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Alakítsunk szövetkezeteket!*)
Úgy a kereskedői utón beszer

zett áruczikkek drágasága, mint a 
takarékpénztári kölcsönöknek, a ma
gas kamatláb mellett is, a félre 
nézve veszélyes volta, egyaránt 
arra hívják fel a vidéki társadalmat, 
hogy a főváros példájára e bajok 
ellen szövetkezetek alakítása által 
védekezzék.

Örömmel tapasztaljuk, hogy e 
tekintetben megyénkben is megin
dult az üdvös áramlat, követve Nyit- 
ramegye példáját, hol már régebben 
gyökeret vert, már is szépen virág
zik a szövetkezés ügye. Főleg egyes 
községek alakítottak már ilyen szö
vetkezeteket. ami annak a jele, liogv 
találkoztak ott lelkes férfiak, kik 
nem sajnálva a csekély fáradságot,

*1 A csikket bár nem egyezik meg á l t a l á 
ban az itteni köz vélemény nyel egész terjedelmé
ben hozzuk.

Mint az egész országban mostanság felvetett 
aktuális kérdés figyelmet érdemel a vidéki földinívelö 
nép java tekintetéből, de Léván, hol a hegemónia u 
a pénzintézetek és a kereskedők, az iparosok és a 
hivatalnokok serege közt az előbbiek előnyére m eg
oszlik, a hitel- és fogyasztási szövetkezetek kérdése 
ha épen nem fölösleges is. de most még minden
esetre korai. ____________  ____ Aszerk.

T Á R C Z A.

Irta westersheimbi Wettstein Jenöne. szül verbói 
Szluha Margit.

Másnap volt a tavaszi versenyok utolsó 
napja.

Legnagyobb érdeklődéssel ti 100.000 
koronás gróf Máriaházy emlékversenyt várták, 
mely úrlovasok részére alapíttatott és melyre 
Edwards lord is lejött a pardubitzi versenyek
ről, hogy saját maga vezesse győzelemre vi
lághírű Derby-nyerŐ kanezáját ..Tantort."

Ezt a remek állatot mindenki megbá
multa, de mindenkinek megakadt a szeme 
Mikolay Erna grófnén is, ki férje halála óta 
ezúttal jelent meg először nyilvános helyen 
egy egyszerű, de feltűnő heliotrop toiletteben.

(iida bárt) hamar elfelejtette tegnapi ku- 
darezát és hű árnyékként követte a grófnőt, 
mutogatva neki mindazon uj alakokat, kik a 
grófné gyásza alatt tűntek fel a társadalom 
felszínén.

De ez csak a szünetekben történhetett, 
mert a futamok alatt Erna grófné szemmel-, 
füllel-, testtel-lélekkel a lovaké volt. Lábuj- 
hegyre állva izgatottan és piruló arezezal kö
vette a lovak vágtatását, ha látcsövet tart a 
kezében azt bizonyosan összezúzza, de sze
rencsére neki oly pompás szeme volt, hogy 
egy ilyen eszköz nála teljesen feleslegessé vált.

a dolgot nem csak kezükbe vettek, 
de nyélbe is ütötték, sokakat köte
lezve ezáltal hálára önmaguk iránt. 
Hat a városokban, főleg pedig Lé
van, nem volna-e üdvös ilyen moz
galmat indítani. Vámsunknak lőleg 
iparosokból és hivat dnokokból álló 
lakossága nem érzi-t hivatva magát 
arra, hogy e jogos eszköz fölhasz
nálása által anyagi helyzetén javít
son V

Mi csak az eszmét akarjuk itt föl
vetni s némi útbaigazítást adni a 
kezdeményezésre. Vajlm akadnának 
lelkes férfiak, kik az eszmét meg
ragadva. annak megvalósítását ke
zükbe vennék!

A szövetkezetei természete
sen csak úgy felelhetnek meg 
magasztos erkölcsi és közgazdasági 
czéljuknak, ha alapításuk helyes 
módon történik és ha alapszabálya
ikban létezésüknek biztos alapját 
bírják.

