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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

44. szám______________________LÉVA, 1899. október hó 29.

Vidéken ée Léván házhoz küldve :

Egy évre........................5 frt — kr.
Hat hóra........................2 frt50kr-
Három hóra . . . . 1 frt 25 kr. 
E^őfixetési pénzek póstautalványnyal küldhetők.

siámok krjával kaphatók 
a kiadóhivatalban. BARS. HIRDETÉSEK

Hegyhátából petit-ior egyszeri közléséért 1 kr 
kétszeriért • kr, többszöriért 5 kr fiietané* 

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 3® krajcsár

A nyilttérben: 
minden négyhasábos garmond sor dija II kr.

Telünk 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 szí tkesztö.- HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer.
—• v vasárnap reggel. +

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 

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

Hivatalos közlemény.
i.

16700. sz. 1899. Barsvármegye alispánjától.

Meghívó.
Barsvármegye törvényhatósági bizottsága 

aföispán ur Ö Méltóságának rendelkezése foly
tán folyó évi október hó 31-én délelőtt 11 
órakor Aranyos-Maróthon a vármegye szék
háza nagy termében

rendkívüli közgyűlést 
tart, melyre a törvényhatósági bizottság 
tagjai meghivatnak.

Arany os-Maróth, 1899. október 23-án. 
Sü3a.on.yl Sála., 

alispán.
II.

Meghívó.

A „Lévai tűzoltó egylet" alapitó-, pár
toló- és működő összes tagjait, a parancs
nokság fölkérése és Léva város képviselő
testületének 5057/899. sz. határozata folytán 
az 1899. évi november hó 5-én vasár
nap délelőtt 10 órakor a városház 
tanácstermében tartandó közgyűlésre tiszte
lettel meghívom.

Tárgysorozat:
1. A jegyzőkönyv hitelesítéséről intéz

kedés.
2. Az alapszabályoknak s különösen a 

40. § nak akkénti módisitása, hogy az egy
let megszűnése esetén a^ egylei vagyona 
Léva város közönségére szálljon.

3. A parancsnokság jelentése.
4. Tisztujitás és választás.
Léván, 1899. október hó 23.

Bód.og’li Xiajos, 
polgármester,

Halottak napja.
Szerdán ünnepli a keresztényvilág 

a halottak napját.
Az az ünnep ez, a mely összeköti 

a holtat az élővel, a melyen felkeresi 
az élő kedves halottait a temető po
rában, a melyen minden fűszál, min

den alápergő sárga levél a múlandó
ságra emlékezteti az embert, a melyen 
magába száll a legmegrögzöttebb bű
nös is látva saját kicsinységét a min
dent megemésztő múlandóság előtt.

Ezen a napon visszaemlékezünk az 
elköltözöttekre, kik kedvesek valának 
nekünk és mert életük haszonnal járt 
az emberiségre nézve, haláluk nagy 
űrt hagyott hátra betöltetlenül. Vissza
emlékezünk reájuk, mert szeretetünk 
és tiszteletünk jeleit mással nem fejez
hetjük ki, mint a kegyelettel, mely a 
szeretet és tisztelet érzetét egyaránt 
magába zárja.

És a kik e napon a temetőkbe za
rándokolnak a sírokhoz, azok mind 
kedves halottat siratnak. Családok hoz
zátartozóik nyugvóhelyét díszítik fel 
virágokkal, koszorúval és könyeikkel 
áztatják a hantokat, a melyek szeret
teiket takarják.

A nemzetek és népek pedig el
hunyt nagyjaikat gyászolják e napon 
és a sírdombról, mely alatt a nemes 
honfi szive porladoz, lángszavu szóno
kok hirdetik dicsőségét és nagyságát 
az elköltözöttnek, kinek tettei ragyogó 
példa és világitó szövétnek gyanánt 
élnek az utókor buzdítására.

A kegyelet, melynek tényei ily 
szép vonásokban nyilvánulnak évről- 
évre nagyobb köröket tölt el. A kul
túra haladása fogékonyabbá teszi az 
emberiséget a kegyelet érzete iránt és 
ennélfogva láthatjuk és tapasztalhatjuk, 
hogy a kultúra haladása nem csökkenti 
az emberek szivében gyökeret vert 
kegyelet ézzetét, hanem a műveltség 
terjedésével egyenes arányban növe
kedik az a szeretet is, mely még a 
síron túl is él azok kebelében, kiket 
a kultúra bűvkörébe fogadott.

Ez a kegyelet az, mely elkülönít 
bennünket az állattól és méltóvá teszi 
az embert, hogy Isten képére lett te
remtve.

A halottak iránt tanúsított tisztelet 

az egyedüli érzés, melylyel egyesek 
úgy, mint népek és nemzetek leróhat
ják kötelességüket azok iránt, kik 
egész életüket népek és nemzetek jó
létének szentelték.

És éppen ezért bizalommal tekint
hetünk a jövőbe, mert látjuk és tapasz
taljuk, hogy nemzetünk haladásával nem 
szűnt meg a kegyelet érzete, melylyel 
a nagy hazafiak és a magyar nemzet 
jótevői emlékének tartozunk.

Rójuk le a kegyelet ez adóját e 
napon és menjünk ki imádkozni sze
retteink sírjára és legyünk erősek a 
hitben és reménységben, mely a síron 
túlról hirdeti, hogy a halál csak pi
henés, álom, mely után van ébredés.

Micsoda végczélja volna az az em
beriségnek, ha a múlandóság sötét ha
tárán túl nem látnék felcsillámlani a 
feltámadás reménységét? Igen, az el
mélkedésnek az az útja, mely elvisz 
bennünket a temető múlandóságot hir
dető fejfái közé, megmutatja nekünk 
azt az irányt is, a melyen túl az em
beriség léleknek nevezett szellemi része 
még akkoron is él, a mikor az emberi 
test romlandó idegei elvegyültek a 
porral, a melyből véttettek.

Ennek a napnak fenséges alapgon
dolata, hogy a múlandóság érzékelhető 
symptomáiban keressük a feltámadás 
reménységét s ott meg is találjuk.

O

A házasság és a társadalom.
Irta: HANUSZ ISTVÁN.

(Folytatás.)

Nem egy férfiút a páros élettől manap
ság az a balmondás tart vissza, bogy olcsó 
a lény, de drága az asszony, — holott min
den a feleség okosságától függ. Arany lako
dalmát ülte meg nem rég egy angol és ab
ból az alkalomból kiszámította, hogy mibe 
került neki a feleség 50 év alatt. Mikor 
meg nősült, évi 6000 frt volt a jövedelme. 
A völegénysége került 1200 frtba, az évi 
háztartás 3000 írtba, ennek fele az asszonyra 

esik; ruházat a feleségnek évente 650 frt, 
meglepetések 200 frt, mulatság és színház 
360 frt, utazás 1200 frt, jó egészség mellett 
az orvos és patika alig valamibe. Mindent 
összevetve 3200 frt ment feleségtartásra, de 
ez félszázadon 160000 frtot tesz ; és 6000 
frtos jövedelem mellett nem is sok az, hát 
a piaczról való élés mibe került volna ?

Az a kemény mondás is kisért a fér
fiak ajkán, hogy szép asszony meg jó asz- 
szony sok van, de okos asszony kevés, a 
férfi sorsa a nö. Flammarion is, a franczia 
hölgyek kedvelt írója fölelevenitette egyik 
csillagászati értekezésében a franczia forra
dalom ama pikáns szálló igéjét, bogy

Mi könnyebb a pöhölynél? A por.
A pornál ? A szél.
A szélnél ? Az asszony.
Az asszonynál ? Semmi.
Szomorú dolog volna, ha az igaz volna.
Európa három vezér népe nőit igy jel

lemzi valaki: Férjhez megy a franczia nö 
tekintetekből, az angol nő szokásból, a né
met nö szerelemből. Szeret a franczia nő a 
mézesbelekig, az angol nö életbosszant, a 
német nö örökké. A leányát a franczia nő 
bálba viszi, az angol nö templomba, a né
met nö konyhába. A franczia nö elmés, az 
angol nö eszes, a német nőnek lelke van. 
A franczia nö ízléssel piperézi magát, az 
angol nő Ízlés nélkül, a német nö öltözkö
dik. A franczia nő fecseg, az angol nö be
szél, a német nö cseveg. A franczia nőtől 
rozsét kapsz, az angol nőtől georginát, a 
német nőtől nefelejtset. A franczia nőnek 
nyelve van, az angol nőnek feje, a német 
nőnek szive.

