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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.
Vidéken és Léván házhoz küldve : 

Egy évre ... 10 kor. — fill. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill. 
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.
nőfizetési pénzek póstautal ványnyal küldhetők. 
Egyeli Rz&mok 40 fillérért kaphatók 

a kiadóhivatalban. BARS. HIRDETÉSEK
Négyhasábos petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdij minden egyes beiktatásér ti) fillér-
HivataloH hirdetmények

100 szóig 2 kor. SO fill., azontúl minden szó 2 
fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk ^Vzeköttetésben 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 SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer 
vasárnap reggel. «—t—

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

A LAPKIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
160/1906. szám.

Felhívás.
Felhívom a város lakosságát, miszerint 

azon magánfelek, akik maguk és háznépük 
részére szükségeltető bor után az állami 
borital adót és váiosi adópótlékot az 1906. 
évben átalány egyezség mellett óhajtják le
fizetni, — valamint azon kereskedők, akik 
idegen területről beszerzendő hús áruk után 
az 1906. é ben a husfogyasztási adót és 
városi adópótlékot szintén átalány egyezség 
mellett óhajtják megfizetni : a városi java- 
da'mi h vatalban (Városl áz I, emelet 7 ajtó) 
f. évi január 16, 17 és 18 napjain d. e. 
9—12 óráig tartandó egyezkedési tárgyalá
son megje eojenek.

Egyidejűleg megjegyezni óhajtom, hogy 
mindazok, kik az 1905. évben is kiegyezve 
voltak, ezúttal újbóli egyezség kötésre van
nak Utalva.

Léva, 1906. évi január hó 9 én*
ZBód-ogrii Lajos 

polgármester.

Főgimnáziumunk segélyző 
egyesülete.

A lévai kegyes tanitórendi főgim
názium kebelében 1894 év óta fennáll 
egy a tanulókat támogató egyesület, 
mely természetesen csak szegénysorsu 
és jó erkölcsi viseletű ifjakat segélyez 
ruhával, könyvekkel és Írószerekkel, 
sőt némi csekély élelmezési pénzzel is, 
ha tanulmányaikban szorgalmat és 
iparkodást tanúsítanak. Ez a segélyző 
egyesület működésében rá van utalva 
a nemesszivü emberbarátok támogatá
sára, mert csak úgy felelhet meg iga
zán nemes hivatásának, ha maga a 
társadalom segít neki az erre szüksé
ges eszközök beszerzésében.

Valahányszor ennek az egyesület
nek tevékenységével találkozom, áldom 
az emlékét annak a nemes szivü igaz
gatónak, ki legyőzve társadalmunk 
minden szép iránt állandóan mutatkozó 
apátiáját csekély anyagi erővel, de 
annál nagyobb kitartással megalkotta 

a szegényzorsu tanulókat segélyző 
egyesületet. Kis térre szorul még mű
ködése, de a szegény diákok hála kö- 
nye kiséri már is a pályafutását. A 
rendelkezésére álló anyagi eszközök 
még mindig nem nyújtanak elegendő 
fedezetet ahhoz, hogy hivatását az ala
pítók által szándékolt mértékben be
töltse, de vezetőinek bölcs körültekin
tése, a szegény tanulók iránt mutatkozó 
meleg szeretet arányosan és igazságo
san osztván el szerény adományát már 
is lehetővé teszi több szegény, de iga
zán pártfogásra érdemes ifjúnak, hogy 
ne kellessen tanulmányait félbe szakí
tani a kezdet kezdetén, s megszerez
hesse magának azokat az ismereteket, 
a melyeket a modern, folyton fejlődő 
társadalom ma egy jóra való, értelmes 
iparostól is megkíván.

Hogy a szenvedések és nélkülözé
sek micsoda kálváriáján megy keresz
tül az a szegény diák, mig átesik ta
nulmányain, a kinek értelmi képessé
gein 8 az Istenben vetett bizalmán 
kívül más vagyona nincs, a kinek 
sarkában mindig ott áll az éhség, a 
hidegség, a ki a pirkadó hajnallal kél, 
mert a nap ingyen világit neki, azt 
csak az tudja méltányolni, a ki vagy 
maga is valaha ilyen színe hagyott 
kabátban és lyukas cipőben didergő 
szegény kis diák volt, vagy a ki velük 
naponta érintkezik, s a lelkűkbe lát s 
észre veszi azt a szégyenlős nyomorú
ságot, a mely alatt roskadoznak a 
gyenge vállak, kérgesedik a lélek, 
tompul a szív, lassanként fogy, vész 
az önérzet és ambíció.

Nince m ginditóbb nyomorúság a 
világon a szegény diák nyomorúságánál, 
ki nem koldulhat, mert ezzel lerontaná 
a pálya társi egyenlőségbe vetett hitét, 
nem kereshet más foglalkozást, mert a 
mai tanítási rendszer, mely tulhalmozza 
a diákot a tanításra előirt anyaggal, 
ezt lehetetlenné teszi. Ez a nyomorúság 
a legmeginditóbb nyomorúság, mert 
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panaszkodni sem tud. Csak tűr és 
szenved, az iskola könyveiben elme
rült szellemét és ifjúi lelkét csak azok 
a nemes eszmék, világot meghóditó 
igazságok, Krisztusi tanító igék tart
ják fenn, a melyeket az iskola négy 
fala között tanítványai felett atyai me
leg szeretettel őrködő tanára csepegtet 
leikébe. Az igazság után való szomjuhozás 
elfeledteti vele ott a négy fal között a 
testi szomjúságot és éhséget, a haza- 
fiságra való felbuzdulás, nagy hősö k 
példája, egy-egy számtani és mértani 
feladvány jól sikerült megoldása szár
nyakat adnak lelkének, vágyat és re
ménységet oltanak szivébe a nagyobb 
és nagyobb tudás után. Pedig fázik, 
pedig éhezik, talán könyve sincs, hogy 
tanuljon, de tanul, szinte lopja gazda
gabb, jobb módú társának könyvéből 
a tudományt. Ez a nyomorúság a leg- 
inditóbb, mert ha a társadalom nem 
siet enyhíteni, felemészti az ifjúkor 
rugalmasságát, letöri a gyermekek naiv 
hitének és reménységének virágait, 
proletárt csinál a szárnyaszegett lelkű, 
pályája elején letört fiatal gyerekből, 
ki mindennap uj csalódásra ébred.

Ide nézz, te minden szép és nemes 
eszme iránt közönyös társadalom. Ott 
az iskola padjai között él, mint üveg
házban, a te jövendő nagyságod. Ápold, 
neveld, gondozd az Isten által reád 
bízott kötelességed szerint mindaddig, 
mig kiültetheted őket az élet nagy 
mezejére, hol harcok dúlnak, szélvészek 
üvöltenek, hol kemény tölgyet s nyíló 
virágot egyaránt kitép, legázol a vihar. 
Ide nézz az iskola négy fala közé te 
megkövült szivü társadalom, ki ezreket 
áldozol a hiúság oltárán, és induljon 
meg a szived annak a szegény diák
nak láttára, ki sírástól vörös szemek
kel olvassa leckéjét, hogy tanulmá
nyai szellemébe elmerülve tartsa fenn 
lelkét a sülyedéstől.

És ha van nélkülözhető filléred, 
soha nemesebb célra nem adhatod, 
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mintha segited vele azoknak munkáját, 
kik lehetővé teszik, hogy a jó diák, 
ha szegény is, ne tereltesssék el élet
céljától. Mert sajnos, nagy a hibád 
társadalom, a ki fegyvert adsz gyakran 
a serdülő ifjú kezébe, hogy befejezze 
reményét vesztett életét, a helyett, 
hogy kulcsot adnál neki, olyan kulcsot, 
a melylyel felnyithatná maga előtt az 
ismeretek, a tudományok kifogyhatat
lan kincses tárházát, hogy meritene 
belőle magának egy egész életre valót.

Ezt a célt szolgálja főgimnáziumunk 
segélyző egyesülete, melyet derék tanári 
karunk igazi atyai szeretettel gondoz 
és bizony, tegyük szivünkre a kezün
ket s valljuk be, hogy nem az ő hi
bájuk, ha nemes buzgóságukat anyagi 
eszközök hiányában, nem koronázhatja 
kellő siker. Segély forrásuk a jótékony 
lelkek adományából összegyűlt csekély 
tőke kamata s tagjainak évi tagsági 
dijai, Ez az egyesület a szegény diá
kok mentora. Ez az egyesület fordul 
most ismét a társadalomhoz azzal a 
szerény kívánsággal, hogy pártfogásá
val tegye lehetővé rendeltésének telje
sítését. Arra kéri a közönséget, hogy 
lépjen az egyesület kebelébe, mint 
alapitó, rendes vagy póttag, esetleg 
adományával gyarapítsa e nemes célt 
szolgáló egyesület pénztárát.

Oly kívánság ez, melynek nem sza
bad meghallgatás nélkül fülünk mellett 
elsuhanni. Az iskolában szerzi a gyer
mek jövendő életének alapját. A mit 
ott tanul, arra mindég szüksége van. 
S azt hÍ8zszük,ezt megszerezni nem csak 
a gazdagnak, a jobb módúnak kivált
sága, ép azért lehetővé kell tennünk 
még a szegénynek is, a ki talán na
gyobb szorgalmával, jobb felfogásával 
egykor nagyobb hasznára is lehet ha
zánknak és nemzetünknek.

