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

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk ^^zeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes dij- 

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez : (Zöldkert-utcza 33. sz.) küldendők. 
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Megjelen: hetenként egyszer
—► vasárnap reggel. -<■—*—
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(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani. 

A LAP kiadója: NYITRAI és TÁRSA.

Iparosaink mozgalma.
Jól eső örömmel veszszük tudomá

sul, hogy iparosaink a Léván létesí
tendő ipartestület érdekében sikerrel 
kecsegtető mozgalmat indítottak. Az 
aláírások nagy számából azon reményt 
merítjük, hogy ez a valóban üdvös 
intézmény mihamarább meg leend va
lósítva s annak áldásos voltáról azon 
a haladás szellemétől messze elmaradt 
iparos polgártársaink is megfognak győ
ződni, kik ma még távol állanak ezen 
mozgalomtól, kik inkább az ipartársu
lat békói között tengődnek, mint sem 
az egyesülés előnyeiben keresnék bol
dogulásuk létalapját.

Az ipartestület előnyeit már lapunk 
hasábjain több ízben kifejtettük. Ezút
tal nem is annyira erről, mint inkább 
azokról az ipari viszonyokról akarunk 
egyet-m.ást mondani, a melyek kívá
natossá, sőt szükségessé teszik az ipar
testület felállítását.

Az események gyors változatai s 
az élet versenyének erős hullámverései 
között a napi kérdések tömkelegében 
a legfontosabb országos jelentőségű 
ügyek is el-el merülnek és igy elke
rülik a közönség érdeklődést, vagy 
pedig a személyi érdekek harcában 
háttérbe szorulnak. így vagyunk ma 
az ipari fejlődés előmozdításával. A 
magyar ipar érdekei s a magyar ipa
ros boldogulása részesülnek legkevesebb 
méltatásban; pedig az iparoB panasza 
mind erősebben hangzik fel. Igaz ugyan 
hogy az élet minden terén sok a pa
nasz, de seholsem oly jogosult, sem 
annyira indokolt, mint az iparosok kö
rében.

Szinte csodálatos, hogy a mikor az 
ország mezőgazdasági viszonyai évről 
évre hanyatlanak s erősebb bizonysá
got nyer az, hogy magyarország csak 
úgy boldogulhat, ha az őstermelés 
mellett nagyobb gondot fordít a ma-
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Esküvő.
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Könnyezett a szeme
Égett az ajka
Zavarosan áradt
Az ima rajta,
S ahogy fölpillantott
Az Üdvözi*ö képe
Szelíden rámosolygott
Miként az égi béke.

Mellette állt a férfi •*<
Földi Ibtensége 1

Érezte forró lehelletét
Hallani vélte szívverését
És a gyönyörűség
Atreszkette testét
Keze lebágyadt
Szeme bezárult
Halkan felsohajtott
Szédült és megingott
S majd hogy elájult.

A násznép ajakán
Súgva körbejár
Legyen nagyon boldog
Ez az ifjú pár!

De a végső padban
Megtört lány zokog
Szeme gyűlölettel
Néz a vőlegényre
Kezét összetéve
Könyörög föl ajka :
Legyen átkozott!

Irta; Zalay Maaa. 
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gyár ipar fejlesztésére, azt akkor lát
juk, hogy az iparos megélhetésének s 
az ipar haladásának érdekében alig 
történik valami, pedig ezen nyugszik 
az államok nemzetgazdasági élete.

Annak a felfogásnak az igazsága 
megdőlt már, hogy egyedül a földmű
velés és termelés adja meg ennek az 
országnak a jólétet, mert hiszen az 
utóbbi évek szükebb termési viszonyai 
megmutatták, mily nehéz a nép meg
élhetése, ha csak egyszerű foglalkozási 
ág művelésére van utalva. Ámbár még 
mindig a gabonatermelő országok so
rában vagyunk, mégis sokat fejlődött 
az utóbbi időkben iparunk is, sőt óri
ási haladást értünk ol a téren, s el
mondhatjuk, hogy a magyar ipari ké
szítmények közül nem egy bátran 
felveheti a versenyt a külföld fejlődött 
iparával,

Iparunk tehát van, s vannak tö
rekvő, értelmes és képzett iparosaink, 
a kik egész tudásukat viszik bele mun
kájukba s azon fáradoznak, hogy a 
folyton fejlődő igényeket kielégítsék, 
s készítményeik az ízlésnek, a modern 
fejlődés követelményeinek megfelelje
nek, de már iparpártolásról nem is 
beszélhetünk, a magyar ipar haladása 
iránt semmi érdeklődés nincs.