Legtöbbet költhetnének az angol nők, 
de nem teszik, legtöbbet költenek a fran
czia hölgyek, még akkor is, ha a mód nem 
egészen futja, legtakarékosabb a német és 
a svajezi asszonyok. Ott van tehát a férjek 
eldorádója. így beszél a statisztika a ruhá
zati, ékszeres és divatezikkes kereskedők 
üzleti könyvei alapján, — pedig hát nem az 
aranyat tölvasalt és selyembe, bársonyba, 
csipkébe — prémbe burkolt asszony a fér
fiúnak édes mindene.

T A E C Z A.

Halottak napján.
Kiinu vagyok hát én is, künn a temetőben,
Itt domborodik a három sir előttem.
Meggyujtom én is a koszorús halmokon 
Mécseim s kezemet imára kulcsolom.

Ajkaim a szókat morzsolják gépileg, 
De szivem nem érzi, lelkem nem érti meg. 
S a mint a könny lassan aláfoly arezomon : 
Nem őket, nem őket, magamat siratom.

Rövid két év alatt, hogy én mivé lettem 
Nem én állok már itt, csak egy árny helyettem. 
Lelkemben a kétség, nem imádság, sem hit, 
Tagadni kín neki, hinni nem hisz semmit.

S följajdul a szivem, édes anyám érted,
Jaj, hogy hivó szómat többé már nem érted I 
Tanits imádkozni, úgy mint egykor, régen, 
Áldott szavaiddal nyugtasd meg kétségem I

Jóságos kezeddel gyógyítsd meg szivemet 1 
Add vissza, add vissza elvesztett hitemet I 
Előttem, mögöttem, mindenütt a halál, 
Kiáltó szózatom viszbangra nem talál.

Ugy-e hogy nem hallod ? Ugy-e nem vagy lélek I 
Ugy-e nincs, ugy-e nincs túl a siron élet?
Istenem, Istenem nem hihetem mégse I 
Végsőt lobLan itt-ott sírok pisla mécse.

Vak homály szállj* meg az egész temető, 
Nincs, ki vezéreljen engemet, tévelygőt?
tiírok között itt-ott kiabál a kuvik,
Hallgatom mit kiált: hazudik, hazudik I

Porladjatok hát, ha sírban nincsen élet, 
Örök álom lassan kibékülök véled.
Legalább nem tudják, hogy mivé lettem én ;
Porladozzatok osak, porladj anyám békén 1

Atropos.

Halottak napján.

Ránk, zsurnalisztákra, a legis-legneve- 
zetesebb ez a nap ; csakúgy özönlik a sok 
kézirat a komptoárba; mindenik már halot
tas szagával elárulja, mit tartalmaz, úgy, 
hogy bízvást teheti fel szerény gázsiját még 
riporter is egy garas ellen, fogadván arra, 
hogy a posta ma estére nem hoz mást, mint 
iszonyúan világfájdalmas, vagy legalább is 
gyászfátyolba burkolt poétái sóhajokat.

A szerkesztő aztán nem is nézi, csak 
az aláírásokat; azok után kerül a sok sóhaj 
aztán vagy az érzékeny keblű olvasó elé, 
vagy a feledékenység papir-kosarába.

Halottak napján van tehát a legtöbb 
temetés; nincs az a kolera*, vagy pestis
járvány, mely annyi boldogtalan halandót 
liferálna a hit által lefotográfozott szebb ha
zába, mint a hány „szerény zsengé-’nek ki
tekerik a nyakát a kegyetlen szerkesztők 
halottak napja előestéjén, Ezek a „szerény 
zsengék" az én halottjaim, kiket ex offo 
meg kell siratnom, ki kell énekelnem s végre 
elbucsuztatnom atyjuktól és a — Parnassustól.

Meg is kezdem mindjárt a szomorú 
funkciót, csak előbb alkalmas inspirációt 
sírok zokogandó keblembe. Meg van 1 Kál
mán barátom ép most fújja nagy busán 
néhai Zsaszkovszkink hatásos „Temetéskor" 
gyász-dalát, melyet egy pervesztett kliens 
elszomorítandó sorsa felett kesereg, Írván 
t. i. ő most egy kielégítési végrehajtást 7 
példányban, mely nemes működése körül
belül egyre megy az igazságot kereső fél 
kiforgatásával földjéből, vagy költöiesen | 

az árnyék világból. Tehát teljesen homogén 
funkciót végezvén velem, nem fog megha
ragudni, ha én is az ő kedély-állapotában 
gyömöszölöm magam.

Múzsa, ti legfiatalabb papjai, — kezd- 
het.ém, — ne sírjatok, ha annyi fejtörés, 
tollrágásban bekövetkezett fogfájás s ti 
tudjátok mennyi nyavalyás vajúdással meg
szült „zsengéitekkel mindnyájan nem ol
vashatjátok a lapok hasábjain. Nem haltak 
meg a kedvelt csemeték, csak alszanak, 
alusznak mélyen, a félreismert zsenik előtt 
rémes Moloch-gyomorban, a különféle szer
kesztőségek még különfélébb alakú papír
kosaraiban. Mondom, ne sirjatok I Hisz „hány 
fiatal szivet tele sok szép földi reménynyel 
sujta le" már, mióta szerkesztők és papír
kosarak léteznek, kegyetlenül a fiatal zsenik 
örök átka: a meg nem értetés 1 Nem ti 
vagytok az elsők, biztositlak. Engem is 
martyr-körötökbe kanonizált a félreismerés, 
Vigasztalódjatok! zsengéitek élnek, habár 
alszanak, fényesen igazolván e legnagyobb 
gyönyörűséget nyújtó földi cselekményükkel, 
hogy „gégén die Dummbeit kümpfen die 
Götter selbst vergebens." Majd jő egy fel
világosultabb, egy hálásabb utókor, mely 
elöránczigálja holtakat felriasztó s élőket 
halotti borzalommal eltöltő zsengéiteket, a 
valamint ez aljasul reális jelenkor — fél
re téve a szent idealismust sóvár sze
mekkel kaparja most a sárga homokban a 
sápadt arany Bzemet, úgy akkor, ama bol
dogabb korbaD, a ti zsengéitek lesznek ez 
arany-szemek, melyek után haogya-szorga* 

lommal kutatand majd az idealismusra, te
hát eszére tért emberiség, s akkor, óh ak
kor fényes elégtételt nyújt nektek félreis
mert zseniknek, ha a sötétségben bujkáló 
korotokra rásüti a butaság lealázó bélyegét, 
midőn bokros érdemeitek elismeréséül ily 
lapot fog kiadni:

„Félre ismert zsenik lapja. Lyrai báj- 
zöngemények diszalbuma. A megszületett, 
de az emberiség pótolhatatlan kárára világra- 
jöttükkor aljas irigység, nepotizmus, s min
denek fölött a kor értelmi fejletlensége 
miatt be papir-kosarazott lánglelkek feltá
masztott láng-sóhajai közül kiválogatott 
arany-szemek arany-gyűjteménye. Tekintve 
az emberiség szerencséjére óriási számban 
inveniált szebbnél-szebb darabok mennyisé
gét, megjelenik e lap minden negyedórában, 
legújabb amerikai rotációs gyors-sajtón arany- 
felhőkből produkált nymbussal szegélyezett 
finom merített velin papíron nyomva. Min
den fiatal poétának ingyen példány, hogy 
lelkesedjék elődjei szerencsétlen Borsán. 
Szerkeszti — Cmcaeri bors."

Alólirt, bár Bziute félreismert, de nagy 
próféta vagyok ; megjövendöltem már sok, 
úgy az egész emberiség, mint saját maga
mat fenyegető nagy veszélyek bekövetke
zését, teszem azt: a ki esernyőjét a gan
gon hagyja, ellopják, stbit. stbit’ s igy mé
lyen szeretett félismert martyrkollegáim 
még egyszer mondom, ne sirjatok, mert a 
fentebbi, általam különös prófétái ihletem 
folytán jósolt elégtételt megadja nektek a 
hálás utókor, Addig is csak türelemmel



Úgy jósol egy világ próféta, hogy a 
jövő századbeli nö leikéből eltűnik majd az 
a gyöngédség, a mely ma hódit, hogy Éva 
jövendő leányának szivét nem fogja éltetni 
a Bzéptevö kedveskedés, mert a nevelésük 
csak férfias lesz, az értelem világuk kele- 
vény, a szeretés és szerettetés nem lesz élet
elemük, csak legtöllebb szórakozás, mit a 
fáradt lélek üdülés czímén enged majd ma
gának, vagy a föllázadt vér követelése el
hallgattatása végett. A házasság sem lesz 
két léleknek önkéntés kötelékben való egye
sülése, hanem csak a világ egy ezen két 
parányának a találkozása. Vagy is nem lesz 
a jövő századbeli nö egyébb, mint selejte
sebb kiadású férfi.