Az egyesület felett első sorban a 
gimnázium mindenkori igazgatója, ál
landóan pedig Léva város hatósága és 
képviselőtestülete őrködik. A vezetők

T AB_CZ A.
Ládd jó anyáin . . .
Ládd jó anyám, a végzet ilyen,
Hiába küzdünk ellene, 
Derűs, mosolygó kis sugárra 
Borul az égnek fellege . . . 
Csak álom, — jön az éjszaka 
S hiába hint belé világot 
Az ég milljőnyi csillaga.
Sötét az éj . . . nincs egy reménysugár 
Ne sírj, ne sirj édes jó Anyám I

Volt egy sugárod, elsötétült 
S nem is tűnik föl sohasem ! 
__ És mégse hal meg kit szerettünk 
Meghalhat-e emléke ? nem 1 
Nézd, ott virít kedvencz virága, 
Amott festménye a falon, 
A kis fűrésze, kalapácsa 
Mind, mind egy élő fájdalom . . .
— Sötét az éj, nincs egy reménysugár 
Nyugodj meg én édes jó anyám I

Szelid kis arcza itt is, ott is, 
Kezének nyoma mindenütt, 
És hallom még a kaczagását 
És látom itt járt, ott feküdt, 
Járom a kertet, kis szobáját,
4 lába nyomát keresem . . . 
Valami fájó halk sóhajtás 
Reszket által a szivemen,
Talán a lelke, — egy reménysugár 
Vigasztalódjunk édes jó anyám.

Nem akartam, hogy dalom fájjon
5 anyám te mégis könnyezel ? 
Vigasztalást akartam adni
És könybe lábbad két szemem . . . 
Imát rebegnek úgy mint régen 
Hiába 1 érzem .* nincs hitem 1 
Hol hát a balzsam ? hadd keress ük 
Mutasd es utat Istenem 1
— Sötét ez éj, nincs egy reménysugár 
Fiát siratja édes jó anyám . . .

Dr. Radványné Ruttkay Emma.

Pósa Lajos gyermekversei.
Történetünk nevezetes fordulóhoz jutott. 

Magyar voltunknak hatalmasabb ere csör
gedezik fajunkban, mint valaha. A ki gon
dolkozik, aki lát, annak észre kellett vennie, 
hogy a magyar nép mai méltóságom ma
gatartásában csudás erő lakozik. Gyarapod
tak erényeink s megakasztották azoknak a 
cselszövö mozgalmaknak az útját, a melyek 
lekötve tartották kezeinket.

Ennél a történeti fordulónál egy nagy
becsű, nyolcz kötetes munka jelent meg. 
Pósa Lajos gyermekversei ; azok, amelyekkel 
Pósa irodalmunknak ezt az ágát megalapozta, 
s magasra emelte. Majdnem egy emberöltő
vel ezelőtt ezzel a legsikeresebb eszközt 
választotta, hogy soha el nem fogyó tökét 
adjon a gyermekeknek. Geniusa eszményi 
elemekkel árasztja el s a legnemesebb célok 
elérésére készti a fejledezö lelkeket. Maga 
körébe varázsolja az apró magyarokat s 
megtanítja őket arra, hogy miként szeres
sék a hazát,

Fiainkra egy nagy harc vár, amelyben 
az erények fégy véréi vei keli gyözelmesked- 
niök. Magyarország tanférfiai fen költ lélek
kel szolgálják ezt a feladatot. Éhez a fela
dathoz Pósa Lajos költészete becses tárgyat 
szolgáltatott. Történeti jelentőségű munkája 
irányt jelölt ifjúsági irodalmunknak. Büszkék 
lehetünk rá. Aki ismeri a külföldi gyermek
irodalmat az önérzettel tekinthet a mienkre, 
amely hangban, tartalomban immár gazdag.

Pósa Lajos verseiben, mint a legmoder
nebb pedagógus áll előttünk, kinek az ön
zetlen szive, gazdag költői ere csak azt

súgja, a mi jó, ami gyönyörű a gyer
meknek.

Egyéniségünknek, nemzeti mivoltunk
nak megfelelő nevelési irányzat kialakulóban 

' van. A német szőrszálbasogatások gyérül- 
’ nak a pedagógiai életünkben. Önállóbbak 

lettünk, mint a hírei 1868 évi népoktatási 
törvény* megalkotásakor voltunk. Nevelés
ügyünk katalmas rugója az ifjúsági irodalom, 
akkor még a kezdet lépcsőjén sem állt. 
Groteszk, férc és Ízléstelen hazai dolgokon 
és fordításokon tengődtünk. A külföldi dol
gok izlésesebbje nem kerülhetett a magyar 
gyermekek kezeibe.

Dj alig műit el azóta egy emberöltő : 
t helyzet magaslatán vagyunk. Gyönyörű
séggel eltelve nézzük Pósa Lajos munkáját, 
amely kifejezője ebbeli haladásunknak.

Lamaftine találóan mondja, hogy a 
költészet az emberiség őrangyala. Elsősorban 
tehát a gyermeké. Pósa Lajos költészete a 

I bölcsőnél kezdődik. Itt a muzsika varázsá
nál a fü ön át a szívhez szól, hogy a szépre, 
nemesre fogékonnyá tegye a lelket, hogy 
hullámzásba hozza a hangulatot.

Költészetének motívumai: a haza, a 
szabadsága:eretet; részvét a szenvedések 
iránt, ostor, de mindig a legfinomabb szál
ból foava — a bűn ellenállására. A család.
Annak örökké világitó csillaga a nevelő
édes anya. Természetes tiszta érzése, ra
gasz! odása'minden eszményihez s ellenszenve 
minden röghöz kötöttséggel szemben lyrája 
örök díszei maradnak. Soha nem áll meg 
soha nem magyarázgat, hanem.mint agyér-

mek képzelete, gondolata, érzése könnyedén 
gyönyörűséggel halad. Birodalmában a jók 
örökké arra készülnek hogy kiválót növel
jenek s útját állják mindannak ami rossz.

De ebben a birodalomban azért a gyermek 
szive g elméje a legtisztább összhangban ma- 
rád.Ez az egészséges tisztaöszhang reflexiókra 
gyakran, de a szentimentalismus felé soha- 
Bem irányítja a gyermek hajlamait,

Pósa Lajos s a gyermekvilágunk vi« 
viszonyban vannak, oly viszonyban, amely* 
böl az eszthetika gyümölcse fakad. Ez a 
belső, meghitt viszony a nemzeti érzés egész 
tárházát nyitja meg a gye-mek előtt, hogy 
mint ember, oda járjon a legdrágább em
lékekért,

íme a hegedős, aki magaköré varázsolta 
a moderc-kor gyermekeit, hogy fülemile 
dallal elmondja a múlt d csöségét és szen
vedéseit, hogy megismertesse az Istent és 
erényt, hogy eszményi irány tatával fölemelje 
és megaranyozza a lelkeket.

Pósa költeményei€népiesek, de egyszers
mind művésziesek is. A legjobb népdalok 
keresetlen szépsége, üde varázsa, párosulva 
a legkellemesebb s legbéjosabö dallamokkal 
jellemzi azokat.

Természetét — Pósa Lsjos gyermek
költészetének — ezekkel a sorokkal nem 
határoztuk m°g kimerítően, de azt biztosan 
mondhatjuk, hogy Pósa L-jos a magyar 
gyermekvilág nagy tanítója, s hogy nyolca 
vaskos kötetben megjelent költeményeinek : 
örök értéke vagyon.
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minden figyelmüket az alapvagyon gya
rapítására fordítsák, nem kell kicsiny, 
krajczáros adományokkal szét forgá
csolni az erőt; majd ha tekintélyes 
vagyont gyűjtöttek, jövedelmük megen
gedi, ellátást kell adni a szegény, szor
galmas főként idegen ajkú ifjaknak, 
hogy ez által messzevidékről ide ván
doroljanak a szegény tót fiuk s igy 
Léva vásos missióját e téren is telje
síthesse.

Meleg szeretettel ajánljuk segélyző 
egyesületünk ügyét közönségünk párt
fogásába.

Szomorú a magyar nóta.
Nótás nép vsgyunk. Az eke nyomá

ban lépkedő magyar édes bús nótákat du 
dől, a cifra szűrre heveredö juhász is ked
veli a pattogó szilaj nótát, akár az esthaj
nali csillagnál rakott pásztortüznél fújja a 
tilinkót, akár a cigány cifrázza előtte gön- 
dörhaju, eperajku babájáról, a dallamos 
futamot.

A magyar nóta megejti az embert akár 
a fonóban, akár a parkétás termekben. A 
asivünkhöz szól: mint valami édes boldog
ság. Dal-költészetünk csupa báj, csupa köl
tészet és valóság. Egy-egy szenvedésnek a 
beszélő lelke, egy-egy derűs percnek igazi 
fotográfiája. Minden keservünket eltemetjük 
egy-egy busongó magyar nótában. Jellemünk, 
erkölcsünk, vitézségünk a dal szárnyán re
pül azok szivébe, kik e nép e fönséges 
költészetét élvezni tudják.