A szövetkezeteket a kereskedel
mi törvény (1S7Ö. X X X V II. t.-ez.l 
szabályozza. Lzen kereskedelmi b»r-

Gida báró pedig ellenkezőleg a futamok 
alatt is az asszonyt nézte, ki egész extásis- 
ban látszott lenni de azért egyszer mégis 
rápillantott és nevetve monda:

Ugye furcsa barátom, hogy én ki min
dig j ’*g és fagy vagyok, most igy elhagyom 
magam ragadtatni? Nos hát tudja meg, hogy 
nekem is van egy szerelmem - a ló - és 
egy szenvedélyem a lovaglás. Ez az én 
Ákhillos sarkam itt sebezhető vagyok. Ha 
lovon ül"k akkor nem vagyok jég, de láng 
— akkor az én vérem ép oly szilajon lüktet, 
a szivem ép oly hevesen dobog, az arczom 
ép úgy lángol, mint a szerelmeseké , s 
őrülten vágtatok, nem ismerve akadályt. En 
tellát azt hiszem, tette hozzá finom mo
solyba! hogy ha beteljesedik mégis egy
szer, amit maga jósol s Ámor csakugyan szi
vén talál, úgy ez csakis lovaglás alatt tör
ténhetik meg vagy én leszek lovon 
vagy a hóditó)!

(Iida báró épen telelni akart valamit, 
de e perez ben őrült vágtatással 8 ló repült 
el mellettük.

Ali, ez a Máriaházy d i j ! Melyik 
Tantor? igen látom már! ugye fekete 
dresse. kék sapka ? folyton ő vezet re
mek állat!

S a szép grófné apró lábain ide-oda to
pogott, izgatottan gyűrte össze program inját 

szemei ragyogtak areza lángban égett 
s homlokát néha-néha összeránezolta.

Épen igy fog kinézni, ha egyszer

vény szerint a szövetkezet tagjai 
hitelének, keresetének vagy gazdál
kodásának közös üzletkezelés mellett, 
illetőleg a kölcsönösség alapján való 
előmozdítására alakul. Ide tartoznak 
nevezetesen: az előlegezési és hitel
egyesületek; a nyers anyag közös 
beszerzésére, közös raktár tartására, 
vagy közös termelésre alakult egye
sületek : a fogyasztási egyesületek; 
a lakásépítő társaságok; a kölcsönös 
biztositó társaságok.

Ezek között legfontosabbak a 
társadalom anyagi fölszabadítására 
nézve a hitelszövetkezetek és a fogyasz
tási szövetkezetek. A hitelszövetkezetek 
czélja: olcsó kölcsönnel látni el a gaz
dát. az iparost, kiszabadítani őket 
az uzsorások kezei Kozni, leiietove 
tenni nekik szükséges és hasznos 
befektetéseket birtokaikon, üzleteik
ben s emellett alkalmat szolgáltatni 
nekik arra is, hogy maguknak szinte 
észrevétlenül tőkét gyűjtsenek, hogy 
a takarékosság erényét megszeressék 
s arra rászokjanak. A fogyasztási 
s : <

szerelmes lesz gondola ( iida báró csak
hogy akkor az ajkain édes, boldog mosoly 
fog ülni, ami most nincs ott, és a homlokát 
nem fogja összeránczolni.

Ez a verseny nevezetes eseményt képez 
Ciida bárónak. Erna grófné iránt érzett sze
relme történetében mert ekkor tudta
meg a szép asszony egyetlen szenvedélyét 
s ekkor fogamzott meg elméjében egy nagy
szerű terv. melyet ő azonnal a világon eddig 
kieszelt és ezután kieszelendő tervek legpom
pásabb jának deciaráit.

De más tekintetben is nevezetes ver
senynap volt ez.

Edwards lord Tanter-jét fél hosszul le
győzte egy eddig teljesen ismeretlen paripa 
..Amoureux", mely paripának a tulajdonosa 
Boronyik herezeg volt, ki mint huszár had
nagy szolgált egy világos kék ezredben s 
kitűnő lovas hírében állott mit ezúttal be 
is bizonyított.

Gida báró már két hét óta időzött Há- 
moson, a birtokán, mikor végre meghallotta, 
hogy Erna grófné is megérkezett Mikolárv, 
mely birtok csak pár kilométernyire esik Há
mostul.

(iida báró terve megvalósulásához kö
zeledett.

Nagyon jól tudta ez a szegény szerel
mes ifjú, hogy Erna minden reggel kilova
gol egy ilyen alkalommal akarta meglepni 
szinte lóháton.
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han szerezhesse he inairauak az 
rlrtív nélkülözhetetlen fogyasztási 
c z i k k e k e 1. ió minőségű árukat kap
jon s azáltal olcsóbbá legyen az élet, 
bizonyos megtakarítást nyerjen cl 
évi kiadásaiban s ezáltal gyarapod
jék vagyona és jóléte.