De ne jöjjön el ennek az országa, mert 
úgy igazán a siralom völgye lenne a Föld, 
melyet a nö mint anya, mint hitestárs, mint 
jó leány tud paradicsommá varázsolni, — 
és ennek a szép és édes háromságnak a 
társadalomban a házasság a veteményes 
kertje.

(V égé.)

Országos ipartestületi gyűlés.
Az ország iparosainak képviselői okt. 14. 

és 15. napjain Kolozsvárott kongresszusra 
gyűltek össze. Minden harmadik esztendőben 
szokott iparosainknak ilyeu nagyobbszabásu 
gyűlésük lenni, de a legutóbbi gyűlésnek 
kiváló érdeket kölcsönzött a tárgyak fontos
sága és a kereskedelmi miniszter azon Ígérete, 
hogy az ipartörvény tervbe vett revíziójánál 
ennek a kongresszusnak munkáját, határo
zatait figyelembe fogja venni.

Az országból 208 ipartestület, társulat 
és kamara összesen 417 taggal volt képvi
selve a nagy gyűlésen. Több város ipar- 
testülete, melyek az országos mozgalmakban 
mindig tevéaeny részt szoktak venni, töbo 
taggal képviseltették magukat ezen a 
kongresszuson. Városunk iparosai képvisele
tében senkit sem láttunk, noha eddig mindig 
képviseltették magukat.

Sok, és az iparosok érdekét mélyen 
érintő határozatokat hoztak a kolozsvári 
gyűlésen, melyeket egy cikk keretében mind 
fel nem sorolhatuna, de a főbbeket az aláb
biakban megemlítjük.

Az iparosok ezen a gyűlésen (mint már 
az előbbieken is) ismételten állást foglaltak 
az 1884. évi ipartörvény módosítása ügyében. 
Emlékiratot adnak be a miniszterhez, mely
ben sérelmeiket összefoglalják ; érdekes es 
szép dolog, hogy az iparosok maguk követe
lik, hogy tanonczokul csak oly gyermekek 
vétessenek föl, kik 12 éves korukat betöl
tötték s az elemi iskolát kielégitő eredmény
nyel végezték. Természetes, hogy az ilyen 
iparos nagyobb értelemmel és haszonnal is 
fogja űzni mesterségét.

A köz-szállitások ügyét nagy lelkesedés
sel karolta fel a kongresszus. Kimondottak, 
hogy a m. kir. honvédség és a cs. és kir. 
hadsereg részére Magyarországon beszerzendő 
összes ruházati, lábbeli és a kisipar által elő
állítható más ipari czikkek szállítása a kis
iparosok, illetőleg azok állandó és alkalmi 
szövetkezetei számára biztosittassék. Az erről 
készített, indokolt fölterjesztést az összes 

ipartestületek kiküldöttei adják át a kormány
nak és a kisiparosok e fontos ügyének tá
mogatására a képviselőház tagjait is felkérik. 
— Hogy pedig a kisiparnak egyéb köz
szállításokban való részesedése is biztosittas
sék, mozgalmat indítanak arra nézve, hogy 
jövőben minden 500 korona összértéket meg
haladó köz-szállitás vagy középités nem nagy
vállalkozóknak együtt, hanem szakma szerint 
külöu és csak képesítéssel biró, de a válla
lat székhelyén vagy kerületében állandó lakás
sal biró iparosoknak adassék ki.

Az iparos érdekek szempontjából a kon
gresszus óhajtja ;

1. a mai tarthatatlan és elviselhetetlen 
adórendszernek gyökeres reformálását;

2. Állapittassék meg egy létmimium, a 
mely adó alá nem vonható. Ennek összege, 
a 16 éven alól levő családtagok számára 
való tekintettel, 300—500 frt legyen ;

3. hozassák be a fokozatosan növekvő, 
vagyis progresszív adó és pedig 3%-tól nö- 
vekedöleg ;

4. a II. o<zt. kereseti adó és az általá
nos jövedelmi pótadó töröltessék el. Vagy 
ka ezen utóbbi fianancialis okokból adórend
szerünkből ki nem küszöbölhető, úgy ezen 
adó csak a 800 írton felüli jövedelemre le
gyen kivethető az l°/0-on kezdődő progresz- 
sziv adókulcs mellett.

Az épitő iparnak törvénynyel leendő sza
bályozását szintén felterjesztésileg kérik és 
az építő ipar gyakorlását kizárólag kötött 
képesítés alapjára óhajtják fektetni.

A fegyenc ipar ellen is felemelte szavát 
a kongresszus. Tekintve, hogy a fogházak 
és fegyházak fan tartásához az iparosok is 
súlyos adójukkal hozzájárulnak és azok mégis 
az iparosok megrontására működnek, s ben
nük az iparosok ellen maga az állam nevel 
a törvényen kivüi egy külön kontár-hadat, 
kívánja a nagygyűlés, hogy törvényhozási 
utón s fegyencz-iparüzés a képesítéshez kö
tött iparágak terén azonnal teljesen szüntet- 
tessék be és a fegyenczek házi ipari czik
kek készítésével, föld- és bányamunkával 
foglalkoztassanak, avagy állíttassanak elő 
velük oly czikkeket, melyeket még hazánk
ban nem készítenek.

A sok vásár is hozzájárul a kisiparos 
nehéz helyzetének megteremtéséhez, azért 
a vásárügy sem maradhatott el a kongresszus 
tárgyai közül. Kit ánatosnak mondották, hogy 
vásártartási jog csakis ott és akkor legyen 
engedélyezhető, a hol a vásárjog megadását 
vagy régi jog iéntartását, közgazdasági és 
közforgalmi szempontok teszik kívánatossá, 
vagy ha az ipartestületek vagy vásárra járó 
egyének beigazolják azt, hogy arra elkerül
hetetlen szükség van. Két egymás mellett 
fekvő közeli községnek vásári jog semmiféle 
körülmények közt ne adassék, a jogot a 
kettő közül mindig csak az nyerje el, mely 
a vásártartási helyre nézve a legalkalmasabb 
és a mely község erre a legérdemesebbnek 
ismertetik el.

Csakis annyi számú vásár engedélyez
tessék egy-egy vásártartó községnek, a 
mennyit a szükséglet igényei kétségen kivüi 
beigazolnak. Négy vásártartásnál több éven
kint egy községnek se adassék, ez is csak 
a legnagyobb és legnépesebb vidékkel biró 
községeknek engedélyeztessék, a kisebb köz
ségeknek vagy semmit, vagy évenkint csak 
két vásár engedélyeztessék a legalkalma
sabb időre.

A nagyobb városok melletti közeli köz

ségeknek vásártartási engedély ne adassék, 
mert ez az illető város emelkedésére és 
kereskedelmi forgalmára, valamint a vásá
rozók nagy hátrányára szokott szolgálni. A 
vásártartási napok kitűzését vagy jóváha
gyását területenkiut egy ellenőrző bizottság 
vagy hatóság határozza el, a vásárra járók, 
valamint a kerületekben levő ipartestületek 
meghallgatása mellett.

Miuden vásártartó községben vagy vá
rosban, a mennyire a gyakorlati élet beiga
zolná azt, hogy az állatvásár a kirakodó 
vásárral együtt egy napon megtartható, ez 
törvényes rendelet által azonnal elrendel
tessék, mert ezáltal tömérdek idő és munkaerő 
takarittatik meg a hazai ipar fejlődésére.

Mivel a végtelenségig elszaporodott vá
sárok által a kisiparos kénytelen idejének 
nagy részét a vásározásnak áldozni, a nél
kül, hogy ezáltal csak a legszükségesebb 
megélhetési anyagi jólétet elérhetné, ennél 
fogva nemcsak, hogy kívánatos, de arra el
kerülhetetlen szükség van, hogy a már fenn
álló értéktelen vásárok eltöröltessenek, a 
jövőben pedig ilyenek ne engedélyeztessenek. 
Az eltörölt vásárok helyett oly helyre adas
sék vásártartási jog, hol azelőtt kielégitő jó 
búcsú-vásárok tartattak.

Nagyon kívánatos, hogy egy általános 
országos vásározási szabály rendelet dolgoz
tassák ki, a vásározó iparosok és keres
kedők, valamint a kerületi ipartestületek 
meghallgatásával és egyetértésével, a mi az 
egyes megyék részére mintaalapul szolgál
jon és a mihez a helyi viszonyokat alkal
mazni lehessen.

Különösen megemlítjük még a fióküz
letekkel elharapódzó vásári visszaéléseket, 
a mi sehol a törvény által előirt követel
ményeknek meg nem felel és igy ezzel a 
vásári életben a leghallatlanabb üzelmeket 
követik el. A minta szabályzatban erre nagy 
figyelem fordítandó.