A magyar dal szép, olyaD mint valami 
áhitatos ima. Vannak nótáink, a mik ls en 
házában is felhtrgtanak és voltak nó áink, 
melyek lelkesítettek a honvédő magyarokat 
a mikor a csatatüzben villogott a kard ke
zünkben és itt is ott is véres fejű apáink 
biztatták társaikat dal al az ajkukon. Van
nak DÓtáink, a mit suttyó gyerekek épen 
olyan kedvvel énekelnek, mint öreg, resz
kető kezű emberek. Pedig a Káka tövén 
költ a ruca cimü népdalban nincs semmiféle 
diszertáció, semmi nagy stilu mondás, csaa 
eleven népgondolkodás, természetesség és 
igazság. Olyan ez a nóta, mint, az esthaj
nalban szedett harmatos, mezei virág, mely 
tetszik, annak ki az egyszerűségben is látja 
a bájt, a fönséget.

Régi nóták bút oszlató költészetünk 
bájos kifejezői, ne is hagyjatok el soha. Ti 
vagytok a magyar nép eszejárásának hiv 
megnyilatkozásai ; ti rajtatok megenrhü' a 
lélek, nemesedik a szív és megiartotok 
azoknak, akik vagyunk, hogy csak azokban 
gyönyörködünk, a mi valóság és nem rajon
gunk azért, a mi bántó, a mi üres és a mi 
idegen.

A ti régi mivoltotok nem üt csorbát a 
szivén, az érzelmeken, mint a kottát iró 
népdal gyárosok mosdatlan nótái, melyeket 
vagon számra küld ki az a sok lebuj zen- 
geráj.

Ne higyjetek annak sirva-vigadó ma
gyarok, hogy a vidéki városokba özönlő 
gajdoló orfeumi tagok, igazi magyar nó á- 
kat visznek. Értékét rontó, nemze.kön 
finomságnak hirdetett mocsaraikat ott akar
ják lecsapolni, hol a népiélek gondolkodása 
még egyenes, mint a sik főid rónájf.

Budapesten már nem tudnak szerepelni, 
itt már letarolták az emberek jó érzését, 
mondják is, hogy Budapest a legerkölcste
lenebb város. Egy nemzetközi gyűlésen 
mondták ki ezt a szégyenteljes igazságot : 
a hol leánykereskedők ellen szállottak sikra.

Kicsoda, micsoda terjesztette el a való
ságot, hogy Budapestet a legerkölcstelenebb
nek merik mondani ? A dal vitte lejtőre 
Budapest hirnevét. Azok a dallamba ejtett 
sorok ingerelték az embereket, azok tévesz
tették meg az ifjúságot. Ott hallott az em
ber legtöbb erkölcstelen szót: a hol olcsó 
leányok, sántán énekesnők énekelték meg a 
perverzitást, az állatembert, a bűnt.

Az orfeum éneke kiszállott az utcára, 
mert benn már bűzös volt a levegő. A sza
bad utcán szaladgáló gyerekek szedték fel 
a sarat, úgy vitték haza magukkal.

A dal volt az a felhő, mely lemosta az 
emberek leikéről a piruló arcot, lassan el
helyezkedett az úri családok szalonjaiban 
is és es rontotta meg azt a disztingváló 
nyelvet, melyet régebben a fiatal emberek, 
a kisasszonyokkal szemben használtak.

És mindezeket magyar nótáknak nevez
ték. Szomorú a magyar nóta, mely erkölcs
telenséget hozott! — mondják az erkőics- 
birák.

Pedig nem magyar nóta hozta, hanem 

a borotváltképü komédiás : az idegen föld 
mosdatlan nótái, gálád, komisz magyar 
szöveggel.

Ezt biionyára a vidéken észre is veszik 
és Budapest kárán okulnak. Megtartják a 
régi magyar nó:ákat és eljön az idő. hogy 
a moloch elmenjen vidékre szedjen
azokból a relikviákból, melyek örökké ta
lizmánjai lesznek a magyai ember lelküle- 
tének. A beözönlő tucat da'ok szemérmet- 
leusége el'en pedig küzdjünk a veszélyeseit 
vidéken; úgy hogy egyesületek kebelében 
szervezünk da’os egyesületeket. De ne csak 
szervezzünk, hanem tartsuk is azt fenn, ha 
kell áldozatok árán is.

A dalos egyosüle'eknek fontos misszi
ója van és következtetéseink során a’.t 
hisszük, mindenki e'őtt világosan áll: hogy 
a dal, a tiszta szövegű, igazi magyardal, 
nemcsak kevély, hanem jellem és erkölcs
képző is és éppen ezért főleg nemzetiségű 
vidéken fontos szerepe van.

Oly helyeken, ahol a magyar dal kul- 
turmieszióját tapasztalták és elegendő hang
anyag állott a dalosegyesületek rendelkezé
sére, ott kellemesen mulatva, nem egy szív
derítő műélvezetet szereztek a közönségnek, 
mig a nemzetközi orfeumok trágár zagyva- 
ságain mindenki megiszonyodva látta az 
erkölcsi sülyedést. A nagy városok egészség
telen Ízlését, melyet, akárhogy b'rálgattuk, 
be kel ismernünk, hogy az igazi magyardal 
ápolásával, magyarnak régi kincsét mentjük 
meg az erkö csében annyira megtámadott 
ifjúság jövendőjének.

R. H.

A barsmegyei gazdasági egyesületnek 
1905- évi deczember hó 30-án Ar.-Maróthon tartett 

rendes közgyűlésének jegyzőkönyve
(Folytatás.)

Tejszövetkezeteink szépen fejlődnek, de 
eddig csupán a lévai járásban sikerült azo
kat létesíteni, hol 7 tejszövetkezet körülbelül 
120 ezer kor. bevételt nyújt nagyrészt kis
gazdáinknak, moly az előtt nem vo't meg ; 
Ge(etnek és Csiffar m“gilakulván ugyan, de 
még nem működnek ; az aranyos maróthi 
járásban kü önösen Maróth élelmezése czél- 
jából szükséges lenne ily tejszövetkezet, a 
megoldás módja a részletkérdésekhez tar
toznék.

Dús Jenő alelnök jelenti, hogy ö 3000 
liter tejet akart összehozni, de csak 500 
litert tudott és ezt. Becsbe szállitarák és 
Maróthi állomáson adatnék át 12 fillérért; 
a megkezdett sctiót folytatni kívánnánk — 
A közgyűlés őt megbízza, mit ő készséggel 
elfogadott, hogy az egyesület nevében ezen 
tejszövetkezet létesítése is ekkor Ar. Ma óth 
tejjel va'ó ellátását combinatióba vegye.

A magtári szövetkezetre vonatkozólag je
lenti az előadó, hogy vagy csak ott létesit- 
hető hol hitelszövetkezet van, vagy pedig 
ott, hol nagy a gabona forgalom. — Hitel
szövetkezet két helyen van, de vasúti állo
más nélkül, tehát oda gondolni sem lehet, 
nagy gabona forgalma Lévának van, tehát 
itt kell megkisérleni, s mivel itt már az 
előtt ilyen elevátor szövetkezet alakulófél
ben volt, de a kormány nem támogathatta 
törvényjavaslat híján, meglévén a törvény 
javadat megbizatott az Elnökség, hogy az 
e’ej'ett toDalat vegye újból kezébe s a mag
tári szövetkeze'e: csinálja meg egye'őre 
Léván éa megbizatik egyesületi elnök, Or- 
dódy alelnök és a titkár az újabban léte- 
sü't magtári szövetkezetek gyakorlati hely
színi tanulmányozásával.

Fogyasztási szövetkezetek alakításában egye- 
sü'etünk közrejátszik s újabban ebben aőti- 
ót fejt ki, s nagy fontosságú, hogy az ital
mérést, s különösen hogy a korcsmáltatási 
jogot szerezze meg, mnrt igy a nehezen ér
tékesíthető borokat, a terme őktöl jó áron 
lehet értékesíteni; példa erre a kistapolcsá- 
nyi szövetkezet, mely eleinte 30 hl. most 
150 hect. bort mért ki, igy a szőlö'ermelés 
jövedelmező leend, ha értékesítése bizto- 
sittatik.

Gazdakörök a szövetkezetekkel agyszere 
létesítendők tagjaik részére olvasó körökkel 
mert igy sokkal olcsóbb és a<i eredmény 
biztosabb.

(Folyt, kör.)
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A búcsúzó főispán ünneplése.
Az állástól megvált Garamveszelei Kazy 

János cs. és kir. kamarás főispántól a vár
megye közönsége hazafias óvátióval vett 
búcsút ArMaróthon e hó 11-én tartott rend
kívüli közgyűlés alkalmával. — A volt fő
ispán f. hó 10-en d. u fél három órakor 
érkezett ArMaróthra. Ekkor már készen 
állott a diszkapu a vármegyeház bejárata 
előtt; és több épületre zászló volt tűzve. 
Este 7 órakor a város fáklyásaiét e et és 
kivilágítást rendezett, mely alkalommal az 
ünnepi beszédet Pezsay Ferencz vármegyei 
tiszti főügyész mondotta. A beszéd a szónoki 
tehetség remeke volt, szívből jött, szívhez 
szóllott. Az átérzett jeles beszédre a 
távozó meghatottan válaszolt, megkö 
szönve a kitüntetést, és kijelentette 
hogy megvált állásától, mertnem tudott

_  nem akart végrehajtója lenni azon ren
deleteknek, melyeket meggyőződése és 
igazaágérze'ével össze egyeztetni nem 
tud, -- megvált bizalmi állásától, hogy mint 
közkatona az ország és a vármegye érde
keit megvédje.