I o-y a fogyasztási. mint a hitel
szövetkezet úgy keletkezik, hogy 
nagy számú ember. pl. a község la
kta d>szeállanak, mindenki hozzájá
rul lilléreivel az elérendő czelhoz, s 
az egyesek néhány filléreiből előáll 
a nagyobb összeg, melylyel a (*zélt 
azután meg lehet valósítani. A befi
zetésekről az úgynevezett üzletrészek 
(részjegyek vagy részvények) állít
tatnak ki. melyek kerek összeséről 
szólallak, pl. 4d korona, 50 korona 
stb. Az üzletrészedre való befizetés 
rendesen igen kis részletekben. pl. 
heti 20 tillérben történik, úgy hogy 
az illető tag jóformán mécséin érzi 
a terhet.

IVv a hitel, mint a fogyasztási 
szövetkezetek alapítása úgy történik, 
hogy valaki, aki ért a dologhoz és 
a nép bizalmát is bírja. pl. a lelkész, 
a tanító vagy bárki más. fölkarolja 
az eszmét és annak más értelmes 
és a nép bizalmát biró egyéneket is 
igyekszik megnyerni. Kzek a ke
reskedelmi törvény alapítóknak nevezi 
őket azután hozzálógnak a szö
vetkezet létesítéséhez.

Mindenekelőtt az alapítóknak 
tisztába kell jönniük a létesítendő 
szövetkezet alapelveivel, tekintetbe 
véve a helyi viszonyokat. Meg kell 
állapítaniuk az üzletrészek nagysá
gát, a befizetés módozatait, a fele
lősség mértékét, az üzlet megkezdé
séhez szükséges összeget és ki kell

A két heti távoliét az erdő mint 
stafifage — a reggeli üde lég Erna szen
vedélye a lovaglás iránt — biztos siker!
Az ut nyitva lesz Erna szivéhez — s mire 
leszállt a lóról, úgy be lesz oda zárva Gida 
báró alakja — hogy lehetetlen lesz onnan 
kikergetni.

Gyönyörű nyári reggel volt, mikor a 
báró szép fekete ménjén elindult.

Erna grófnő birtokának határán egy kis 
tölgyes feküdt, melyet a közepén egy szép, 
széles, gyepes ut szelt keresztül. Ennek az 
útnak a folytatását egy jegenye alléé képezte, 
mely egészen a kastély parkjáig vezetett.

Gida báró megállt az erdei ut közepén 
és előre kémlelt.

A szive nagyot dobbant, mert az alléé 
végén megjelent a grófné, egyedül, szép lo
ván elragadt) lovagló toiletteben és lassan az 
erdő felé ügetett.

Oida báró letért az útról és behatolt a 
sűrűbe, sokkal nagyobb lesz a hatás gon- 
dolá ha váratlanul, hirtelen elébe toppan.

A szép asszony mindjobban közeledett. 
A báró kivehette, hogy szebb mint valaha, 
szeme ragyog, arcza pedig ég.

Szegény ifjú majd elszédült az elragad
tatástól és épen a;: útra akart kiugratni, mi
dőn a másik oldalon a fák között ágropogás 
és lónyerités hallatszott fél.

Erna grófnő ekkorra már odaért s abba 
az irányba nézett, ahonnan a zaj jött s ek
kor — oh csodák csodája — a szerelem bü-

szemelniök az első igazgatóságba 
választandó egyéneket.

Ami az üzletrészek nagyságát 
illeti, hitelszövetkezeteknél egy üzlet
rész lehet lö korona 40 li 1 lér. mely va
sárnaponként 20 fillérjével fizetendő. 
Izélszeni kimondani, hogy egy-egy 
tag öt üzletrésznél többet nem je
gyezhet. A fogyasztási szövetkezet
nél egy üzletrész 20 koronára tehető. 
Némelyek azonban azt ajánlják, 
hogy 40 50 korona legyen egy 
üzletrész és pedig azért, hogy a fo
gyasztási szövetkezet, ha mar az 
üzletrészek teljesen befizettettek, a 
saját tőkéjére támaszkodhassak s ne 
szoruljon hitelre. A befizetés itt is 
igen csekély, pl. heti 20 filléres rész
letekben történjék. Megjegyezzük, 
hogy itt a legalacsonyabb tételek 
vannak lölvéve, melyeket egy sze
gényebb község lakossága is meg 
bir: városokban természetestül 
a heti részletek magasabbra tehetők.

