtban az u. o. 445. 
sz. tjkoen A + 1. ssz. alá felvett birtok
testben! 15/48 közös tulajdoni jutalékra a 
67 írtban az u. o. 446. sz. tjkben A I. 1—4. 
ssz. alá felvett birtoktestbeni 8/20. közös 
tulajdoni jutalékra a 189 írtban a 80. sz. 
tjkvben A I. 1 ssz. alá felvett birtoktestbeni 
27/120 közös tulajdoni jutalékra a 94 írtban 
az u. azon tjkben A + 1 ssz. alá felvett 
birtoktestre a 115 írtban az u. o. 95. sz, 
tjkben A + 2. ssz. alá felvett birtoktestre 
a 118 írtban az u. azon tjkben A + 3. ssz, 
alá felvett birtoktestre az 56 írtban az u. 
azou tjkben A + 4. ssz. alá felvett birtok- 

, testre az 56 írtban és az u. o. 305. sz. 
tjkben ATI ssz. alá felvett birtoktestre 
a 20 írtban ezennel megállapított kikiáltási 
árban az árverést elrendelte és hogy a fent 
megjelölt ingatlanok az 1899. évi szep
tember hó 27-én délelőtt 9 órakor a 
Csiffar község házánál megtartandó, nyilvá
nos árverésen a megállapított kikiáltási árou 
alól is eiadalui fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsáranak 10%-át vagyis 81 frt 
60 kr, 6 Irt 70 kr, 18 frt 90 kr, 9 frt 40 
kr, 11 trt 50 kr, 18 forint 40 krajczár, 
5 írt 60 kr, 5 forint 60 krajczár, 2 frt 
készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-cz. 42. §. 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1 én 3333. sz. a. kelt tgaz- 
ságügy miniszteri rendelet 8. §-ában, kijelölt 
óvadekképes 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 aug. hó 10.
A kir. jbíróság, mint tlkvi hatóság.

Fróxiay, kir, járásbiró*



36. szám. HIRDETÉSEK. 1899. augusztus hó 3.

Az összes iskolákban használandó

Tankönyvek
kaphatók: Nyitrai és Társa könyvkereskedésében 

Léván.
Ugyanott a könyvek kötése is elvállaltatik.

Bars- és Hontmegye részére
ÉRCZKOPORSÓ FŐRAKTÁR KERN TESTVÉREKNÉL LÉVÁN

Beschorner A.
első cs- kir. osztr.-magyar-, német franczia-, olasz- 

dalmazott érczkoporsó gyárából.

M.
és orosz szaba-

Kávé

érdekel tudni, hogy a

Fiuméból "WS
közvetlen a tengeri hajóról szétküldve

1 zsák 4 kgr. Rió kávé jó izü..........................4.60
1 zsák 4 kgr. Portoriko kávé uagyszemü . 5.60
1 zsák 4 kgr. Kuba kávé nagyszeinii . . 5 76
1 zsák 4 kgr. Portoriko gyöngykávé . . . 612
1 zsák 4 kgr. kék Jáva gyöngykávé . . . 6.80

elvámolva, bérmentve és csomagolva min
den más költség nélkül.

Árjegyzéket és látképes levelezőlapot kívánatra ingjen lülil,

Fratelli ZD eisinger,

FIUME, szabad kikötő 28.

A magyarországi kávésok bevásárlási forrása.

mhbbmmhí
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JÓ SZERSZÁM FÉL MUNKA! 
Gazdasági gépek, géprészletek, töm 
lök, vízmentes ponyvák, merlegek és 
gépszijak, szerszám, vas- és aczél 
főraktár. Portland cement és Hyd 

raulikus mész stb. 12 

Kapható KERN TESTVÉREKNÉL Leyán. II

Dr. Boiton-féle *

Injectio Orientál 
már néhány nap alatt elmulasztja még; a 
legrégibb és legelhanyagoltabb kifolyást is. 
Felesleges tehát Sántáit vagy Copaivát hasz
nálni, mely csak a gyomrot rontja, de a bajt 

nem gyógyítja.
Kapható egyedül

Béla 
gyógyszertárában 

Budapest, V., Nagykorona-utcza 23.
Ára üvegenként 1 frt 1.20 kr. elüleges beküldésével franco.
_____________________ G
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Sza.ba.cLa.lxxia.zott

valódi „SINGER" és valódi „HOWE" 
családi és iparos varrógépek 

igen csinos kiállítással ö évi jótállás mellett minden hozzávalóval.
Árak réMiletfiaetéare:

Singer családi varrógép kési hajtásra . . .
Singer családi varrógép állvány és szekrénynyel
Singer Médium iparosoknak gép állványnyal ,
Nagy Singer 4-es iparosnak állványuyal . ,
Howe családi varrógépek állványnyal . . .
Nagy Howe varrógépek iparosoknak ....
Ringschiff családi gép 48 frt., iparos gép . .

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

Géptük, részek és osónak olosón.

valódi után..

22.—
35 —
40.—
44.—
33.—
40__
70.—

19.—
28.—
36.—
39.—
27.—
38.—
68.—i

Ezen szabadalm. 
érczkoporsók Eu- | 

répában majd 
minden egészség- 
ügyi hatóságok ? 
által nemcsak a 

hullák szállítása- Ü 
hOZ, leginkább

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

Szép kiállítása, gazdag díszítése, olcsósága, tartóssága, sir- és sír
boltokban használhatósága ezen gyártmányoknak kivívták minden mü
veit országban a legnagyobb elterjedést, ára 8 írttól 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 KERN TESTVÉREKNÉL Léván.

MINT NYÁLKA OLDÓSZER 
ugy magában mint meleg tejjel vegyítve 
köhögésnél, rekedtségnél, tüdőhurut 
nál stb. legjobb gyógysikerrel ajánltatik. 
Nehezen emésztő, nofflorhnruinal

KÉRDEZZÜK MEG A HAZ|ÖrVwÍT|

4JProndorfi.
rV alkálikus ,ermés!e,.es

1 &avanguin|

I
 VALÓDI (5

INOLEUM
■ PAnLíunMÁNri

Főraktár: AMSTETTERIMRE czégnél

Fontos háziasszonyoknak! *
M “ I ’ I v ■ puha padlóra

PADLÓZOMÁNCZ .mi.n-d-en...g?j°!>£»'
zs. Nincs többé ragadós szobapadló! Linóleum 
w padlózománcz egy óra alatt keményre szárad, 

gyönyörű fénye van és elérhetlen tartósságu.
UMF" Többször megtörtént, hogy az Eisenstádter-féle Linó
leum helyett utánzatokat kaptak a vevők, figyelmeztetjük tehát a 
t. vevő közönséget, hogy mindig és csakis Eisenstádter-féle 
Linóleumot kérjen a vas fa vág védjegygyei

M♦
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ffl -t ♦ < LAKK- ÉS FESTÉKGYÁR 
U ’ FKKMCTnhTCD TCCTt/rnr-

L_/-\r\r\ e.o rLölLMjTArí pl W
' EISENSTÁDTER TESTVÉREK, Bées.' A 
Léván kapható: Amstetter Imre, Engel József, Goldstein A

Henrik és Kern Testvérek uraknál.
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kézi es sorvetöcep.

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

Kern Testvéreknél, Léván. 
Árjegyzékek kívánatra Ingyen 

és bérmentve küldetnek.

Nyomatott Nyitrai éa Társa könyvnyomdájában, Lévám
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