Másnap a közgyűlés előtt először a 
vármegyei tisztikar vett búcsút volt föis 
párjától. — A tisztikart Simo >yi Béla alis
pán diszm agyarban vezette,— szintén disz- 
magyarban lévő főispánhoz. — A tisztikar 
után a községi és körjegyzők tették búcsú 
tisztelgésüket, kiknek nevébeu Szarba Jó
zsef verebélvi jegyző mondott szép beszédet.

A rendkívüli közgyűlést 11 órasor 
nyitotta meg az alispán a- inek indítványára 
a közgyűlésre meghívta a volt tőispána 
Báthy László prépost, Zongor János és 
Dús Jenő kiküldött bizottsági tagok. A meg
jelent főispántól elsösotban Simonyi Béla 
alispán vett búcsút, — mire a búcsúzó 
főispán meleghangú szép beszédben válaszolt 
és átadta az alispánnak a 17 év előtt neki 
átadott pecséteket. — Ezután Kosztolányi 
Aurél kir. tanácsos mondott nagyszabású 
beszédben méltatta Kazy János érdemeit, 
és indítványára azok jegyzőkönyvben fognak 
megörökittetni. — Végre Báthy László pré
post indítványára elhatározta a közgyűlés, 
hogy Kazy János volt főispán arcképét a 
vármegyeház terme részére megfesteti. — 
Ezen indítványnak határozatra eme!ése után 
— a volt fö spáu köszönetét mondott a 
kitüntetésért és egyben indítványozta, hogy 
az ő elődjének Msj'á h Istvánnak arcképét 
is festesse meg a vámegye közönsége. Ezen 
indítványt a közgyűlés szintén elfogadta.

Ezmán tudomásul vette a közgyűlés az 
alispán azon jelentését, hogy az újonnan 
kinevezett főispán (megyefőnök) beiktatása 
ellen hozott határozatot végrehajtatta, — 
és azon jelentést is, hogy mivel az lispán 
az utalványozástól eltiitatott, — és ennek 
következtében a vármegye á'tal vett búto
rok árát nem fizetbe'te, — ezért a vármegye 
ellen a hitelező cég végr<'h<j ást vezeteti, 
és a föispáni helyiségben volt bútorokat 
zár alá veite és a vármegye bázáró elszal- 
litoita.

A közgyűlés után délután 1 órakor 
a „Vadászkürt" vendéglőben társas ebéd 
volt, melyen körű be ül 150 en vettek részt. 
A-, ünnepeltet először Simonyi Béla alispán, 
mint a megye „urg ez idöszertnt eső tiszt 
viselője" üd.özö te, majd Bá'.hy László, — 
mint az ünnepély kijelölt szónoka — emel
kedett szólásra. Költői szárnya ásu remek 
beszédében egy világító toronyról beszélt 
melyet a tenger hullámai háromszor ledön
töttek, de a melyet az emberek újra és újra 
eiö*ebben építettek fel. A magyar nemzet 
életének tengerén e világitó torony a magyar 
függetlenség és szabadság eszmeje. A hon 
fi »i erösitgetik e tornyot,aki homokszemekkel 
ki tég ával, ki sziklatömbökkel. Kazy János 
egy eresz sziklatömbbel járult az alapozás
hoz. Midőn poharat emel megyénk nagy 
fiának egészségére, kezének reszketőse „nem 
«z öregség jele, hanem a hazaszeretet érze
tének átható kifejezése."

Kazy János meghatva vá'aszolt, azt 
mondta, hogy az ünneplés nem illett m-g, 
mert a hazafias kő élesség teljesítése miuden 
magyar emoer becsű etbeli dolga.

A társaság egess az esti órákig maradt 
együtt lelaes hangulatban.

Különfélék,
— Barsvármegye uj főispánja, job- i 

ben mondva megyefoi öke csalafinta módon ! 
igyekszik behelyezkedni a föispáni székbe. 
Ugyanis a legutóbbi közgyűlés 25 éré hatá
rozta a rendkívüli közgyűlés egybehivását • 
ezt az alkalmat vélte Sényi Kálmán megye
főnök felhasználni arra, hogy eskütételre 
jelentkezzék. — Barsvármegye alispánja 
azonban elejét veendő a törvényes formát an 
tartandó közgyűlésen való találkozásnak, 
törvény adta jogánál fogva megváltoztatta a 
közgyűlés napját, amennyiben 25->ke he'yett 
22-ére hivta egybe a rendkívüli közgyűlést. 
Ez a közgyűlés lesz tehát hivatva, hogy a 
msgyefönök 1 ső számú átiratára választ 
adjon és me^tdisa az alispánnak, hogy a 
25 re rendelt közgyűlésre a meghívókat Li 
bocsássa : — De bármikor s bármely módon 
hivatnék egybe a megye főnök instellálására 
közgyűlés, Bárévá-mogyébennem akad oly 
hazaáruló arczátlan ember, ki a vármegye 
törvényhatósági bizottságának felállított tilal
ma ellen azon megjelenjék és egy sehonna- 
inak a törvénytipráshoz segítséget nyújtana. 
~ Átok, megvetés sújtaná ivadékait is 1 1

IOrdódy Lajosné I
Gizella ha- 

iáikról értesít a csa ad gyászjelentése. E 
derék úrasszony hosszas szenvedése, elhunyta 
Bars és Hontvármegye széles körében fáj 
dalmat, mély részvétet keltett. — ö a sze
retet mintaképe voli, férje, családi köré 
képezte egész világát. Gondolata, nemes 
érzületének, minden vágya munkaszeretetében 
nyert kielégítést. Beme a magyar, müvet 
nők egy mintiképét siratjuk! A széles kör
ben megnyilatkozó részvét enyhítse a köz
tiszteletben és szeretetbon álló család meg- 
mérhetlen fájda mát. A csalad gyászj-lentése 
a kővetkező : Ordódi és alsó-lieszkói O dódy 
Lajos ; leánya Irén férj «zett merei Vajda 
Barnáné; fia László; székhelyi Msiláth Imre 
és neje Dubraviczky Hona mint szülők • 
Han.élyné Mailáth Eta ka mint testvér éi 
merei Vajda Barna mint vö a maguk és aa ’

összes rokonság nevében szomorodott szívvel 
jelentik feledhetetlen hitvestársa, édesany
juk, leányuk, testvére, anyósa és rokonuk 
ordódi és alsó lieszkói Ordódy Lajosné sz. 
székhe'yi Mailáth Gizella úrasszonynak fo
lyó évi 8 án os’e, életének 43-ik, boldog 
házasságának 23-ik évében, hosszas szenve
dés után Budapesten bekövetkezett gyászos 
elhunytét. A boldogult földi maradványai 
f. évi január hó 10-ik napján délu'án 3 
órakor fognak a gyá>-zhézb»n : IV., Ma
gyar utcza 8. szám alatt, a róm. kath. vallás 
szertartása szerint beszentel e ni, és január 
hó ll-én délután 3 órakor a hontmegyei 
Nagykereskényben örök nyugalomra tétetni. 
Az engesztelő szent miseá dozat január 12- 
én délelőtt 9 órakor fog a nagykereskényi 
plébániatemplomban az egek Urának bemu- 
ta'tatn*. Kelt Budapesten, 1906 január hó 
9-én. Áldás és béke lengjen drága porai 
fölött !

— A nőegylet estélye. Nemcsak 
Léván, de messze vidékén elsőrangú mulat
ság szokott lenni a lévai nőegylet mu atsága. 
Az emberbaráti nemes cél, s az ezt elősegítő 
nemes női szivek adják meg e-. esték vará
zsát, ellenálhataílau vonzó erejét. S a teg
napi est méltó volt elődeihez. Sok sikerült 
estélyt rendezett már a nöegylet, de a 
tegnapi egyike volt a leges-legsikerültebbek
nek. Kedves volt és fényes. A legnagyobb- 
foku elismerés illeti meg a szerep üket, aki
ket már nem is lehet műkedvelőknek mon
dani, mert előadásuk valósággal művészi és 
bájos volt. Emlékezetes marad e szép ünne
pély mindazoknak, akik azon résztvettek, 
emlékezetes jeliet a szegény9árváknak, és min
denesetre büszke lehet rá az árvák fárad
hatatlan édes apja, a jó Faragó bácsi. — 
Jövőre többet Írunk erről.