Végül kivánják a vásárügyek törvényes 
rendezésénél, hogy figyelem fordittassék 
mindazon fontos tényezőkre, melyek az 
egészséges vásári életre nagy befolyással le
hetnek és kivánják, hogy a vásári rend meg
állapítására az ipartestületek kellő befolyása 
biztosittassék.

Foglalkozott végül még a kongresszus 
a házaló kereskedés megszüntetésével, szövet
kezeti és betegsegélyezési ügygyei; állást 
foglalt a kisiparnál (különösen az aranymű
ves iparnál) mutatkozó tisztességtelen verseny 
ellen. Kimondották itt, hogy az állami ellen
őrzés alatt álló nemes fémáruknak a nyers 
anyag értékén alól való hirdetése, mint pusz
tán a közönség megtévesztését czélzó tisz
tességtelen eljárás, iparkihágásuak minő
síttessék.

Főbb vonásokban ezek azok, melyekkel 
a kolozsvári kongresszus foglalkozott. Nekünk 
miudezezekhez csak az a hozzáteunivalóuk, 
hogy iparosaink felszóllalásai ne a pusztában 
kiáltok szavai legyenek, hanem jogos, igaz
ságos és méltányos kívánságaik minél előbb 
kielégittessenek 1

Adja Isten 1

Különfélék.
— Az árvák jótevői. A lévai Stefá- 

nia-árvahaz, mely áldásos működését nem 
csak Léva városára, hanem a vidékre is 
kiterjeszti, jótevőinek száma napról-napra 
gyarapodik ; a nöegyesület, mely valóban 

ritka áldozatkészséggel iparkodik az általa 
fentartott árvaházat a kor igényeinek meg
felelőkig fejleszteni, minden alkalmat fel
használ hogy a nemesszivü emberbarátok 
figyelmét gyöngéd módon szeretettel ápolt 
árvái felé irányítsa. A múlt héten árváink 
magas pártfogót leltek Kis-Tapolcsány fen
séges urában és úrnőjében, József Ágost kir. 
herczeg és Auguszta kir. herczegasszonyban, 
kik Szmrecsányi kamarai elő.járó által a 
következő levélben tudatták a nöegylet el
nökségével az egyesületbe való belépésüket. 
A „Stefánia Árvaház0 nagytekintetü Elnöksé
gének Léván. Kis-Tapolcsány, 1899. október 
23. Hivatkozással f. hó 16-án kelt b. leve
lükre van szerencsém nagy becsű tudomá
sukra adni, hogy Ö cs. és kir. Fenségeik 
József Ágost föherczeg Úr és Auguszta fö- 
herczeg asszony a „Stefánia Árvaház°-at 
fentartó „Lévai Nöegylet0-be mint pártoló 
tagok belépni és egyszersmindenkorra száz
száz forintot adományozni méltóztattak, 
mely összeg ma posta-utalványon küldetik. 
Szmrecsányi.0 E helyütt emlékezünk meg 
Nemlaha Gyuláné Levatich Irma úrnőről is, 
kit árváink már régóta ismernek nemesszivü 
adományairól, ki az elhagyatott kis árvák 
iránt érzett részvétét újabban azzal doku
mentálta, hogy 100 írttal a nöegylet alapító 
tagjainak sorába lépett. Ezekhez az önma
gukat dicsérő nemes tettekhez azt hiszszük: 
felesleges minden kommentár.

— A lévai ttlzoltó-egyesület, mely 
egyes tagok viselkedése folytan igazán vál
ság felé sodortatott, a polgármester lapunk 
élén olvasható felhívása folytán az 1899. évi 
november hó 5-én vasárnap délelőtt 10 
órakor a városház tanácstermében köz
gyűlést tart. Minthogy tehát a közgyűlés tár
gyait nagyfontosságu ügyek képezik, igen 
ajánljuk, hogy a tagok minél nagyobb számban 
jelenjenek meg. Nem hihetjük, hogy azok a 
sajnálatra méltó jelenségek, melyeknek a 
múlt közgyűlésen tanúi voltunk, s melyek 
az egyesület tekintélyének igen artanak, 
újból ismétlődni fognak. Ennek az egyesü
letnek fennállása igen nagy fontosságú váro
sunk vagyonbiztonsága tekintetében, de mű
ködése csak úgy lesz áldásos, ha a tagok 
hivatásukat kellő komolysággal teljesitik s 
közöttük a szigorú és példás rend, egymás 
irányában kellő tisztelet uralkodik. E köz
gyűlés eredménye fogja majd megmutatni, 
fennálthat-e továbbra is az önkéntes tűzol
tóság a vagy a kényszertüzoltóság lesz e 
behozandó. Hogy ez utóbbi ismét mennyi 
terhet róna a városi közönségre, azt tálán 
felesleges hangoztatnunk.

— Eljegyzés. F é j a Ká mán uradalmi 
intéző f. hó 21-en, Léván eljegyezte L o k o t a 
Adolf ny. kir. főmérnök eB neje szül : Lö- 
riuczy Józsa kedves leányát, Anuuskát.

— Egyházi hírek. Tornyai János 
lévai róm. kath. segédleikész az eidélyi egy
házmegyébe helyeztetett át s helyébe Hidas
ról, Hölbl Antal küldetett lévai káplánnak.

— Gyászhir. Városunk egyik általá
nosan ismert regi tipikus alakja, az egykori 
jeles zongora mester, S c h m i d t Kajmund e 
hó 26-án a lévai kórházban elhalt. Varosunk 
ifjabb generációja, de még az idősebbek 
közül is sokan tőle tanultak zongorázni. 
Pedáns, szigorú, de jó lelkű tanító volt. Az 
utolsó időben betegeskedése következtében 
már teljesen abba kellett hagynia a tanítást. 
S igy az egykor keresett zongora tanító 
bizony rossz napokat látott volna, ha egyik

egyelőre minden szerkesztőt s papir-kosarat 
kidobunk a comptoárokból, — kezdetnek ez 
is elég — s a szebb jövő reményében s a 
(ötét fejű jelenkort szánóan kimosoiygva, 
ma menjünk ki a temetőkbe megsiratni -— 
bepapir-kosarazott zsengéinket. Ámen.0
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A regruta.

Nehéz, nagyon nehéz a sorsa a szegény 
regrutának, mig meg nem tanulja, met re van 
„rechts um°, „links um°, továbbá a külön
féle katonai pózokat. Mert hát a katona 
nemcsak abban különbözik a civiltől, hogy 
mundér van a testén, zsinóros, vagy zsinór- 
talan, és hogy csákó ül a fején kétfejű 
(azzal, vagy a nélkül és hogy az oldalán 
gyiklesö fityeg. Nem bizony, nem ez külön
bözteti meg a bakát a „gyatra0 cziviltöl, 
hanem hogy lép, hogy tartja a fejét. Hej, 
sok, nagyon sok időbe kerül, mig az a sze
gény regruta megtanulja a sok „eincz0 „zwei° 
mellett, melyek közé igen gyakran puskaagy 
is vegyül, hogyan kell kmyutani a lábat, 
hogyan kell letenni, s hogyan kell utána emelni
* másikat. Szegény regrutának bizony ilyen
kor még az is eszébe jut: milyen jó volna, 
ha csak egy lába volna az embernek, nem 
kellene kettőért is szenvedni.

Úgy elnézegettem a berukkolás után 
ezeket a kedvetlen, szomorú képű regrutá
kat az execzirpiatzon, amint a freiter ur, 
sokszor valamelyik öregebb baka, taoitgatte 
őket. Nehéz órák voltak ezek 1 Némelyikről 
szinte saakadt az izzadtság, pedig a kék 
guoyáu kívül lemmii de semmi nem volt

rajtok. Azután valami meleg sem volt, hiszen 
a nap már nagyon is ősziesen csillogott le 
az égről, s a hegyek felől didergetö őszi 
szél süvített. Es mégis izzadtak, jobbaD, miut 
otthon a legmelegebb napokban a legnehezebb 
munka közben. Es valamennyit néztem, mind 
olyan szomorú, mind olyan bánatos volt, 
mintha csak otthon a járásbiró ur előtt áll
nának holmi korcsmái csetepaté miatt.

S valahányan voltak, mind egygyel fog
lalkoztak és pedig a katonai „tudományok0 
legelemibb részét, a lépést tanulták.

Hiába, az ember a mai világban már 
kétszer tanul járni is. Először akkor, midőn 
az örvendő édes anya csalogatja: jer ide 
édes. Es akkor a kis gyenge láb úgy meg
ingadozik, úgy megreszket, hogy bizony 
minden negyedik, ötödik lépésnél megbotlik. 
De azért mosolyogva indul az édes anya 
felé, hiszen ha felbukik, van aki felemelje, 
az a jóságos anya, ki — midőn felbukik — 
szinte ijedten kiáltja : hapucza 1 De nem baj, 
a gügyögő kis fiú nem sir, mert az esés 
fájdalmait hamar elfelejtetik az édes anyai 
csókok. Es másodszor is tanul.