Időnként ugyan kipattanik egy di
vatos szó„pártoljuk a hazai ipart“, 
a lelkesedés lángja is felcsap s bevi
lágítja az egész országot, de mint a 
szalmatüz csakhamar lelohad. A diva
tos frázisok röpködnek a levegőben, s 
hatalmas hullámokat vetnek a társada
lomban, azután elcsendesedik minden 
és nem történik semmi.

Négy évvel ezelőtt országos jelle
get öltött a hazai ipar pártolása, meg
mozdult a társadalom, egyesületek, 
testületek, törvény hatóságok s a kor
mány magasan lobogtatták a hazaiipar 
pártolásának lobogóját; hazafias sallan
gokkal ékesített rendeletek, határozatok

Ut a temetőbe.

E'y zajos reggelg táró muri után 
kábultan, fáradtan ébredt Vitályos Kázmér- 
Késő délutánra járt már az idő, a hideg 
őszi nap elbújt a budai hegyek mögött, az 
eső csendesen szivárgott a barátságtalan 
szürke égboltozatról. VPályos félrevonta az 
ablakredönyöket, amint a szürke, barátság
talan világ elébe tárult, kedvetlenül mor
mogta a fogai között.

— Legjobb lenne megint lefeküdni é3 
tovább aludni.

De nem lehetett. Eszébe jutott, hogy 
mára meghívták Köváry tanácsosékhoz. Fé
nyes zsur ’etz a tanácsoséknál, maga a 
rokonság rendezte, hogy megfelelő miliőben 
mutassák be Vitályoí Kázmért, az ország
szerte ismeretes geológust Galánthay Vilmá
nak. a dúsgazdag Galánthay Móricz, a bán
ság egyik legtekintélyesebb földes ura 
leányának. Vitályos kopaszodó, de még 
mindig igen érdekes feje felett már harminc
öt esztendő múlt el, tele kalandokkal 
és tanulással, tudományos kutatásokkal. 
Vitályos azon ritka emberek közé tartozott, 
akiktek vas szervenete megbirja a viharos 
kalandos ifjúságot, anélkül, hogy az hatás
sal 'enne agy velejükre, szellemi képességükre. 
Sok ifjú nagy tehetséggel, becsvággyal s 
ambicióval indul neki az élet küzdelmeinek, 
aztán utjokba kerülnek a nők, erkölcsösek 
és kevésbé erkö'csösek, következnek az 
átdorbézolt vagy izzó pásztorórákkai telt 
éjszakák, jönnek a csalódások, és néhány 
rövid, de eseményekkel teljes esztendő le
forgása után oda van a tehetség, oda van 

ékesszavu felhivások szitották a lel
kesedés tüzét.

Azonban mindhasztalan, az ipar 
felvirágozni nem tudott, mert épen 
maguk a kis iparosok törődtek vele 
legkevesebbet. Sem a segédek, sem az 
inasok ügye iránt nem érdeklődött, de 
rábízta azt egyszerűen az iparhatóságra, 
a melyben bármennyi legyen is a 
jóakarat az iparosok ügye iránt szak
erők hiányában inkább csak laikus 
érdeklődést tanúsíthat az ipar ügyében. 
Ezért szabaditanak fel azután lakatos 
inasokat csizmadiák és viszont, mert 
az iparhatóság kiküldöttei, nem szak
szervezet, de sorrend szerint vizsgálják 
meg a szabadulandó tanoncot.

Szakszerű szervezkedés egyetlen 
ipartársulatban sídcs. Valamennyi in
kább csak arra való, hogy a szaktár
sak temetésén szolgáljon, de tagjai
nak szakszerű tanácsot, segélyt, ható
sági közben járást biztosítani, békélte
tési ügyben eljárni képtelen. Ipartár
sulataink nem azok, a mik voltak, 
tagjaik sem azok a régi mesterek, ezért 
van az, hogy a közterhek szerfelett 
emelkednek, iparviszonyaink pedig 
aggasztó módon rosszabbodnak.