— Hymen. Fehér Gyula soproni kö- 
zépisko'ai tantr f. hó 6-án vezette oltárhoz

■ Léván Farkas Ilona C imilla kisasszonyt
> özv. F, rkas Lajosné úrasszony kedves leá- 
i nyát A laudó és zavartalan legyen boldog

ságuk !
— Ar. Maróth és Léva. Már több

I Ízben hoztunk fel adatokat arra nezve, 
i hogy a mi drága megyei hatóságunk mily 
I szivelyes viszonyt táplál Léva varos ható 

sága iránt. Fájdalommal regisztráltuk azt is, 
hogy városunk polgárai sem részesülnek

> f.gyelemben ; e mondottuk már, hogy az 
utóbb megej ett megyebizottsági tagváiasz- 
tásoshoz az alispán ur nem talált Léván alkal
mas embert, a választások vezetésére. M* 
újabb adatokkal is szó gálu ik, hogy lássuk,

l mily rokonszeuvvel kezelik ezek az urak
■ a Léva varos és polgárai érdekeit 1 A vár

megyei virilisek névlajstroma 1906 évre az 
ősszel volt kiégés ütendő, az aiispáni hivatal 
aa igazolóválasztmány elé terjesztette azt 
oly kimutatás mellett, hogy abból „véletlenül* 
csak 11 lévai polgár lett kihagyva, más 
helyen lakó véletlenül egyetlen egy se ma
radt ki. — A kihagyott lévai polgárok név- 
s ra és az általuk fizetett állami adóik meny- 
nyisége » köve'kezö; Eogel József 592 kor. 
27 fii. Weisz Bsnö 566 kor. 21 fii. Ami- 
tet'er Imre 508 kor. 59 fii. Dusess L pót 
502 kor. 31 fii. Weisz Sdémon 500 kor. 
72 fi>. M ssak Zugmond 494 kor. 44 fii. 
Rei mán I.nácz 466 kor. 85 fii. Fej< Kál
mán 454 kor. 96 ín, B um Samu 428 kor. 
30 fii. Steinni Henrik 407 sor. 09 fii, Ha id- 
ler Igutc. 396 kor. 47 fii. A maróthi iisz- 
táoan az utolsó vnilie Jelinek M hMy ősz- 
láuyi lakos 376 k. 82 f. adóval szerepelt, a 
Liva városi adóhivatal előző b vatalos kimu
tatásában mind a tizenegyen felvetetteké igy 
meglellebnezték a törvenyteienü összeállított 
1906 évre szólló virilis névjegyzéket,—a bíráló 
válaszimány azoaban ciak »z egyetlen Féja 
Kálmán fölszóLmlásának adott helyt, a többi 
tizet elutasította azon semmitérő indoko
lással, hogy miért nem igazolták, mikép ma
gyar állampolgárok, 24 evesek elmúltak és 
2 év óta inga lauual bírnak és adót fizetnek.
— Peiig ezt a lévai adóhivatal 1904 éa 
előző évi adó kimutatásai mind igazolják s 
ezen igazolványok mind a kezeikben vannak.
— Di kérdjük, hogy az igazo'ó és bíráló 
választmány az összes 138 megyei virilisek 
egyikénél követelt-e ily okmányt mástól, 
mint csupán a lévaiaktól ? 1 Az elutasított 
10 polgár közül kilenczen megjelentek a 
polgármester előtt s elkeseredve jelentik ki, 
hogy ők tán azért lettek a központi intézők 
által elutasítva, mert ők zsidók, — de a 
polgármester megnyugtatta öaet azzal, hogy 
azért lettek elutasítva mert — lévaiak és 
miután a közigazgatási bíróság nem ar-ma- 
róthi és mert igazságos, oda folyamodjanak. 
Ez rt mind a tizen panaszt nyújtottak be a 
közigazgatási bírósághoz. Második példa 
gyanánt fölemlítjük a maróthi igazság és 
méltányosság jellemzésére, hogy Léva város 
Képviselő testületé elrendelte, mikép a pol
gármester fizetése és a rendőrkapitány lak
bére az 1886 évi XXII. t. ez. 66 §-a értel
mében kiegeszittes.ek és az 1905 és 1904 
évről elmaradt külömbözet az 1904 évi X. 
t. ez. 13 §-ának nyílt rendelete alapján utó- 
ag kiadassuk, a vármegye törvényhatósági 
bizotsága azonban minden indokolás mellő
zésével csupán az indítványozó várme
gyei alispán és ezen ügyeket előadó vélemé
nye alapjan Liva varos és polgármestere 
iránt sokszor tapasztalt figyelemből a varos 
határozatának ide vonatkozó részét megvál
toztatta s ezzel Barsvármegyét törvénytipró

,Sa®8ágtalan hírbe hozta ugyanazon tiszt
viselői által, akik nahány hónappal előbb 



ugyanazon törvény alapján fölvették az 1904 
január 1 töl elmaradt illetményeiket. Ez 
ellen is panasz lett beadva. 'larmadik pél
dául fölhozzuk, hogy a december 14- ki 
megyei közgyűlésen Léva város építészeti 
szabályrendeletét és a D imjamcs-utcza sza
bályozási vonalát megállapító határozatát 
II-od fokon nem hagyták helyben talán azért, 
mert ezzel Léva városban évekre megaka
dályozni vélik a varos fejlődését és épülését. 
M'tei is épüljön,szépüljön az a szegény L"va 
varos, hiszen akkor a megyei székesfőváros 
Aranyo<-M»ró.h elmaradottsága meg jobban 
szembe tűnik s utoljára még a vak is be
látja — hogy nem való megyei központnak; 
mint értesülünk, ez ellen is fellebbezést 
kellett benyújtani. Tehát ahol ilyen igazság
érzet honol, ahol minden egyes ügyben a 
felekzek és a városnak a legfelsőbb fórumig 
való fellebbezésekkel, panaszokkal kell kie
rőszakolni az alispán és érdektársai elle
nében a maga igazait és a törvény rendele
téinek végrehajtását, — ott a vezetésben 
nagy baj van, — ott a vármegye közönsé
gének legfőbb kötelessége az akadályok eltá
volításáról gondoskodni. Megfoghatatlan, 
hogy most, — mikor minden téren az egye
sülést látjuk; mikor a polgártársad félre 
teszik a torzsalkodást, hogy a nemzeti, ha
zafias célt vállvetve szolgálhassák, — odaát 
nem emelkednek fel, nehogy a jog és igaz
ság gyökeret verjen I

— Érdek és hazaflság. Napjainkban 
sűrűn bánjuk a megszokott mondást, hogy 
áldozatkészség már nincs, csak üzlet. Öröm
mel tapasztaljuk e pesszimisztikus nézet 
tényleges cáfolatát. A fogyasztási adók 
bérlőinek névsorában Kern Testvérek cég 
és PresztoláDSzky Béla is szerepelt, amint 
azt lapunk múlt számában közöltünk is. Ide 
vonatkozólag lapunk mai száma nyilatkoza
tokat közöl, melyek igen figyelemre méltók. 
Szóval: vannak még honpo gárok, akik egy 
perczig sem tűrik, hogy őket hazafiatlanság 
és becsteienseg vádja ii ethesse.

— A lévai önkéntes tüzoltóegylet 
ma egy hete szépén sikerű t mii. edvelö 
e öadást tendezett. Szinrekerült a Bo oudok 
háza cimü bohózat. A szereplők annyi rutin
nal, oly fesz elenül játszottak, hogy az elő
adás jóval felü múlta a műkedvelői előadások 
színvonalát Valamennyi szereplő precis, 
összevágó játéka négy hatást tett a t özön- 
ségre, mely nem is fukarkodott elismerésé
vel s nyílt színen gyakoris megtapsota a 
szereplőket. Stugel Vilma (Borbála,) nénik ü 
lömben Dohány Mariska es Dosztál Jolán 
(Ida es M-.ri-.aa) kitünően adták a vidéki 
famíliát. Chlebovits I onka (Báj'aki Zolna) az 
írónők feiBzegsege*’ meglepő ügyei-en utá
nozta. Ig*n jól játszottak Horváth Mariska 
es Faragó Qizike (Kardosne és Lenke). A 
firhák is megállották helyüket. Weichardt 
Waldemár (Stnai) ügyes és természetes játéka 
vezette az egész előadás'. Jó partnere volt 
volt Betnicz Lípót (Csipkés), ki szerepének 
minden előnyét bámulatos ügyessegge ak
názta ki. Játéka hivatásos színésznek is 
becsületére vált volna. Szép és összevágó 
játékuk által kitüntet a töobiak is. Krause 
Lajos (Béla) Turay B-üa (Radvay) Agárdy 
Z igmond (Kotoay), Havas Miháiy (R nki) 
Dohány Sándor (Csordás), Gránit z Dezső 
(Jean), Hecks Ármin (pincér) egyaránt érde
mesek elismerésünkre s a siker kivívásának 
érdemeben szint-n nagy része van a kitűnő 
rendezőnek, Mákká y Béla városi tisztviselő
nek, kíaek szakavatott vezeiése az egész 
előadáson meglátszott. Sajnos azonban, hogy 
a siker c,ak erkölcsi. Mert intelligens kö
zönségünk szinte tüntetett tavollétével, a 
mit a jótékony célt tekintve teljesen érthe
tetlennek tartunk, annál is inkább, mert 
nekünk nem az elválasztó, hanem inkább az 
érintkezési pontokat kell keresni. Mint ér
tesülünk e hó 21-én megismételik az előa
dást. Reméljük, hogy ezúttal nemes törek
vésüket anyagi siker is fogja koronázni.

— Áthelyezés. Hagy Pál honvéd 
hadnagy Nyitrároi Lévára helyeztetett át.

— Súlyos panaszt emeltek egy hoz
zánk beküldött köziemenyben Léva város 
egyik köztisztviselője ellen. Amennyiben a 
leírt tényállás megerősítést nyer, vagy ennek 
konzekvencziáit az illető le nem vonja: 
mások tisztességének megóvása végett helyt- 
adunk legközelebbi számunkban a közle
ménynek.