De ez a második járnitanulás már na
gyon szomorú. Látom gyakran, hogyan ta
nítják járni azokat, kiket a Tettes sorozó 
bizottság alkalmasaknak talált a „fegyver
viselésre.* * A „lépés*  az első, mert a nélkül 
úgy menne a század, mint a legelőről haza
térő gulya: összevissza, már pedig ha igy 
mennének az ellenség elé, talán az meg
mosolyogná őket, s szóba se állna velős. 
Hogy harczolnának akkor, s hogy tudnának 
„rendben visszavonulni,0 ha muszáj I

No »bből ii látható, hogy nagy izUk»óg 

van arra, hogy megfeszüljön minden lábizom 
a lépésnél, s hogy a jobb láb után szabá
lyosan emelkedjék a bal egész a lábujhegyig, 
mely is csak akkor hagyja el a főidet, ha 
a jobb teljesen a földön van. S e lábsze
déshez a testet sem lehet csak úgy czivil- 
módra tartani. Úgy kell annak állni, mint 
egy kitömött múmiának, egyenesen, peczke- 
sen, vagy mint a freiter ur nagy tudákos- 
sággal megjegyzi: fest. A fejet meg nem 
arra teremtette az Isten, hogy izegjék, mo
zogják, mint egy szélkakas, hanem arra, 
hogy méltóságteljesen, szilárdul álljon s kü
lönös „direkczió°-ja mindig az ég legyen, 
hová a katona embert úgy háború idején 
tömegesen „beszállásolják.0

Ez elvek szerint tanulják a regruták a 
lépést. És ez a tanulás — a bevett szoká
sok szerint —- nagyon nehéz.

Ott látom őket, amint hátratett kezek
kel, feszes előrehajlással tanulgatják a tirer 
dirigálása mellett, És nemcsak a tanulást 
látom, de a tanítást is, s az utóbbi sokkal 
nagyobb keserűséget, fájdalmat okoz a reg
rutának, mint az előbbi. Mert azt meg csak 
megszoknák, hogy kell emelni a lábat, de 
a puskatust, meg a sűrűn hangzó nyakleve
seket, nagyon nehéz megszokni, Es az a 
szegény baka, midőn arczul üti tanitója, úgy 
áll mint a szobor, még csak a keze sem rán- 
dul meg, nehogy egy másodikat is kapjon 
utána. És ilyenkor mintegy önkénytelenül is 
eszembe jut: ugyan melyikuek nincsen szive, 
a tanitónak-e, vagy a tanítványnak ? És úgy 
tapasztalom, hogy a tanítványnak van, amit 
bizonyítanak az alágördülő könycseppek, 
mlyek a kebiökbeü dúló fájdalomnak egyet*  

len kitörései. Igen, egyetlen, mert máskép 
nem szabad mutatniok, hogy nagyon is nagy 
keserűség nekik ez a tanulás.

Es olykor, ha kettőnek van egy tanitója, 
a firer ur, ha rosszul csinálnak valamit, nem 
fárasztja magát a pofonok osztogatásával, 
hanem szembe beállítja a két bakát s azt 
mondja előbb az egyiknek :

— Üsd képen I
És az képen üti talán legjobb barátját.
— Add vissza, mondja a másiknak.
És az visszaadja. Még azt sem mondhat

ják egymásnak: bocsáss meg pajtás! Meg 
keli tenni, mert úgy parancsolták. . . .

így tanulják es igy tanítják a hadi tudo
mány legelemibb részét. Hát még a többit 
hogy tanulhatják, hogy taniihatják ? 1 . . . .

Úgy elnézegetem ezeket a szegény regru
tákat reggelenként. Nem azért, mintha gyö
nyörködném bennük, de mert sajnálom őket, 
mert férfiak, meglett emberek a tudom, hogy 
az ütés nemcsak testüknek fáj, de a szívok 
is sajog miatta.

Egyik halványabb, szomorúbb mint a 
másik s mindegyik olyan kedvetlenül, melan
kolikusan nézi a felhős, szürke eget, mintha 
bizony nem bánnák azt sem, sőt jobban 
szeretnék, — ha meghalhatnának.

Sok, nagyon sok nem birja ki ezeket 
a tanítási módokat s vagy megszökik, vagy 
elbúcsúzik egy 6Író levélben övéitől s eldobja 
magától az életet.

Még most is emlékszem egy hatalmas, 
jól megtermett regrutára, ki talán legnagyobb, 
de legbánatosabb is volt valamennyi között. 
Mindig ott láttam reggelenkint a gyakorló
téren. A nagy test nagyon ügyetlen, azt 
szokták moudani; eit táj;aszUitam « regrutátj



nemesszivü emberbarát több ízben nem se
gélyezi s öreg atyjuk mostoha Borsára a 
messze távolban élő fiainak figyelmét fel 
nem hívja. Ez óta csaknem kizárólag a fiai 
által nyújtott segélyből élt. Temetése e hó 
27-én ment végbe fiainak s több jó ismerő
sének részvéte n-ellett. Haláláról gyermekei 
a kővetkező gyászjelentést bocsátotta ki : 
Szomorú szívvel jelentjük édes atyánknak, 
illetőleg ipunknak, meg nagyatyánknak id. 
Schmidt Raj mund Ferdinandnak f. évi okt. 
hó 26-án élete 64-ik évében végelgyengülés 
következtében történt elhunytát. A boldo
gulnak tetemei 1. évi október hó 27-én d. 
u. 3 órakor fognak a róm. kath. temetőben 
öröa nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő 
szent mise f. évi okt. hó 28-án reggel 7 , 
órakor fognak a róm. kath. templomban meg
tartatni. Béke poraira! Schmidt Rajmund, 
Schmidt Oszkár és neje és Margit leányuk. 
Schmidt Győző és neje és Sándor fiuk.

— A lévai vasút forgalma oly nagy 
volt a múlt héten, hogy a gabona-szaiiitást 
a hivatali személyzet expediáini képes nem 
volt, mert elegendő vaggon sem állott ren
delkezésre ; ennek következtében a sok ga- 
boua zsákokban beraktározatlanul hevert a 
pálya udvaron. A lévai kereskedők a keres
kedelmi csarnok elnöksége u’jáu táviratilag 
a kereskedelemügyi miniszterhez fordultak, 
ki még a távirat napján megfelelő személy
zetet kellő vaggouokkal és ponyvákkal el
látva küldött a kinnt levő gabona beraktá
rozására s továbbítására, a mely munka a 
legnagyobb erömegfeszités mellett is két 
napig tartott. A miniszter e gyors és eré
lyes intézkedése igen jól esett kereskedő
inknek.

— Nagyidők tanúja. Azokból a vi
téz honvedekből, kik a magyar szabadság- 
harczban küzdöttek a hazáért, alig él mar 
egy kettő. Az idők folyamán egyenkint el
múlnak, mint az őszi időn a fákról alápergő 
falevél, nemsokára már hírmondó sem ma
rad közülük. E hó 25-én halt el egy vitéz 
1848/49-iki honvéd, Király János lévai 
csizmadia-mester, ki csaknem valamennyi 
csatában részt vett. Utolsó éveiben mostoha 
viszonyok között élt az egykori vitéz ka
tonája kiről csaknem megfeledkezett min
denki, mig nem a halál öt is odaszóliiotta 
többi bajlársai mellé pihenni. E hó 26-án 
helyezték örök nyugalomra városunk közön
ségének részvéte mellett.

— Esküvő. Őrt mán n Fidél, az 
első magyar általános biztosító tarság lévai ' 
főügynökségének czégjegyzöje holnap, e hó 
30-an tartja esküvőjét J á n o s s y Józsa 
kisasszony nyal, özv. Jánossy Lajosné ked
ves leányával Léván.