A tagok felelősségére nézve 
ezélszerii megállapítani, hogy a ta
gok a befizetett üzletrészen felül 
annak többszörös (pl. kétszeres vagy 
liá romszo r< >s | érté kéig sza vat< >sság(>t 
vállalnak: ez fokozza a szövetkezet 
hitelképességét. Az egyszerű szava
tosság mellett a szövetkezet hitel- 
képessége nagyon csekély, viszont 
a tagok korlátlan felelőssége aggasztó 
módon kiszolgáltatja őket a társasági 
hitelezőknek.

Az igazgatóságot állítsuk össze 
legalább öt kifogástalan jellemű, 
értelmes, a nép bizalmát biró és ön
zetlen gondolkodású egyénből. Ki
sebb szövetkezeteknél az igazgató
ság tagjai végzik a szövetkezet ösz- 
szes ügykezelési teendőit: az egyik

igazgatósági tag pénztáros, a másik 
könyvvezető, a harmadik a levele
zést végzi stb. Kezdetben ez termé
szetesen díjtalanul történik. Nagyobb 
és virágzóbb szövetkezeteknél azon
ban az ügykezelést rendesen fizetett 
tisztviselők által kell végeztetni, s 
az igazgatóság csak a szövetkezet 
vezetését tartsa meg magának. Aján
latos, hogy az igazgatóságban né
hány vagyonos emberen kívül a nép 
vezetői is helyet foglaljanak, az hi
tel ligenezi a és a nép ezen együtt
működése szoeziális szempontból is 
igen üdvös.

A további teendőkre nézve az 
alapszabályok adnak utasítást, me
lyekhez mintául szolgálhatnak egyes 
már létező ilyen szövetkezetek meg- 
(‘ rős it ett a la pszabály a i.

Községekben főképp hitelszö
vetkezetek, városokban úgy hitel, 
mint fogyasztási szövetkezetek vol
nának alakítandók.

1899. június IS

H Í R E K .

Junius 8. Harminczkét esztendő folyt 
le azóta, hogy dicsőségesen uralkodó apos
toli királyunk felkent fejére szent koronánk 
feltétetett. Múlt csütörtökön volt évfordulója 
ennek a történelmi neve zetességü napnak és 
ünnepelte a kiegyezés nagy müvét követő 
nagy aktus emlékét benső örömmel, igaz 
lelkesedéssel az egész magyar nemzet, mely 
bizalommal tekint alkotmányát óvó-védő ko
ronás királya felé és rajongó szeretettel kö
szönti dicső fejedelmét, akinek szive együtt 
érez a nemzetével. Elmondtuk e napon, idézve 
a nemzeti koszorús szavait: Lelje népe bol
dogságán öröm ét! A nagy templomban hála
adó istentisztelet volt, az iskolákban ünnep
ségek s előadásszünet. A középületeken, bár 
csak imitt-amott, nemzeti lobogó jelezte a 
szép évfordulót.

Kazy János főispánnak a Lipót-rend 
lovagkeresztjével való kitüntetése ötletéből Ar. 
Maróthoii értekezlet lett megtartva, melyen 
Simonyi Béla elnöklő alispán indítványára el
határoztatott, hogy a megye közönsége nevé-

vüs, édes s boldog mosolya lopódzott ajkai 
közé.

A lombok szét váltak s az ágak közt 
..Amoureux" okos feje lön látható, ki hátán 
hozta tulajdonosát a fess kék attilás huszár
hadnagyot !

Gida báró visszafordult Hámos felé, 
constatálva, hogy terve pompás volt de 
megelőzték !

L e g y e z ő r e .
A szerélem olyan, mint az istennyila ; egv 

pillanatra belátást enged az égbe, de titánná 
nagyobb sötétség és a pusztulás.

A szerelemben mindig van egy, a ki sze
ret. és ezt mindig a másik bolonditja.

Két ember nagyon szeretheti egymást a 
nélkül, hogy azért boldog legyen.

A szerelem olyan, mint a tej ; ha soká áll, 
megsavanyodik.