Városunknak kétségtelenül szépen 
fejlődött ipara van s tehetséges és tö
rekvő iparosaink készítményei bizvást 
kiállják a versenyt. Ámde csaknem a 
helyi fogyasztásra és megrendelésre 
vannak utalva, de nem csupán azért, 
mert nincs nálunk elegendő forgalom, 
hanem azért is, mert egyenként nem 
bírják olcsón beszerezni anyagkészle
tüket s egyenként nem birják a 
versenyt a gyáriparral felvenni. — 
De inkább vásároznak, tengődnek, sem
mint egy hatalmas testület védszárnya 
alatt megizmosodva verseny képes ipart 
törekedjenek produkálni,

Ily viszonyok között nagyon ter
mészetes, hogy iparunk csak pang és 
sinlődik, iparosaink pedig a legnagyobb 

az erély és a becsvágy. E pusztították a 
nők. — Vitályos azonban azon férfiak közé 
tartozott, akiket a nők nem tudnak egyéni 
értéküktől, agyveleik izmos konstrukciójától 
megfosztani. Mint arránylag fiatal ember 
vagyont és hirnevet szerzett a maga ■ Tejé
ből, szakkörökben alapos tudásáért tisztelték 
s a társaságban kalandos szerelmei tették 
érdekessé. Rokonai, barátai váltig bizgatták 
hogy nősüljön meg, mert akármilyen erős 
és egészséges is, el kell pusztulnia ily viha
ros életmód és sok munka mellett. Vitályos 
harmincnegyedik esztendejéig mosolyogva 
hallgatta ez aggodalmaskodásokat. Egyszer 
aztán valami rósz sülttől, amit a vendéglő
ben evett, gyomozbajt kapott. Megutálta a 
vendéglői kosztot s midőn egy napon ba- 

' rátja újabb házassági ajánlattal jött hozzá, 
i Vitályos türelmetlenül vágott a szavába : 
I — Nohát mutassátok be azt a leányt.

Ha szép és megfelelő és ha sok pénze van, 
üsse kő, én elveszem.

A jó barát mohón kapott a kijelenté
sen, haditerre hamarosan készen vöt s úgy 
rendezte el a dolgo*, hogy ma este talál
kozzék Vitályos Kázmér a jövendőbeliével.

Vitályos az esti találkozásra gondolt s 
egy hatalmasat ásított. Az éjjeli muri még 

i benne volt a tagjaiban a bágyadtnak, Ízet
lennek érezte magá*.

— M ’-gis csak üres komédia az élet, 
mormogta ro»zkedvüen.

Aztán kiszólt a gazdasszonyának.
— Milyen nap van ma Lencsésné ? 
Lencsésné bedugta a nagy, lompos fe- 

1 jét az ajtón.

erőfeszítéssel küzdenek a megélhetésért 
8 úgy szólván kis vagyonukat kényte
lenek felemészteni.

Szüksége van tehát minden kis 
iparosnak az ipartestületre. S ott, a hol 
ennyi a kis iparos, mint Léván, méltán 
csodálható, hogy eddig is ennek Injá
val voltunk, holott már a felényivel 
kisebb községek is fejlődő és életképes 
ipartestülettel dicsekednek, mely nem
csak védeni tudja tagjait a gyári ver
seny ellenében, de azok ipari ügyében 
mint önnálló hatóság — szakszerű 
eljárása által a helyi iparosok között 
rendezett, mintaszerű viszonyokat te
remtett.

Téves nézetek.
Megrögzött előítéleteket eloszlatni, azok 

ellen harcolni és csüggedést nem ismerő 
kitartással küzdeni, nehéz és hálátlan munka 
ugyan, de ezen munka elöl a sajtó, a nyil
vános élet orgánuma ki nem térhet.

A nemzeti feladatok egyik legsürgő
sebbje gyanánt áll előttünk egy képzett, 
erős középosztá’y teremtése. Es hogyan 
állunk mi o nagy feladattal szemben? Saj
nos, — a régi élöitélet kapuit kell még 
mindig döngetnünk, mely azt tartja, hogy 
csak a iateiner pályán boldogul a magyar.

Pedig hát uton-utfélén mindenki azt 
beszéli, azt hangoztatja unos-untalan, hogy 
meg kel teremtenünk a magyar ipart.

Hanem az baj, hogy egyelőre beérjük 
a hangzatos szavakkal, s azt hisszüs. hogy 
majd ezzel meg is teremthetjük a magyar 
ipart. Tehát szónokiunk, de a nagy cél ér
dekéiéi vajmi keveset teszünk.

Feladatunk tehát elsősorban az, hogy 
mindenek előtt értelmes, céltudatos és mü
veit iparosokat neveljünk. Mert igazjugyan, 
hogy virágzó ipart kellő töke hiányában a 
Icgmivebebb iparos osziálylya! sem lehet 
teremteni; de az is igaz, hogy hiába állná
nak rendelkezésünkre a milliók, ha nem 
lenne gyakorlatilag teljesen képzet munkás 
kéz, mely azokat- célszerűen felhasználni

— Hát azt nemtudia a nagyságos ur ? 
No, nem jó keresztény. Halottak napja van. 
Nőt ember elseje.