— Színház Fekete Miksa színtársu
lata, mely jelenleg Kisújszálláson működik, 
s melyet a legjobb hírek előznek meg, a 
jövő hét folyamán Lévára jön. A társulat 
a színmüvek minden faját kultiválja, műsora 
változatos s a legújabb darabokat felöleli. 
A vidéki jobb erőiből összeállított társulat 
tagjainak névsora a következő : Nők : Med- 
gyesi Erzsi, operette és népszínmű prima
donna. Körösi Valér, soubrette, Szirmay Jo 
zefin, drámai hősnő, Medgyaszai Ilon, drámai 
szende, F. Kiss Laura, drámai és vígjátéki 
anya, Bérczy Erzsi, társalgási, Bérczy Mari, 
komika, Czinczar Juliska, Szabó Hortenzia, 
Varga Anna, Bérezi Margit, kardalosuök és 
segédszinésznök. Török Margit, karnagynö.

is, ki izmos lábait sehogy sem tudta az einz, 
zwei-hez szoktatni s éppen azért legbőveb
ben kijutott neki a puskaagyból s legtöbb
ször elerángatta a tirer a különböző szente
ket, melyeket katonásan felcicomázva vag
dosott a fejehez. A szegény legény csak 
tűrte a katonaélet „gyengéd kedveskedéseit", 
s még csak a szempillája sem rándult meg, 
midőn tanítója a képéhez tapasztotta tenye
rét. Olyan érzéktelennek látszott, mintha azt 
az oktatási módot egyszerűen „katonadolog"- 
nak vette volna, mintha azoxat a. ütéseket 
nem éreznó a szive.

Midőn „ruhig“-ot kapott, megtörölte 
izzadt homlokát 8 tekintete mindig a távoli 
hegyek közt révedezett, mintha csak szülő
faluja jól ismert vidékét keresné, ahol reg
gel felkelt, dolgozott, izzadt, de nem bán
totta senki, senki. ... És midőn „hapták"- 
ot vezényelt tanítója, tekintete olyan nehe
zen vált meg attól a hegyes vidéktől, mintha 
csak örökre búcsúzna tőle, mintha csak nem 
is láthatná többé soha. És egykedvűen, unot
tan lépkedett a komaudó szerint. . . .

Egyszer csak nem láttam többé az én 
emberemet. Kérdezősködtem utána, hol vau, 
talán beteg ?

— Jó helyen vau már ő, válaszolta a 
kérdezett baka egykedvűen. Egyik este fel
szökött a padlásra s ott főbe lőtte magát. 
A tepett, zsíros papit szeletkére, melyben be
jelentette halálát, csak ennyit irt: Biztosan 
lépek, tirer ur, hogy egy lépéssel a másvi
lágon lehessek. Megadtuk neki a végtisztes
séget. . . .

............És bányán tesznek ilyen biztos 
lépést a másvilágra ?!....

axcl. —) 

Barcsai Jozefa, sugónö. Fekete Miksa, (igaz
gató) jellem. Mjskolczi László, (rendező) apa. 
Szalkay Béla, (titkár) kedélyes apa. Fehér 
Károly, drámai hős, jellem. Abonyi Gyula, 
operette buffo. Hegyi Izsó, bariton énekes. 
Remete Géza, operette tenor. Pápai József, 
szerelmes. Erős József, komikus. Szigethy 
Lajos, másod énekes. Horváth József, Juhos 
Sándor, Kádár Ferencz, Herits Ottó, kar
dalnokok és segédszinészek. Bérlet-árak: 
12 előadásra I. rendű kör- és oldalszék 10 
frt., II. rendű 8 frt. Bérletek előjegyzésével 
Szálkái Béla titkár van megbízva.

— Uj főispán! titkár. A belügymi
niszter báró Jeszenák István m. kir. köz
ponti statisztikai hivatali tisztet a X. fizetési 
osztályba föispáni titkárrá nevezte ki szol
gálattételre Barsvármegye főispánja mellé 
osztotta be.

— Áthelyezés. D o d e k János, liptó- 
ujvári kir. járásbirósági segédtelekköny vve- 
zetöt, a ki egyébként is városunk szülötte, 
az igazBágügyminiszter hasonló minőségben a 
lévai kir. járásbírósághoz helyezte át.

— Lelkészavatás A dunáninneni ev. 
ref. egyház kerületben ma egy hete avatta 
fel lelkészekké Szász Káioly ref. püspök 
a végzett theologusokat. Az uj segédlelkészek 
között van Kutas sy Dezső, Kutassy Dé
nes ev. ref. igazgatótanitó fia is, ki a lelkészi 
vizsgálatot jó sikerrel tette le.

— A lévai kereskedő ifjak társulata 
ma vasárnap óéi után 2 órakor tartja évi 
rendes közgyűlését, a melyre a tagokat ez 
utón is meghívja az elnökség.

— Közgyűlés. A lévai temetkezési egy
let rendes évi közgyűlését november hó 3-án 
reggel 9 órakor, a város-háza tanács
termében fogja megtartani, továbbá ugyan
azon nap reggel 7 órakor az elhunyt egyleti 
tagokért gyász isteni-tisztelet fog tartatni a 
róm. kath. plébánia templomban.

— Tüzeset. Zsemléren, Rudnay Béla 
budapesti főkapitány uradalmában e hó 
26-án este három kazal szalma ismeretlen 
okból kigyuladt s teljesen leégett. — Lon- 
tón pedig egy uradalmi birka akol gyuladt 
ki s a bennevolt juhokkal együtt teljesen 
elégett.

— Szépmüvészet a népiskolában.
Nagynevű közoktatási miniszterünk a mű
vészet, a szép iránti érzék fejlesztését már 
a népiskolában szándékozik megkezdeni és 
fokozatosan gyarapítani a növendékekben 
egy újabb intézkedése által, mely felett épen 
a legközelebbi napokban folyt széleskörű és 
beható szaktanácskozmány a kultusz mi
nisztériumban a meghívott szakfértiak jelen
létében. A miniszter ugyanis az elemi isko
lákban hivatott művészek által alkotott szem
léltető képek utján akarja a művészi érzé
ket fejleszteni a zsenge gyermekekben s e 
czélból most egyelőre 40 válogatott, művészi 
kivitelű képet óhajt készíttetni legjelesebb 
festőművészeink által, melyek közül 20 db. 

I az alsó három osztály számára készülne s a 
; beszéd- értelemgyakoriatok alapjául szolgálna 

az iskola, a szülei ház s a községi élet kö
réből, a másik 20 darab pedig a felsőbb 
három osztály előtt történelmi, földrajzi s 

[ általánosabb műveltségi tárgyakkal foglal- 
; koznék. Az eszme létesítésére vonatkozó, 
i részletes tervezetet a szaktanácskozmány elé 
I Halász Ferencz min. osztály tanácsos, nép

oktatásügyünknek e buzgó, lelkes apostola 
terjesztette elő, beható indoko'ással s a ki
vitel módozatainak részletezésével. A terve
zetet e szaktanácskozmány lelkes örömmel 
fogadta s igy a terv keresztülvitele népok
tatásunk hasznára s előnyére már a legkö
zelebbi jövőben várható.

— A párisi magyar kiállitás. Magyar
ország, mint már az eddigi adatokból meg
állapítható, minden valószínűség szerint mél
tóan lesz képviselve a párisi kiállításon. A 
kiállítók száma máris meghaladja a három
ezret, s még sokan fognak ezentúl is jelent
kezni. A kiállitás épülete már a befejezés 
felé közeledik s a belső berendezésre is be
érkeztek már a pályázatok. A pavilon egyik 
fődisze lesz a huszárterem, melynek két 
főfestményén most dolgozik Vágó Pál. A 
kiállitás munkálatainak legfőbb vezetője, 
Lukács Béla kormánybiztos, novemberben 
hosszabb tartózkodásra Párisba utazik.

— Törvényjavaslat a gabonacsép- 
: lésről. A kisgazdák s a cséplőgép-tulajdo

nosok között, mind a két fél hátrányára, a 
jogviszonyok szabályozatlan volta miatt igen 
gyakori a súrlódás, a pereskedés. A gazdák 
s a cséplő-vállalkozók részéről egyaránt pa
naszolt eme helyzet orvoslására a földmive
lésügyi miniszter a gazdasági egyesületek 
elnökei s az alispánok véleményének meg
hallgatásával törvényjavaslat-tervezetet léte- 
sitetett, melynek tárgyalása czéljából e hó
nap 10-ére szaktanácskozmányt hivott össze. 
A tervezet olyan intézkedéseket foglal magá
ban, melyek mind a két fél jogos érdekének 
biztosítása mellett alkalmasad lesznek arra, 
hogy a cséplés megkezdési ideje, a gép meg
romlása, a termény részbeni megsemmisülése 
stb. miatt manapság folyton előálló viszá
lyoknak elejét vegyék. Ugyané tervezet 
keretében nyernek szabályozást a cséplő 
vállalkozó által felfogadott munkások, továbbá 
az úgynevezett munkásvállalkozók és a segéd
munkások jogviszonyai is. E részben a mun
kásoknak sok, régen hangoztatott jogosult 
kívánsága nyer kielégítést, a mennyiben a 
legkisebb munkabér feltétlen biztosítása az
1898. II. törvényezikk 70, §-a módjára a 
cséplő- és munkásvállalkozóknak is kötelessé
gévé tétetik, • munkátoknak megszolgált 

bérük erejéig a vállalkozó gépeire, termé
nyeire minden más zálogjogot megelőző tör
vényes zálogjog biztosittatik stb. A törvény
javaslatot, melynek mielőbbi tárgyalása a 
kisgazdák s a munkások érdekében igen 
kivánatos, a szaktanácskozmány után a föld
mivelési miniszter rövid idő alatt benyújtja 
a képviselöházhoz.