— A besztercebányai keresk. és 
iparkamara közgyűlése. A besztercebá
nyai kereskedő.mi es iparkamara múlt év 
december 29-én Flittner Káro y elnöklete 
alatt rendes közgyűlést tartott. A kamara 
1906. évi költségvetésének jóváhagyásáról 
szóló miniszteri leirat tudomásul vétetett s 
a jövö évi illeték az eddigi 4%-os kulcs 
mede.t való kivetése elrendeltetett. Köszö
netét szavazott a közgyűlés a kereskede
lemügyi m. kir. miniszternek a kerület 7 
ipari munkásának adományozott 100-100 
kor. jutalomért és elismerő oklevelekért. 
Titkár jelentése a kivitel szervezése érde
kében s az orsz. ipartanácsban megtarto t 
tanácskozmányról tudomásul szolgált. A had
sereg lábbeli szükségletének eddigi felosz
tása szerint a kerü.et kisiparosai nem ré
szesedvén a szállításban oly mértékben, 
melyet számukhoz "képest igenyelhetnek, a 
kamara felterjesztést intéz a kormányhoz 
a szükségletnek kamarai kerületek szerint 
a czipész és csizmadia kisiparosok szamá
hoz mérten való elosztása iránt. A szakirányú 
ozipesatanoncziskolák szervezeti szabályzaját 
helyeselte a közgyűlés és felhívja az ipar

testületeket ily iskolák létesítésére' A milá
nói 1906 évi kiállításban való részvételre a 
kerület iparosai felhivatnak. Gács és Vámos- 
mikola községek helypénzszabályzata némi 
módosításokkal jóváhagyásra ajánltatott. 
Határozott állást foglalt a közgyűlés Liptó- 
megye azon kérelme ellen, hogy a liptószent- 
miklósi vasúti állomáson fel és leadott áruk 
után kövezetvám szedése engedélyeztessék. 
A vaskereskedök egyesületének előterjesz
tése folytán megállapittatott a vaskeieikedök 
üzletkörébe tartozó áruk jegyzéke. A kassa- 
oderbergi vasút kam. illetékfizetési köteles
ségének kimondása iránt felterjesztéssel for
dul a kamara a miniszterhez. Úgyszintén 
felterjesztést intéz a puhafakereskédelemben 
a bécsi mérték helyett a métermérték alkal
mazásának elrendelése iránt. A vasúti ko
csihiány az őszi hónapokbann a kerületben 
is szerfelett érezhető volt, miért is lépéseket 
tesz a kamara a hiány pótlása iránt s egy
úttal a vasúti fel-és lerakodási órák kiter
jesztését is kérni fogja. A jövö évi már- 
czius hó 1-én életbelépő német kereskedelmi 
szerződés tekintetében tö b átmeneti intéz
kedést tart szükségesnek a közgyűlés, kü
lönösen a febr. 28-án a határra már beér
kező áruk vámkezelésére vonatkozólag, miért 
is tájékoztató rendelet mielőbbi kiadását 
fogja kérni a minisztertől.

— Az Érsekújvár és vidéke cimü 
kitünően szerkesztett laptársunk a folyó 
évvel 25-ik évfolyamába lépett, s a negyed
százados jubileumot azzal ünnepelte meg, 
hogy társadalmi lapból függetlenségi irányú 
politikai lappá változott át. — Szeretettel 
üdvözöljük derék laptársunkat ezen uj — 
bár eddig is érzett — irányában I

— Üj vidéki lap. „Losonczi újság" 
címen uj hetilap indult meg Losoncon. Az 
uj lap egyúttal a losonci függetlenségi és 
48-as párt hivatalos közlönye.

— Selyeiuhernyó pete kiosztása. 
Az országos seiyemtenyesztési felügyelőség 
tudatja, hogy a földmivelésügyi minisztérium 
azoknak, a kik a selyemtenyésztés el foglal
kozni kívánnak, 1906 bán is ingyen ad pe'ét 
illetve selyemhernyót. Ebbéli igényeikat 
vagy az illető község selyemtenyésztési 
megbízottjánál, vagy esetleg a községi elöl
járóságok utján szekszárdi selyemtenyésztési 
le ügyeiőségnél jelentsék be.

Közönség köréből.
Tekintetes Szerkesztő úr!

Miután a múlt heti „Barn" hetilapja 
hasábjai egy kép történetének lefolyását 
közük, azt hiszem nem vagyok szerénytelen, 
a mielőtt a történetet előterjesztő királyfalvi 
ifj. Kraft Károly képiró (művész) állítólagos 
reputatiója érdekében közzétett történetnek 
nevezett mesét elfogadnám, mely az én sze
rény csekélységemmel is foglalkozik, a kö
vetkező számban egy kis helyet ne kérjek 
azon czélból, hogy a művész urnák szemé
lyemmel és cselekvésemmel foglaló részére 
válaszolhassak.

Mielőtt a meseszerüleg előadott dologra 
áttérnék ki kell jelentenem, hogy komoly
sásom egyáltalán nem foglalkozik lapezikkek 
Írásával, de miután részrehajlással vádolt, 
szó nélkül nem hagyhatom.

Hogy kellő világítást adjak az előadott 
mesének, vagy inkább mint mondatott a kép 
történetének ; előadom a következőket:

Én királyfalvi ifj. Kraft Károlyt sem 
azelőtt nem ismertem — de ma sem isme
rem _  művészi tehetségéről sem azelőtt —
sem azóta tudomásom nem volt, tehát sze
mélyi vonatkozás reá nem is lehetett.

Azt hallottam, hogy egy kép készült a 
lévai katb. kör számára melvet állítólag ö 
festett. A kép el is készült. Suttogták, hogy 
a kép nem megfelelő. Közben a kath. kör 
részéről hivatalos megkeresést kaptam, hogy 
Deák, Pazár és Csorba urakkal nézzük át 
és adjunk véleményt vájjon a kép meg e 
felel a kívánt várakozásnak.

Megjegyzem én szakértő nem vagyok 
_  de ilyent Léván alig lehet találni — fog
lalkozom és tanultam rajzolni és testek is, 
de nem üzletszerüleg. — A megkeresésnek 
a kör érdekében megfeleltem, annál inkább 
mert több szakértelmet véltem megkeresett 
többi társaimnál Pazár Zoltán és Deák Miklós 
rajztanár és Csorba Jenő mérnökben, ki 
szintén rajzoló.

A képet megnéztük és egyetértőleg 
nyilatkoztunk.

Hogy nyilatkozatunkban felvett véle
ményünk talán nem úgy volt szerkesztve, 
mint azt a művészek szokták és ez mosolyra 
nyújtott alkalmat, elhiszem, mert mi nem a 
művész urak szokásos szakképzettségével 
rendelkezve csak úgy tehettük a mint leg
jobb meggyőződésünk és tudásunk szerint 
lehetett.

De ez különben mellékes. Hogy a kép. 
mikor mi láttuk, nem volt az a minek kel
lett lenn e, igazolja azon körülmény, hogy 
minket kérdeztek meg, mert a kör tagjai 
sem voltak azzal megelégedve.

Valótlan tehát a művész ur azon állí
tása, hogy a kör tagjai azzal megelégedve 
voltak, s hogy ennek külön is kifejezést ad
tak ; — de teljesen valótlan az hogy a 
prépost ur (művész ur szerint modellé) szin
tén jónak találta volna az arcképet.

Hogy a szemle után mennyit javított, 
mert hisz olajfestményt végtelenig lehet 
javítani, nem tudom — de annyit hallottam

hogy folyton feljárt a műtermének szolgáló 
városházára azután is javítgatni. ,

Ha tehát a per megindítása után a ké
sőbbi szemle jobbnak találta a képet — ha
bár Benczúr Gyula festő művész mester jó 
akarata mellett sem volt az kifogástalan — 
úgy nekünk igazunk volt.

Hogy Deák ur és én Kraft ur ellen 
agitáltunk, ez a mennyire nem való, lehe
tetlen is — mert én Kraft urat nem isme
rem — de a ki egy későbbi hasonló képet I 
festett, — csak akkor lett ismertté előttem, 
mikor a képet már elkészítette.

Nem természetem, hogy én valaki ellen ■ 
legkevésbbé más vallásbeli ellen rossz indu- | 
latot tápláljak, annál kevésbbé, hogy ennek t 
érvényt szerezzek.

Egyben azonban, s azt ne vegye tőlem ( 
, rossz névén a cikkíró művész,— figyelmessé t 
( teszem, — hogy a ki konkolyt vet, búzát 

nem arat, s hogy tiszta önérzet és szerény
ség többet ér a szerénytelen s felfuvalkodó 
kifakadásoknál.

Léván, 1906. jan. 12.
Levatich Gusztáv.

Alulírottak Deák Miklós és Pazár Zoltán 
teljesen magunkévá ‘esszük mindezeket; 
hozzá fűzve még azon megjegyzésünket, 
hogy nem a személyekben kellett volna 
reputatiót keresni, hanem a tárgyban és a 
bírói ítéletet közölni a szakvélemény és az 
Ítélet indokolásával.

Pazár Zoltán. 
Deák Miklós.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzés*.. 
1906. Ó7Í január hó 7.tói 1906 január hó 14-ig. 
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5. Debuár József 60 genymell

Tóth Pál 9 hó görcsök

Miklósy Mihály 44 tüdögümökór

Lévai piacziárak. 
Hovatvezetó: Kónya József rendőrkapitány.