A szerelem a s z ív  nyalánksága; a barát
ság a mindennapi kenyere.

A társaság hasonlít egy álarezos bálhoz, 
melyben senki sem veti le az álarczát.

Koldusszegény az a szerelem, a mit meg 
lehet mérni.

A férfiak, ha együtt vannak, hallgatják 
egymást ; az asszonyok és leányok nézegetik 
egymást.

A nő valódi jellemét nem lógod megis
merni addig, a inig szeret.

Szerencsével bírni a nőknél az semmi, egy 
nő birtokában boldognak érezni magát, 
az minden.

*

Az asszony akkor boesájt meg, ha ő a -
hibás.

A szén nőnek a legkevesebb, a csúnyának 
a legtöbb a barátnéja.
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ben egy szükebb körű bizottság a kihintettet 
iii. vészeiéi lakásán felkeresse ás üdvözölj«».
\ ml\ >zlr» bizottság tagjai közé kikSimn 
nvi hála alispán vezetése mellett. f. hú lú ás 
m ik.t közötti napok egyikén lógják leróni 

,, tisztelet száp adóját, beválasztattak : 
hatliy László, dr. Beiikő Lajos, Bodó dános, 
Hubertli \ ilnios, Leideirtrost IY>dor és itj. 
Mailátb István törvényhatósági bizottsági 
tagok.

Esküvök. Kát száp esküvő színhelye 
lesz a napokban a lávái ág. ev. templom, hol 
két szerető pár fogja kikérni frigyükre az Kg 
áldását. F. hó 17-án d. u. 1 órakor vezeti 
oltárhoz Altmann Antal m. á. v. tisztviselő, 
tart. hadnagy Schubert Ktel kisasszony!; hát- 
főn f. hó 19-án d. n. 4 órakor pedig a hon 
vádgárnison legf(‘ss(»bb főhadnagya Mihályi 
Lista esküszik örök hűséget szépséges ara 
jának Boleinán Margitkának. Sic iturad astra!

A hengermalmot felépitik. A lévai hen
germalmot, melynek egetnyaldosó lángjaiban 
három hónapja oly borzadva gyönyörködtünk, 
tulajdonosa lelépitteti. Az uj hengermalom 
jóval erősebb falazatot igényel, mert belső 
malomberendezáse tiszta vasszerk(*zetből lesz 
construálva, igy aztán tűzbiztonsági szem
pontból is meg fogja állni helyét az épület, 
mely előbb valóságos tűzfészek láván, ki> 
városunk közepéből, mintegy örökké fenye
gető rám emelkedett ki. folyton nyugta
lanítva az aggódó) lakosságot. A henger
malom augusztus 15-éré lesz átadva a vállal
kozó által a tulajdonosnak, s rá egy-kát hét
re üzembe is hozzák, s úgy mi, mint a vidé
kiek újra lévai hengermahni lisztből készí
tetjük kenyerünket. Nagy öröm ez nekünk 
lévaiaknak nagyon, de az már kevésbé ör
vendetes körülmény, hogy a malomtulajdo
nos, ki egyszersmint magyarországi nagybir
tokos, nem hazai vállalkozóra hízta a malom 
felépítését, hanem külföldire, ki bizonyára 
aztán a berendezéshez szükséges ipari czik- 
keket is nem magyarországi piaczról, hanem 
a külföldi kollégáktól fogja beszerezni. Pedig 
az nem sovinizmus, de jogos követelés tőlünk, 
hogy aki hazai birtokos, az magyarországi 
birtokain emelt épületeihez szükséges czik- 
keket a hazában szerezze be, azzal is lendít
vén némileg a nemzeti haladásunk szekerén, 
mely két évszázadig vesztegelni volt kényte
len, hogy védbástyája legyen a nyugati czi- 
vüizácziónak.

*— Eljegyzés. Ifj. dr. Sághy Benő ipoly- 
sági tekintélyes fiatal ügyvéd Sághy Jó
zsef lévai honvéd főhadnagy testvér bátyja
f. hó 10-én jegyezte el Módossy Imre nyug. 
főszolgabíró, földbirtokos szép leányát Hed
vig kisasszonyt Kőkesziben. (iratuláhm k!

A gymn. önképzőkör riiszgyülése. A lévai 
főgynmasium önképzőköre, ének- és zenekara 
f. In) 17-én d. u. 4 órakor a főgynmasium 
dísztermében vizsgaszerü együttes tliszgyülést 
tart, melyre a tanügy barátai és az érdeklő
dők ez utón is meghivatnak.