— Az iszákosság ellen. Hontvár- 
megye törvényhatósága kérvényt intézett a 
képviselőházhoz, melyben az iszákosság ter
jedésének meggátlása céljából a pálinkamé
rések korlátozása iránt törvényhozási intéz
kedéseket kér.

— Interpelláczió az uj mezőgaz
dasági szesztermelők érdekében. Azon 
mozgalom folytatásaként, melyet az uj me
zőgazdasági szesztermelök sérelmeik orvos
lása végett megindítottak, a képviselőházi 
tanácskozások megkezdésekor, minden párt 
részéről egy-egy tekintélyes gazdaképviselö 
interpellácziót fog intézni a pénzügyminisz- 
hez. Az uj mezőgazdasági szesztermelök 
már ezelőtt három héttel előadták panaszai
kat azoknak, a kik okai ezen állapotnak, de 
midaddig nem történt semminemű intézke
dés, nem csoda tehát ha a szesztermelők 
nyughatatlankodnak s várva várják a segít
séget. Maga Grauzenstein államtitkár mondta 
„nevetségesnek" az uj szesztermelők részére 
kiosztott kontingens mennyiségét, joggal 
várják ennélfogva az érdekeltek, hogy a 
„nevetséges" kiosztás mielőbb egy komo
lyabbal fog helyettesittetni, a mely megfelel 
a régi törvény intenczióinak, miután az uj 
gyárak még akkor épültek, midőn a minisz- 
teriumbeli referens urakon kivül senki sem 
ismerte az uj törvényeket. A kiosztott „ne
vetséges" kontingenst pár hét alatt kifizetik, 
akkor aztán a 2l/a milliós befektetést gara- 
pithatják ezrekbe kerülő reservoárok építé
sével, ha a szeszt exkontingens gyanánt el
vesztegetni nem akarják s ha várni tudnak, 
addig mig segítséget kapnak azoktól a hi
vatali közegektől, a kik által hivatva lettek 
gyáraik fölépítésére. Reméljük, hogy a pénz
ügyminiszter ur az interpellácziókra adandó 
válaszában meg fogja nyugtatni a nem ok- 
nélkül aggódó érdekelteket.

A P K ÓH A O K.
Rovatvezető: ZUHANY.

Megnyugtatta. — Hölgy: Távozzék uram ! 
Szóba sem állok olyau emberrel, a ki csak pénzemért 
akar elvenni. — Kérő: Nagysád I Meggyőzöm kegye
det azonnal, hogy távol van tőlem minden önző szán
dék. Mert ime, kész vagyok lemondani minden hozo
mányáról a — hitelezőim javára.

A büszke harangozó. Kurátor a ha- 
r angoléhoz: — Be’ gyönyörű predikácziót mon
dott ma a tisztelendő ur ; bizony meg kéne aranyozni 
a száját 1 — Harangozó: De én harangoztam ám be 1

Irodalom és művészet.
Két hideg ász. Régi közmondás hirdeti, 

hogy a híres régi birtokok nagy része két 
hideg ászon úszott el. Mert hát nagy dolog 
ám két hétig ász a ferblibun, méltó arra, 
bogy ropogós bankókat ne sajnáljuk tőle. 
Mert hát az ördög nem alszik és hátha be
vág a harmadik ? — Hiába, a kártyától soha 
sem sajnáltuk a pénzt s csak a napokban 
számította ki egy szellemes tárczairónk, hogy 
Magyarországon a délutáni időben minden 
órában legalább két millió forint úszik a 
kártyán, ferblin, tarokkon, vagy alsóson. Az 
említett iró azonban nagy szolgálatot tett 
volna, ha statisztikájában tovább megy és 
kiszámítja, hogy naponta mennyi pénzt ál
doz Magyarország például irodalmi czélokra ? 
Azt hisz zük az összehasonlítás igen szomorú 
eredményeket mutatna az irodalom részére. 
Mert a iapisatalat azt mutatja, hogy jó
módú, vágj ooos, gazdag magyarjaink, akik 
két hideg ászszal elkóstoltatnak ropogós ban
kókat: sajnálnak egy pár krajezárt is köl
teni arra, hogy családjuk részére egy-egy 
irodalmi müvet megszerezzenek. Mit mon
dunk pár krajezárt ? . .. Bizony néha egyet
len krajezárt is. Mert például, ha az „Ott
hon" czimü havi folyóiratot járatják, nem 
is egészen egy krajezárt kellene naponta 
áidozniok és kapnának egy folyóiratot, mely
ben az egész család talál nemes szórakozást, 
tanulságot, hasznos útbaigazításokat. Az 
„Otthon" czimü folyóirat ugyanis egész évre 
3 írtba kerül. Vagyis 3 írtért 12 vastag 
könyv kapható egy évben. Az „Otthon" 
pedig a legkiválóbb magyar Írók és magyar 
művészek munkáit közli. Olcsósága abban 
leli magyarázatát, hogy a „Magyar Szalon"- 
nak képezi külön kiadását. Az „Otthon" 
páratlanul áll irodalmunkban. Kiállítása fé
nyes. Tartalma nagybecsű. A család minden 
tagja tál benne becses olvasmányokat. A 
hölgyeknek különösen figyelmükbe ajánljuk, 
hogy az „Otthon" közöl kimerítő divat tu
dósításokat a legújabb divatképekkel. Ter
mészetesen, hogy az „Otthon" közöl regényt, 
elbeszéléseket, tráfás czikkeket, népszerűén 
tartott tudományos feji égetéseket, híres uta
zók leírásait, szóval mindamaz irodalmi ter
mékeket, melyek egy müveit családot érde
kelhetnek. Az „Otthon"-t éppen azért szab
tuk oly olcsóra, hogy minden magyar csa
ládnak módjában álljon reá előfizetni. Épen 
ezért elfogadunk negyedévre is előfizetést, 
és pedig 80 krt egy negyedévre, Ily módon 
mindenkinek alkalma nyílik könnyű szerrel 
egy kis könyvtárra szert tenni, mert az 
„Otthon" évenkint 12 vastag kötetben je
lenik meg és nélküiözhetövé tesz minden 
más heti lap járatását. Az „Otthon" előfi
zetési pénzei a következő czimzéssel kül
dendők : Az „Otthon" kiadóhivatalához 
Budapastont Vili,, JUkóozytér 11. iz,

45 krtól 14 frt 65 JJcLll SOlyOUl Krig méterenként — 
valamint fekete, fehér és színes Henneberg 
selyem 45 krtól 14 frt 65 krig méteren
ként — a legdivatosabb szövés, szin és min
tázatban. Frivát-fogyasztóknak póstabér 
és vámmentesen valamint házhoz szállitva-
— mintákat pedig postafordultává 
küldenek, HENNEBERG G. selyem
gyárai (cs. és kir. udvari szállító) Zürich
ben. — Magyar levelezés. Svájczba kétsze
res levélbélyeg ragasztandó.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza: m.-mázsánként 7 frt 20 kr, 7 frt. 40 Két
szeres 6 frt — kr. 6 frt 40 kr. — Rozs 
6 írt — kr. 6 frt 20 kr. Árpa 6 frt — 
6 frt 60 kr. Kukoricza 4 frt 50 kr 4 frt 80 
kr. Bah 5 frt 80 kr. 6 frt — kr. Zab 5 ’rt — kr
5 frt 20 kr. Leu’.ss 7 rt — ’cr. 7 frt 50 r 
Köles 4 frt — kr. 4 frt 50 kr.

Nyilttér.
i.

832./1899. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulirt birósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz
hirré teszi, bogy a lévai kir. járásbiróság 1899. 
évi V. 420/1. sz végzése következtében dr. 
Rapach Frigyes ügyvéd által képviselt Ges- 
tetner Nátháu javára ÖZV.Slmor Mátyásné 
ellen 360 frt s jár. erejéig 1899. évi aug. 
hó 22-én foganatosított kielégítési végrehaj
tás utján lefoglalt és 361 frt 50 krra be
csült következő ingóságok, u. m. bútor, föl
szerelés, italok stb. nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbiró
ság 1899-ik évi V. 420/2. számú végzése 
folytán 126 frt 22 kr. tőkekövetelés ennek
1899. évi szept. hó 28. napjától jár. 6 °/s 
kamatai, Vs’/o váltó dij és eddig összesen
6 frt 10 krban biróilag már megállapított 
költségek erejéig Garam-Gamásdon leendő 
eszközlésére 1899. évi okt. hó 30. nap
jának délelőtti 8 órája határidőül kitü- 
zetik és ahhoz a venni szándékozók oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 
108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, 
a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becs
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és felülfoglaltatták s 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. t.-ez. 120. §. ér
telmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Léván, 1899: évi okt. 8. napján.
Tonhaiser, 

kir. bir. végrehajtó.
II.