Busa m.-mázsánként 15 kor. 40 fii). 
15 kor. 60 fill. Kétszeres 13 kor. 20 fii. 
13 kor. 60 fill. — Rozs 12 kor. 40 fill. 12 kor. 
80 fill. Árpa 13 kor. — fill. 18 kor. 50 fi!l 
Zab 14 kor. — fill. 14 kor. 80 fill. — Kuko- 
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Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten. 
Vörös here 116—130 kor., Luczernamag 
102—110 kor. Muharmag 20—22 kor. Balta
cím 28—36 kor. Bükköny 20—22 kor.

Nyilttér.
Nyilatkozat.

A „B-rs" cimü hetilap utolsó számában 
említett fogyasztási adó bérlők névsorában 
olvasható „Kern Testvérek" aláírás, melyet 
magamra nézve kötelezőnek el nem ismerek, 
betegségem alatt tudtomon kívül és bele
egyezésem nélkül történt.

Kern Vilmos 
Nyilatkozat.

A „Bars" cimü lapnak előbbi számában 
közzétett .Fogyasztási adó bérlet“-i cikkre 
vonatkozólag a következő nyilatkozatot 
óhajtván közzétenni, kérvén ennek becses 
lapjában helyt adni.

A cikk megjelenése előtti időben egy 
napon; amikor üzletünkben egyedül s na
gyon elvoltam foglalva, jöttek egy Ívvel, a 
polgárság köréből azon előadással, hogy a 
várost megakarják menteni a biztos károso
dástól, s ezt csak úgy érhetik el, ha a fo
gyasztási adó bérletet ők t. i. bérleti egye
sület fogja átvenni, s ekként a város meg
szabadulna idegen vállalkozóktól; — s a 
a befolyt összeget, iletve az abból e-edö 
jövedelmet a város rendelkezésére fogják 
bocsátani. Tisztelettel alulírott tehát ezen 
előadásra hazafiui kötelességet kívántam 
akkor teljesíteni, amikor ezen ivet aláírtam. 
-— Mint fenebb is említettem felhalmozott 
munkámban bővebb felvilágosítást az ügy 
állásáról nem kértem az ivet át sem olvas
tam, azt minden kétely nélkül és jóhiszemü- 
leg alá is Írtam, de nem azon értelemben, 
mint bérlő.

Azonban ha ezen körözött iv ,aláírása 
Léva város érdekét támadná meg, vagy 
a mai politikai viszonyok között hazafias 

szempontból bárm< tekintetben kifogás alá 
esnék, az esetben migamat azzal nem azo
nosítom, s az ott kifejtett nyilatkozatot 
magam részéről érvénytelennek nyilvánítom.

Kiváló tisztelettel
Kern Albert.

Nyilatkozat.
A „Bars" múlt heti számában a fogyasz

tási adók bérlőit érintő közleményre vonat
kozólag : Tiltakozom, hogv személyem a 
kérvény aláírása folytán a „hazafiatlan szer
ződővel* azonosiftassék, mert a város akaratá
val szembe nem helyezkedtem, a törvény
telen ministériummal kö’ött szerződést alá 
nem Írtam.

Presztolénszky Béla.

Sajáttermésü ujborok.
Kiváló minőségű:

Rizling, Kövidinka, Kadar
külön szűrt faj borok kaphatók : Léván.

lefejtve, 7 hektós hordónként hektója 
17 írtért,

„ „ hektoliterenként 18 írtért,
Egyszerre nagyobb mennyiségben (21 hek
tótól feljebb) a termelés helyéről Szikra- 
Alpári pinczémből, lefejtve, ott a vasút
állomásra szállítva, hektoliterje 16 írt.

Léva, 1905. december hó.
Holló Sándor

pinezéjében.

Gyöngyvirág- créme és szappan 
arezra kézre leg

jobb, teljesen ártalmatlan szer.
1 tégely ára I korona. — Szappan 80 fill- , 

BOLEMAN gyógyszertárban Léván.

5 korona és több napikereset.
Házimunka-kötögép-társaság.

Kerestetnek mindkét nem
beli egyének gépünkön 
való kötésre. Egyszerű és 
pyors munka egész éven 
otthon végezhető. Nem

kell előkészültség- Távolság nem határoz, a 
munkát mi adjuk el.

Házimunka kötőgép-társaság.
THOS H. WHITTICK és TÁRSA

Prága. Petersplatz, 7—384.

Egy Ipolyságon negyven év óta fen- 
álló

liszt és sóüzlet
kitűnő vevőkörrel, szép nagy házzal, tágas 
Udvarral és 13 méter ho szít, 6 méter széles 
emeletes magtárral a ta’ajdonos visszavonu
lása miatt szabadkézből

eladó.
Bővebb értesítést ád Eichenvald Lajos 
Ipolyságon.

Henneberg-selyem
csak közvetlenül ! — Fekete fehér és színes méterje 
60 krtól 11 forint 35 krig. blúzokra és ruhára Bér- 
mentve és már elvámolva házhoz szállítva Gazdag 

miutaválaszték postafordultával.

Kakaó es osokoláde kedvelők figyelmébe;
q Jdoff dános-féle

Kandal-Kakaó
a legcsokélyebb zsírtartalmú, azért igen könnyen 
uinószthciö, soha sem okoz székrekedést, mind- 

I zz által ritka finom ize mellett kiválóan olosó.
Valódi csakis

  Hoff János £ 
,______________ névvel es az oroszlán- **
1 \ védjegygyei.

V Csomagok á l/< kgr. 90 fillér
x » » */e » 50 »

Mtndouütt kapható.



2. szám hirdetések. 1901. január 14-

Lehei-e a fc'icSöbaj 
e80en wézjeScezni?

A tüdőbajok okozói cynoaut a tuberkulózis-bacil- 
lueokat föl. a m.dycK mindenütt. • hol tüdo-
baioaok ta: t /.kodnak, b «nn.» vannak • levegőben es 
na utca norabfi e« nőm j'i-ztit hatók el. Jóllehet o 
b:t3illus<’k it c-uí nőm minién ember a i orral magnba 
is/.ivja. in r sem )«•■«/. minden ember beteg, mert aa 
emberi szervezet r-n les vi<z<.n\.-k között szerencsére 
kénes arra ho \ a hetessé--imk boleje hatolt csiráit a 
g.. tulő) mii /vekben lev . hata«o- anyag ao<it«égé- 
vel'áitalmutlann t texye. Csak ott tör ki a betegség, 
a hol ezek a mi igvek meggyöngültek és miután ezt 
híres ezaktekinteh . k fölismertek, közelfekvö volt. hogy 
a g-gernirigyek erósitesével teremtsenek segito-eszkoat 
n betegség csir.nnak legyőzeaere. üjabb idoban a 
tűd-.balosoknak éppen eaert ,. _

HOFFMAHK dr.-félc glandulént 
te-t lelnek, a raelv egészséges állatok gegeiningyotből 
tartsluiasza azt a hatásos anyagot és így a betegség 
c-úrait elpusztító anyagnak mesterséges bevezetőiével 
támogatja a test t« rtn< <zete<» gyógyító törekvéset. 
\zwk az orvosok, akik betegeiknél glandulent alksl- 
mnztial:. azt tapasztalták, hogy a betegek étvágya 
nö.ekedik. kedvük derül, ereiük es tostsulvuk gyara- 
p >dik, a köhögés alább hagy. a köpet oldódik, as éjjelt 
izz elás eltűnik: sz-.val, hogy a gyógyulás folyamata 
. ......... Mdödik. ' ón tehát . ilaszezuk el 
i glandulén-tablettákkal val-» kis. rletot.

A g andu . i. Hoftaann dr utódai keni, •gyárában 
Meerane (</tsz. .r-zág) készül es orvosi rendeletre 
gv<>gyszei tar i i nn, vnlammt a raktárban^: Fragner B 
gyógyaxertára o« és kir. udvar: szállító, Praga 
203—111. Török J gyógyszert*! a Budapest. Kíraly- 
ntCS 12. SZ.. ti' ben HM) tahi, a ö •» K . 50 tabl. á > K..
kapható. Kimerítő broiürát a :;vógyhó eljár ásról 
orvosok és me-rirvőgytilt b?’. *ek jelentéseivel 
kívánatra ingyen és bérmenlve küld a gyár.

New-Cuba kávé . .
Jamaikai legfinomabb . 
Kuba legfinomabb . .
Ceylon legfinomabb 
Ceylon finom .... 
Portorico finom, és Cuba 
Gyöngy legfinomabb 
Mocca legfinomabb . .

Kávé. =
1 klg. frt. kr. 
... 1.60 
. . . 2.2Ö 
. . . 2.20 
. . . 2.10 
... 2.- 
. 1.60 2.- 
. 2.— 2.20 
. . . 2.20

t

I

4076 tan. 249 közgy./1905. szám.

Bérbeadási hirdetmény.
Körmöczbánya szab kir. r. t főbányaváros tanácsa részéről 

ezennel* közhírré tétetik, hogy :
A zólyomvölgyi nyaraló telep: „Vadászkürt*4 vendéglő, „Árpád1* nyaraló, 

Erzsébet44 nyaraló és „Ferencz József44-lak tartozékaival a város székháza 
nagytermében folyó 1906. évi február txó 19-én dél
előtt 1O órakor tartandó nyilvános árverésen 1906. évi május hó 1-től 
1912. évi április hó 3-ig vagyis 6 (hat) évi időtartamra a városi közgyűlés 
jóváhagyásának fentartása mellett bérbeadatni fog.