Kulisszák mögül. Egyik tikkasztó est 'n meg
szomjazott a férj s véle tartott a hű feleség 
is a ..Fogadó"-ba. A férj régi jó  pajtásokra, 
az asszonyka egy-két asszonykollégára talált 
s vidám poharazgatás és vérpezsdítő ezigány- 
zene mellett rohamosan közeledett az éjfél. 
El is jött, el is múlt. A fiatal házasok bú
csút vettek a társaságtól és haza mentek. A 
kapu előtt jut eszükbe, hogy nincsen kapu
kulcs. Hogyan jutunk be*? Hosszas doröm- 
bözés után az uracska indítványozza, hogy 
lyukverőre visszatérjenek a vendéglőbe, addig 
talán kihajnalodik. De az asszonyka nagyon 
ismeri a mamát s nem hajt az indítványra, 
hanem megzörgeti az ablakot. ..A kapukul
csot kérjük!” ..Nincs —  elveszett,” igy 
a mama hangja. ..Mit csináljunk ?” .Mertek 
be az ablakon!” ..A li!" A mama luizza, 
a férj tolja a menyecskét . . . otthon van 
már. Hát a férj’? ..Én nem tudok bemászni, 
inkább vissza megyek !” Holló! szól az anyós 
s megragadja vejét két kezénél fogva s bár 
erőlködéssel, mégis csak felhúzza valahogy 
a 89 kilós uracskát. Az ablakfüggöny legör
dül. De mögüle még sokáig hangzik az anyós 
korholó hangja, a menyecske halk zokszava 
és a férj jóizü horkolása.

— Bánathozó távirat. Aki figyelemmel 
kiséri, tapasztalni fogja, hogy az összes pri

vát telegramniok egy harmadrésze hoz csak 
örömet, vagy érint semlegesen, kétharmadré- 
>zc legtöbbször kellemetlenséget, keserűséget, 
fájdalmat vagy bánatot ok<»z. Ilyen szomorú 
táviratot kapott tegnapelőtt Uakovszky Ferenc 
ar.-marothi köztiszteletben álló kii*. közjegyző, 
szűkszavúan jelezve, hogy (iyula fia, ki a 
keszthelyi felsőbb gazdasági tanintézetet végzi, 
súlyosan  ̂megsebesülve a halállal vívódik. 
Persay ferencz dr., a szerencsétlen fiatal 
ember sogora, nejével együtt azonnal Keszt
helyre indult, hogy a szegény fiun. ha még 
lehet, odaadó ápolással segítsenek. Öngyil
kosság vagy párbaj okozta-e a súlyos meg
sebesülést *? arról ezideig mit sem tudunk.

Érettségisek bucsumulatsága. Az idén 
végző maturandnsok a régi szokáshoz híven 
egy tánczestélylvel ('(hajtanak lévai ismerő 
seiktől búcsút venni. A tánczestély jövő hó 
Lén s íombatou a Xyitrai kertben lesz meg
tartva, melyre a számos jó ismerősök, kü
lönösen a hölgyek és jói ha rátok biztos 
részvéteiét ez utón is kérik az arany ifjúság 
jövendőbeli tagjai.

Özvegyi nyugdíj. A honvédelmi mi
niszter Bőid is dános tényleges állományban 
<‘lhalt honvéd számvivő altiszt Léván lakó 
özvegyének, özvegysége tartamára, valamint 
ö kiskorú gyermeke részére évenkénti 142 
írt nyugdijjárulékot folyósított.

Utolso szinielöadás. Három hétig tar
tó itt időzés után ma tartja Mezei Béla szili 
társulata utolsó előadását. A lévai közönség
nek még nem volt szerencséje kis városban 
ily jeles színészek játékában gyönyörködni, 
nem fejthetjük tehát meg az okát annak, 
hogy mért játszottak mégis a derék színé
szek annyiszor üres ház előtt. Most hétfőn 
is a két kitűnő drámai hős Makó Aida és 
Kalmár jutalomjátékán ug\ kongott a terem 
az ürességtől,, hogy nem csodálkoznánk, ha 
a két juíalmazottnak az esi költségére saját 
zsebéből ráfizetnie kellett volna. Ma az izra
elita nőegylet javára egy kaczagtató bohó
zatot a .. Diplomás kisasszonyok "átfogják adni, 
s búcsút mondanak a közönségtől, mely mi
dőn most a társaság kiváló erejét megis
merte, reméljük, hogy a jövőben, ha ide lá
togatnak azt jobban méltányolni és pártolni 
fogja.