1899. évi 1189. szám.
Zabszállitási hirdetmény.
A körmöczbányai m. kir. bányahivata. 

kezelése alatt álló lóistállózás számára az 1900 
évben ötszáztiz (510) bectoliter zabra lévén 
szükség, ezen szükséglet nyilvános árlejtés 
utján fog beszereztetni.

Vállalkozni szándékozók felhivatnak, 
hogy 50 kros bélyeggel ellátott zárt Írásbeli 
ajánlataikat egy (1) kilogramm zab miuta kí
séretében f. évi november hó 24-őn dél
után 5 óráig ezen kir. bányahivatalnál 
nyújtsák be, később beérkezendő ajánlatok 
nem fognak tárgyalás alá vétetni.

Különösen szem előtt tartandók :
1. ) Az egységi ár heotoliterenkénf álla

pítandó meg, s az ajánlatban szóval és szá
mokkal tisztán kiírandó.

2. ) Csak teljesen kifogástalan minőségű
— hectoliterenként legalább 46 kilogr. súlyú, 
kétszer rostált zab fog átvétetni, a kikötött 
súlynak meg nem felelő, vagy az átvevő 
bizottság által bármely irányban kifogásolt 
minőség vissza fog utasittatni, a aa a rak
tárból azonnal eltávolitandó.

3. ) Vállalkozó kötelezi magát aa egész 
mennyiséget f. évi deczember hó végéig a 
városon kivül levő raktárba saját költségén 
beszállítani. A vétel ár az egész mennyiség 
beszállítása után az összegnek megfelelően 
II, és Ill-ik fokozat szerint bélyegzett nyugta 
ellen 1900. évi január hó 2-án fog a kir. 
bányahivatal pénztára által kifizettetni.

4. ) Bánatpénzül a vállalatból várható 
nyers bevételnek 5%-a készpénzben, vagy 
elfogadható értékpapírokban az ajánlathoz 
csatolandó. A vállalatot elnyerő ajánlat bánat
pénze a kir. bányahivatal pénztárába letétbe 
helyeztetik és csak a szátlitás kifogástalau 
befejezése utáu fog visszaadatni.

5. ) Az ajánlatok tárgyalása f. évi no
vember hó 25-én délelőtt 10 órakor 
a kir. bányabivatal tanácstermiben fog meg
tartatni.

6. A kir. bányaigazgatóság fenntartja 
magának azon jogot, hogy a beérkezett aján
latok bármelyikét tekintet nélkül az egységi 
ár magasságára — tetszés szerint elfogad
hassa, esetleg az összes ajánlatokat vissza 
Utasit hassa.

Részletesebb felvilágosítások a kir. 
bányahivatal irodájában a hivatalos óráit 
alatt beszerezhetők,

M. kir. bányahivatal.
Körmöosbáuya, 1899. évi október hó 3.



44. szám. HIRDETÉSEK. 1899. október hó 29.

HIRDETMÉNY.
A selmeczi takarékpénztár igazgatósága közhirré teszi, hogy 1900. évi január hó I. naptol kezdve 

további intézkedésig a betevőknek az eddigi 4°|o helyett 41|2°|o kamatot fog fizetni. Ezenkívül a 
betétkamatadót is az intézet fizeti a nála elhelyezett betétek után.

Selmeczbányán, 1899. évi október hó 16-án. Az igazgatóság

Legnagyobb nyeremény
legszerencsésebb esetbeni.ooo.ooo korona

As ttsMzes 50,000 nyeremény

JEGYZÉKE.
▲ legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben

1.000,000 korona
A nyweméayok részletes beosztás* a követk.14:
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A ötödik nagy magy. kir. osztálysorsjáték nem
sokára ismét kezdődik és 
,Os°’°y°O «|M

jut, vagyis az oldalt levő nyereméuyjegyzék szerint az 
összes sorsjegyek fele feltétlenül nyerni fog.

A nyerési esélyek Tehát, mint már általánosan 
ismeretes, orÍÓ8ak.

Összesen tizenhárom millió 160,000 koronát 
sorsolnak ki biztosan. A legnagyobb nyereinéuy leg
szerencsésebb esetben

egy millió korona.
Szives mielőbbi megrendeléseknél eredeti 80r8* 

jegyeket a tervszerű eredeti árban es pedig:
egy egész I-ső oszt, eredeti sorsjegy 6.— frt
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küldünk szét utánvéttel, vagy a pénz előleges bekül
dése ellenében.

A húzások után megküldjük tisztelt vevőinknek 
a hivatalos huzási jegyzéket, hivatalos tervezetek pedig 
díjtalanul állanak rendelkezésre. A húzások a magy. 
kir. kormány ellenőrzése mellett nyilvánosan történnek 
és azoknál mindenki megjelenhetik.

Kérjük a rendelményeket mielőbb, legkésőbb 
azonban

f. évi november 16. és 17-ig 
mely napon a húzás vaa hozzánk beküldeni. 

Török A. és Társa
a m. kir. szab, osztálysorsjáték főelárusitó!

Budapest, V., Váczi-körut 4/a.

I

Jí'

A

Rendelőlevél levágandó.

Török A. és Tarsa uraknak Budapest.
Kérek részemre ..... I. oszt. magy. kir. szab,

osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos tervezet
tel együtt küldeni.
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19.—
28.—
36.—
39.—
27.—
38.—
68.—

0

SzsLbacLalixx  ázott

valódi „SINGER11 és valódi „HOWE“
családi és iparos varrógépek

igen csinos kiállítással ö évi 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 állványnyal . .
Howe családi varrógépek állványnyal . . .
Nagy Howe varrógépek iparosoknak ....
Bingschiff családi gép 48 irt., iparos gép . .

valódi utána.

22._
35.—
40.—
44.—
33.—
40.—
70.—

Készpénz fizetés mellett 57.-al olcsóbb.

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

Géptűk, részek és csónak olcsón.

JÓ SZERSZÁM FEL MUHW
Gazdasági gepek, gépreszletek, tőin 
lök, vízmentes ponyvák, merlegek es 
gepszijak, szerszám, vas- és aczél 
főraktár. Portland cement es Hyd T 1

raulikus mész stb. 12
Kapható KERN TESTVÉREKNÉL Levan. 1
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Ha őszül a haja használja a

Z 0 L T A N-féle

HAIR REGENERÁTORT

A n. é. közönség figyelmébe !

BlllÍu5jnilJ^15S£i>ffí7j

A Dinnre lepérlZa villöial
? ^70 & A ®

mely nem hajfestő, de oly vegyi hatású szer, mely rövid ideig való

Egyedül:

Ali^M»«S«l>b dinnye 
latokból párolva

Főelárusitó : Engel József kereskedő
Léván

Kávé
Jamaikai legfinomabb . 
Cuba legfinomabb . . 
Ceylon legfinomabb 
Ceylon finom .... 
Portorico finom, és Cuba 
Rio Kávé.....................
Gyöngy legfinomabb 
Mocca legfinomabb . . 
Arany Jáva legfinomabb 
Menado legfinomabb 
Brazíliai legfinomabb 
Brazíliai II. rendű . . 
Cuba pörkölt .... 
Hungária kávé . . .

1 klg. frt. kr. 
. . . 2.24 
. . . 2.24 
. . . 246 
. . . 2.06 
. . . 2.— 
. 1.60 1.80 
. 2.16 2.24 
. . . 2.24 
. . . 2.24 
. . . 2.16 
. . . 1.60 
. . . 1.30 
. 2.— 2.40 
. . . 1.20

Kapható:

Kern Testvéreknél,
Léván.

z O I t á n Béla udvari szállitó

gyógyszertárában

BUDAPEST, V. Hold-utcza és Nagykorona-utca sarkán.

használat után a haj eredeti színét adja vissza.

Ara ■ü.'veg'exxltixit X forint-

I frt. 30 kr. előleges beküldésével bérmentve.

Gabonatisztitó-rosták. Daralók. Morzsoló. Tizedes mérlegek.
Mezőgazdasági gépgyárosok vaktára, 

Kern Testvéreknél, Léván. 
Árjegyzékek kívánatra Ingyen 

és bérmentve küldetnek.
Sackrendszerű egyetemes 

és mélyítő aczél ekek.

Nyomatott Nyitrai O Tina könyvnyomdájába^ Léván-