— Halottak napja, gondolta, Vitályos. 
Nem éppen szívügyek elintézésére való idő.

Azonban nem volt babonás ember. 
Gyorsan felöltözött s mikor aztán készen 
volt s a nagy álló tükörbe nézett, tetszelegve 
nézett végig magán.

— Nem vagyok még az utolsó legény. 
Azt a bánsági rózsaszálat feltüzhetem még.

De azután éppen itt volt már az ideje, 
kocsiba vágta magát és a tanácsosékhoz 
hajtatott. Rendkívül szívesen fogadták. A 
jövendőbeli már várta az anyja karján. 
Szép, büszkearcu barna leány volt s ahogy 
hideg nyugalommal tetőtől talpig végigmust
rálta Vitélyost, a férfi úgy érezte, hogy 
elpirul.

Úgy nézett meg, mint egy lovat a vá
sáron, gondolta magában.

Aztán visszanézte a leányt. Tetőtől 
talpig. Hidegen és büszkén.

Tetszhettek egymásnak, Mosolyogva 
fogtak kezet s néhány perez múlva már 
élénk beszélgetésbe merültek. Vitálvos mi
hamar tisztába volt vele, hogy egy müveit, 
öntudatos leánynyal van dolga, akiismeri 
a maga értékét, tudja mennyi hozományt 
kap, s férfit akar vásárolni magának. Nem 
botránykozott meg ezen, hiszen ö is éppen 
igy gondolkodott. Régen tisztában volt már 
azzal, hogy csak érdekházasságot fog kötni.

Alaposan ö«s ebarátkoztak s a lány 
anyja meghívta Vitályost bá isági birtokukra 
vadászatra.

— Ez lesz a háztüznéző, súgta Vitá’yos 



tudja. Sokkal inkább várható azonban, hogy 
a műveltség nyomában ha lassan is, de meg
jön az anyagi gyarapodás és egy képzett 
és céltudatos iparos osztály lankadást nem 
ismerő kitartása csekélyebb anyagi erővel 
is megközelíti a nagy célt, mintha szakkép
zett iparos osztály híján, egyszerűen tőke 
befektetéssel akaruók elérni a célt.

Fődolog tehát a jelen nemzi déknek az 
iparo, pályára való előkészítése. Dj ez a 
válaikozás abba a egyőzhetetleu nehézségbe 
ütközik, hogy az iparos pálya még mindig 
a legsolejtesebö képzettségű elemekből szedi 
a maja újoncait. Csak a szegény szülök, 
akik a aagas tandíjakkal nem tudt ik meg- 
birkózni, adják gyermekeiket iparos pályára. 
Az értelmiség kivétel nélkül középiskolába 
küldi gyermekeit, de nem azért, hogy be
lőlük intelligens iparost, hanem, hogy scrib- 
lert neveljen. És ha a gyermek nem lát 
elég buzgalommal a tanuláshoz, az apja 
azzal fenyegeti : ha nem tanulsz, inasnak 
adlak.

Amíg ez a mottó járja, addig ne is 
beszeljünk magyar iparról, addig ne is áb 
rándozzunk, hogy a cél fe.lé csak egy lépést 
is tettünk. Csak a lepbárgyubb ember nem 
látja ne, hogy ebben a mottóban az iparos 
pályának a ienézese, kicsinylése foglaltatik. 
Az vau benne kifejezve, hogy a korlátolt 
elméjű, vagy hanyag tanuló való csak inas
nak, ellenben a világos eszű, a törekvő ifjú, 
az csat haladjon tovább a latemer pá'yá”.

Íme itt a régi felfogás, a régi • öitéíet.
Mintha bizony az iparos pályához nem 

kellene észbeli tehetség, arravalóság, ügyes
ség ? Mintha bizony a buta, a tompa elméjű 
és hanyag tanuló, inasnak jó volna I Épen 
az a baj, hogy nálunk ős idők óta mindig 
ez a nóta járja. Épen az a baj, hogy még 
ma is fehér holló számba megy az a szülő, 
aki a középtanoda négy osztályát jó siker
rel végzett fiát az iparos pályára adja. 
Hiszen meg a polgári iskolába se azzal a 
gondolattal adja, hogy majdan annak be
végzése után a müveit polgári elemet sza
porítsa, hanem mivel az — a latin nyelv 
nem lévén kötelezett tantárgy— könnyebb
nek látszik és mégis számos hivatlnoki pá
lyára képesít. A polgári iskolák értesítőiben 
is mindig azt tanulmányozzzák, hogy mi 
mindenre nem képesít a polgári iskola és 
sohasem azt nézik, hogy ott valaki egy mü
veit polgárnak kellő ismereteket megsze
rezheti.