Árverezni kívánók a következő alapon :
f.Arany Jáva legfinomabb . . . . . 2.20 -Árpád14 nyaraló kerüköltsége — 9077 K. 3*5% ka 317 K. 68

Brazíliai legfinomabb . . . 1.60 „Erzsébet44 „ „ — 11600 n r 406 —
Brazíliai 11. rendű .... . . . 1.30 „Vadászkürt*4 vendéglő „ — 26530 n 928 56
Cuba pörkölt......................... . 2.— 2.40

1 QH „Ferenc József44 lak „ — 12793 447 76

Örötl kávé 1.—

n

r>

Kapható:
Kern Testvéreknél, Léván. i

Az e lismert legjobb és legkitűnőbb

Cséplőgépek 
szab uj Kenögyiirüvel ellátott görgős csapágyakkal 

kézi-, járgány 
ee 

gőzhajtásra

Aczél ekék 1,2,3 es 4 barazdasnak 
Rét, moha. tagozot es iiasonal Boronák 

Gyűrűs és sima acél lemez földi hengerek i

össszesen 60000 K. 3'5%-ka 2100 koronában 
megállapított kikiáltási ár 10% ának megfelelő összeget bánatpénz gyanánt az 
árverés kezdete előtt az árverező bizottság kezeihez juttatni tartoznak.

írásbeli ajánlatok csak azok fognak tekintetbe vétetni amennyiben a 
bérösszeg 10%-áuak megfelelő bánatpénzzel felszerelve a szóbeli árverés kez
detéig beterjesztetnek.

A bérlemények és tartozékainak részletes jegyzéke az árverési feltételek 
és a szerződés tervezet a városi számvevőségben a hivatalos órák alatt bete
kinthető, hol egyszersmind szóbeli felvilágosítások is adatnak.

Kelt Körmöczbányán, a városi képviselőtestületnek 1905, évi deczember 
hó 18-án tartott közgyűléséből.

Palkovics Emil
polgármester.

\/P7PrQ7fS • Minden darabb szappan a Schioht névvel 
’ WfcVl ■ tiszta és nem káros alkatrészektől.
I A + ó 11 A q . 25 000 koronát tizet Schicht György cég 

w ** t a • « a O • Aussigban bárkinek, aki bebizonyítja, hogy 
szappana a „Schicht* névvé), valamely káros keveréket tartalmaz.

ARATÓ-GÉPEK
fűnek herének.

Szénayyüjtök es aratógereblyek. Szénaforditók.
Szabad, aszalójkeszülek gyümölcs es főzelékei,

Bor- és gyümöcs sajtók, 
Gryü-ixiölcs és szőlí z-j.zók 

és bogyómorzsolók,
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő 

„S T F H C 1T I uSu1,
Tormáncs es vertetü pusztítására,

Szállitlia.tó ta.lca.rt tözixelyelc.
legújabb szerkezetben késiiten^k é» szállítanak

----------- MaYFARTH PH. és Társa -----------
cs.ésk. kiz. szab, gazdasági gépgyárak, vasöntödék é3 vashámormüvax 

Alap 1872. Becs. II1. Taborstrasse 71. 1000 miink*8-
Kitüntetve több, mint 450 arany, ezüst és bronz éremmel az összes nagyobb kiállításokon 

Részletes árjegyzék és számos elösmerő levél ingyen. — Képviselők és viszont elárusítók kerestetnek , 
Kaphatók: ZKZN’.A.IE’IP ZDA'VIID -ú.rxxA.1 .Léván.

Járgányok
1—6 vonőállat befogására 
Legújabb gabona-tisztitó rosták, 

TR1ÜREK és KUKORICA MORZSOLOK, 
Szecska vájok, darálók, répavágók.

Széna és szalmaprések Shatók 
■alamint raiud-ii mis fajta gazdasági gépek

SCHICH szappan!

kitüntetés,
6 

állami érem I

s

ÍOOOO 
motor a lég 
teljesebb meg 

elégrdésre 
szállítva.0 Drezdai motorgyár r t.

(Azelőtt Hille) fióktelep^.*
GELLERT IGNÁCZ és TÁRSA

Budapest. VI, Teréz-körut 41. sz
Telefon lfe-pl.

Bensinmotórok, légszeMzmotórok, nyers, 
ola|motórok, sbcmz- (apiritimz) motórok* 
acetylen-no túrok, Benzin-loko mobil ok 

csépiéire

készítettnek

0

0

0o

-A. gödöllői 
Borászati 

Egyesület 
mint résn. társaság 

palaczk-boralaak 
elárusító raktára

Folyékony 
arany és ezüst

AZ ARANY KASZAHOZ. festékek

használjuk
kivá'ó ba'ásu tulajdonsága miatt

előnyös eredménnyel
bármi mosási célra úgymint;

saját használaira, 
minden ruhaneműnél

és

mindenhez
ami egyáltalában mosva lesz.

0
2
$ o 0 00

Magy. kir. 
dohány, szivar, 

lőpor és kártya
árulás.

Első 
gazdasági és var

rógép-, 
koszom-, 

fa- és 
érozkoporsó 

raktára.

Ajánlják dúsan berendezett vas-, fűszer-, csemege- 
liszt-, festék-, kefekötö áruk- gazdasági- és kerti-magvak, 
vadászati eszközök, hangszerek, igen finom hurok, varró
gépek öt évi jótállás mellett, gazdasági gépek és géprészek. 
Szerszám : asztalos, bádogos, gépész, lakatos, kovács,kádár 
kerékgyártó, ács, esztergályos, czipész, házi és gazdaság 
részére, tengelyek, ekerészek, valódi Fiseher-féle reszelő a 
és ráspolyok, lószőr-,afrik Afripuo és tengeri fű, épület- és bú
tor vasalások, finom kávé, czukor, tea, rum, likőrök, cognac, 
fehér és vörös bor, valódi Meid inger-féle és öntött vas
kályhákkal felszerelt raktárukat.

Vidéki megrendelések legnagyobb figyelemmel és 
gyorsan teljesittetnek, uj képes árjegyzékek kívánatra bér
mentve küldetnek.

Szivógáz (generátoros-) motórok a legmo- 
derjebb é, legtökéletesebb, beigazoltam a legol- 
C8Óbb üzemet nyújtó erőgépek.
A ílrfizdai mnlnr elismerten aA UlCáUdl U1UIU1 legkitBnöbb gyártmány. 
Kipróbált tökéletes szerkezet. Válogato’t legjobb 
anyagból a legszolidabban és iegpontosabban 
készítve.
Tartási Sok évi haszllálat után sem szorul 
1U11VQI reperaturákra. Feltétlent! üzembiztos. 
Kezelese rendkitül egyszerit Az üzemköltségek 
a legelőnyösebbek.

Drezdai motorok uwekmtbetBk mi vaum UIVIVIVK számtalan iparvállalatban 
es uradalmak gazdasági Üzemeinél ; malmokban, 
téglagyárakban, famegmunkálásnál, faapritás- 
nal, vlzemelo (szivattyú; telepeken, gazdasági 
takarmany kamarákban tejgazdaságokban csép 
lésnél stb. 8»b*

Teljes üzembe-endezések (malmok, gazda
sági üzemek. közlőmü szerkezetek Btb.) szak- 
szerű szállítása.
Felvilágosítások s költségtervoíetek készséggel adatnak. 

Legmesszebb menő jótállás I Kedvező fizetési feltételek I
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— A MÁLNÁSI =z 

„SICULIA“ 
(SZÉKELY) 

ARTÉZI SAVANYÚ gyógyforás 
bikarbónátokban és aotiyhaaóbsn a 
viiia le^rlusabb — természetes 
alkalikus sós savanyuvizét _ 
Korányi, Kétly. Rigler, Vá- © 

mossy, Hirehler, Genersich, “ 
Tauszk, Iraai, Odoni, Polatsek 
srb. hírneves egyetemi tanárok és 
specialisták a G »ge. Torok, Légcső, 
Tujö, Gvp.Iior, BJI, Vese. Máj es

ötösen ezea- 
neK. heveny vagy idült hurutos 
megbetegedéseméi minden eddig is
mert ásványvíznél jóval hatásosaob- 
nak minősitef.ék.
Páratlan nyálk^o dó ás étvágyger- 
je-ztö. ■

ISezelA tulaj d-ozio. ;
©
© »SICULIA“ R TÁRS MÁLNASFÜRDÖ

©©
©
©
©©
© Mihály IV. Muzeumkörüt 7 sz
© 11 Kérj ül: a .Sículia44 névre figyelni! pö

_______

(Háromszék vármegye.)
Kapható Léván : ENGEL Jó
zsef dóiét eben, Körmöczbányán 
GAZDIK János gyógyszert^, 
raban és Selmecbányán Erust 
Zsigmond üzletében.

Főraktár Budapesten LUK

Névjegyek, meghívók és eljegyzési-kártyák

legdíszesebb kivitelben «*»

Nyomatott Nyitrai é. Társa könyvnyomdájában Láván.

Nyitrai és Társánál Léván.