Paris-Nouvelles. E ezim alatt egy igen 
Ízléses kiállítású és szerfelett érdekes béltar
talommal biró kőnyomaton lap jelenik meg 
Franeziaország fővárosában. A több levélből 
álló lap szerkesztője B. A. Saissy, igaz haza- 
fiság által indíttatva majdnem minden ma
gyar lapot köztük a miénket is felke
resvén, czélul tűzte ki magának, hogy Ma
gvar és Franeziaország között egy független 
hírszolgálatot létesít és ezzel a magyar fran- 
czia barátságöt még szorosabb.! fűzi. Szer
kesztőnkhöz irt meleghangú levelében azt is 
kilátásba helyezi, hogy Magyarország érde
keit szolgák! ezik keket nem csak a rendel
kezésére álló összes franezia, de egyéb kül
földi lapokban is közölni fogja. Azt hisszük 
kellemes szolgálatot teszünk olvasóközönsé
günknek, ha e kedves magyarbarát lap híre
iből egyszer-másszor egy-egy érdekes hirt 
közölni fogunk.

A lévai kereskedők a miniszternél. Ke
reskedőink a lefolyt héten a kereskedelmi 
csarnokban gyűlést tartottak, és indignálódva 
tárgyalták az adóprésnek azt a hallatlan tré
fáját. hogy a kereskedők mindegyikére két
szer sőt háromszor is annyi adó) vettetett ki, 
mint a múlt évben. E kivetett horribilis adó- 
össszegek megvizsgálása, illetve leszállítása 
végett egy küldöttség fogja a pénzügyminisz
tert felkeresni Leidenfrost László országgyű
lési képviselőnk vezetése mellett s biztosra 
veszik, hogy a miniszter a helyi viszonyokkal 
ismeretlen adókivető által kirótt adót a mél- 
tánvos összegig leszállítani fogja.

Nyári mulatság. A zelizi fiatalság az ot
tani tűzoltó alap javára, a zelizi nagy vendéglő 
kerti helyiségében f. Hó 24-én mulatságot 
rendez. Kedvezőtlen idő esetén a mulatság a 
vendéglő termeiben lesz megtartva. Személy
jegy 1 Irt, családjegy 2 írt 50 kr.

Tavaszi láz. Verebében a múlt napok
ban négy becsületbeli ügy tárgyalása foglal
koztatta az ottani társadalmat. Négy párbaj 
volt készülőben, meg is tartották a párbajo

kat, de vér helyett pezsgő folyt és pedig sok, 
mint az kitűnik levelezéséből az ottani ven
déglősnek. ki a későbbi eshetőségekre szá
mítva 100 üveg „M unr-ot rendelt meg.

Honosítás. Miezi Alajos körmöczbá- 
nyai lakos saját kérelmére a magyar állam
polgárok kötelékébe felvétetett, illetve részére 
a honosítási okirat kiállíttatott.

Bűnös anya. Rafai Róza 25 éves 
cselédleány, Rosenzweig József verebélyi ke
reskedőnél f. hó 9-én életet adott egy egész
séges leánygyermeknek. Hogy szégyenét el
takarja, megölte az újszülöttet, és a szemét
dombon elásni akarta, de bűnös működése 
közt tetten érték, letartóztatták, s most a ve- 
ebélyi járásbíróság börtönében várja méltó 
büntetését.

Az alsóreti csoda. Múltkori ily czimü 
hírünk város és vidékszerte hatalmas érdek
lődést keltett. Megindult a nép meseszövő 
nyelve is s ma kalandosabbnál kalandosabb 
lii:v k vannak forgalomban, miknek azonban 
egyike sem közelíti meg a valóságot. Az 
egész város lázas kíváncsisággal keresi, kutat
ja az újabb híreket és tárgyalja a már fel
színre körűiteket. Vadászok, diákok, mester
legények beszéltek egymás között össze, hogy 
kézrekeritsék a csodaszörnyet, sőt a közélet 
legjámborabb branzsa a lévélhordók — is 
összebeszéltek, hogy egy hajnalban élve vagy 
halva megkeritik az alsórét csodáját. — Mint 
Vámos-Ladányból Írja levelezőnk, ez a csoda- 
történet nem egészen uj, mert a ladányiak 
már múlt év novemberében vadásztak a ti
tokzatos szörnyre, mely az alsó rét ingová
nyosabb helyein tartózkodik, de a vadászok 
csak messziről láthatták, az óvatos lény kö
zelébe soha sem férhettek.

A zsarnóczai izr. ifjúság f. hó 18-án va
sárnap a sörház feletti erdőben Zsarnóczán 
tánezczal egybekötött juuialist rendez. A mu
latság tiszta jövedelme jótékony czélra for- 
dittatik. Kezgete d. u. 4 órakora szabadban, 
folytatása este a Kaszinó nagytermében. 
Személy jegy 1 frt, családjegy 2 frt.

Névmagyarosítás. A belügyminiszter 
megengedte, hogy Meisel Simon lévai illető
ségű pásztói lakos vezeték nevét ,,Mátraira., 
magyarosíthassa

A párisi divatezikk-készitök. (Paris-
Nöiivelles). A franezia kereskedelmi minisz
térium statisztikai osztálya kiadásában ép 
most jelent meg egy vaskos kötet, a mely
ben az 189Ö-ik évben megejtett népszámlá
lási adatok alapján ki vannak mutatva a 
különböző mesterségek és iparágak, a melye
ket Bár is lakossága űz.

Rárisnak iparüzö lakossága egészben 
1,474.092 embert tesz ki. vagyis az összes 
lakosoknak 58u 0-át. A legnagyobb rész eb
ből a női divatezikkek készítőire esik, a kik
nek a száma meghaladja a 25ü,UU0-et és 
ezeknek ;í 5 része nő. Hogy mily jelentékeny 
Látásban ezen iparág, mar abból is látható, 
hogy a második helyen álló fémipar mun
kásainak a száma csupán 112.000.

Ezen számok legjobban mutatják azon 
nagy szerepet, a melyet Hálásban a divat
ezikkek játszanak, a melyek nem egyedül 
Páris, de az egész világ részére lesznek ott 
készítve. Az 1885-ik évben Hálásban 5000 
divatárusnő volt, 10 év múlva már ll.UUO-et 
tett ki e szám. tehát több mint mégegyszer 
annyit, ( ’supán virág és tolldiszitők a női 
kalapokra, a ..fleuristes” és ..plumasseéres” - 
ek 24,000-en vannak.

A fűző készítők 4000-en, fehérnemű 
készítők 25.009-en és szabónők 90,000-en 
vaunak.

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .

Paris-Nouvelles. Szives ajánlatát ürömmel elfo
guljuk. a mennyiben azonban lapunk politikával nem 
foglalkozik, czikkci közül tisztán a társadalmi, köz
gazdasági vagy irodalmi vonatkozásunkra szorítkozunk. 
Hazafias viszontiidvözlet! Pierett. A polemikus ver
seinkének térsziike miatt sajnos ki kell marad- 

i nia. Rivális. A színházi ..kiéneklésröl" szóló Ilire 
nem felel meg a valóságnak. Azt hisszük, hogy ön
magának tréfás örömet, nekünk hosszúságot kívánt 
szerezni. Kz nem sikerült. Ha a másik igen. vál
jék egészségére ! Fin de siecle. ..Secesaiós" költeményé
ért Köszönet! Nagysád óhajához képest nem közöl
jük. de eltettük emlékalbumunkba a többi kedves 
emlékek közé.
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Fischer Miksa
L É y A.

Fa- és érczkoporsók , s irkoszorú k
AHANYBHTfS SZALLAGOK.

Temetkezesi kellékek
R A K T Á R A-
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50 krajczáros részletekre
kapni

5 cVi jó tá llá s  inellett

Singer varrógépet 28 írtért 
Ringschiff varrógépet 50 írt,

A szab. Dusstles Oil Paint porgátlószer képviselete.
P O L I i A H  A D O L F

üveg-, porczellán-, lámpa és czipő raktára 
-------- = K  L é  Y ii 11. > —■--------

Ú jdonság ! !  Ú jdonság ! !  *
!! B á in u la t o s !! ♦

„Aeol“  am erikai hárfa  cz itera  ♦
(melyei minden oktatás nélkül azonnal játszhat bárki.)
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