Mar pedig képzett magyar iparosok 
nélkül müveit polgári osztályra nem számít
hatunk. Az élet pedig lépteu-nyomon kézzel 
fogható peidákaal igazolja, hogy mai nap- 
ság mar az iparos pályán is anyagi boldo
gulásra csak az az iparos izámiíhat, akinek 
a szakmájához tariozó ismereteken kívül 

fülébe a barátja, aki a fényes partit össze
hozta.

Vitályos helyeslőleg bólintott.
A zsurnak vége szakadt, Vitályos az 

első távozók között volt. A klubba sietett 
a lapokat olvasni. Forró csókot nyomott a 
jövendőbelié kezére s lekiserte a kocsiig, 
ahol megint búcsúztak.

Vitályos gyalog ment a klubba. Az eső 
elállott, ezer és ezer ember tolongott az ut- 
czákon. Sok ezer koszorút, virágokat, mé
cseket szorongatott a kezében ; azzal sietett 
a nyüzsgő élet városából a halottak váro
sába a Kerepesi-temetöbe.

Gondolat nélkül haladt Vitályos a tö
megen Keresztül s egyszerre, amint a Ke
repesim sarkára ért, valaki gyöngéden meg
veregette a karját.

— Édes Istenem a Kázmér urfi, a 
nagyságos ur!

Egy kicsit, egyszerűen öltözött kedves 
arczu asszonyka volt. Az egyik karján két 
gyermeket vezetett. A mánkon egy hatalmas 
koszorút tartott.

— Jó estét kedves Fehérné. Hová 
azzal a uagy koszorúval ?

— Ki a temetőbe.
— Hát kié feksziK ott magának?
— Ilonka, a szegény nővérem.
Vitályos hideg szive feldobbant.
— Hát meghalt ?
— Tavaly ilyenkor temettük. Melbeteg 

volt és elvitte az ősz.
Forró könycseppet érzett Vitályos a 

szemén. Ilonka volt az egyetlen leány, akit 
szeretett. Náluk lakott mint diák, s a tizen
hét éves egyszerű szőke Ilonka iránt sze
relemre gyulladt Vitályos. A leány viszont 
szerette. Viszonyuk volt. Vitályos azonban 
valami akart lenni. Érezte magában ai al
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megvan az általános műveltsége is, mely 
a látókörét tágitja, gyorsabb felfogásra, 
mélyebb belátásra és alaposabb számításra 
képesíti.

Epén ez által tűnnek ki a külföldi ipa
rosok leginkább. Pedig a magyar munkás 
annyi természetes ésszel van megáldva, 
hogy kellő pallérozás mellett bármely kül- 
fö’di munkással kiállja versenyt. Van is a 
magyar mesterlegényeknek külföldön becsü
let-ük. S idehaza mégis a nagyobb iparvál
lalatoknál sajnos — rendszerint az idegen 
elem vau túlsúlyban, a munkavezetők is 
túlnyomóan idegenek. Hit hiszen igy is 
lesz iparunk, mert hazánk áldott talaja elég 
bő anyaggal látja el; van m.l feldolgozni a 
termoszét mindhárom országából. De hát 
magyar ipar lesz aztán az, ha majd nemcsak 
a mozgó tőke, hanem az éltető munkás kar 

I is idegen lesz ? Már pedig mi, mikor meg-

I
villan szemünk előtt a jövő képe és elénk 
képzeljük azt a virágzó ipart, melyet itt a 
hangya szorga'om a természet dús áldásai 
nyomán teremteni fog, azt ki" árijuk, azt 
óhaj’juk, hogy az ipar, mely ezt az orszá- 
go", hatalmas emeltyűvel alárendelt helyze
téből az anyagi jólétnek magaslatára emeli, 
— az az ipar minden izében magyar 
legyen. K. L.
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Barsvarmegye törvényhatósági bizott
ságának rendkívüli ülése.

Brrsvármegve törvényhatósági bizott- 
| ségának folyó hó 8-án Simonyi Béla alispán 

elnöklésével tartott rendkívüli közgyűlésé 
élénk érdeklődéssel folyt le. - Az alispán
nak jelentését arról, hogy Sinyi Kálmán 

I által január 25 ere összehívott közgyűlésen 
egy törvény halósági bizottsági tag,sem tisztvi
selő nem je ént meg, a közgyűlés tudomá
sul vette, az eskü letételt törvénytelennek 
jelentette ki, és az elkövetett zártörés miatt 
a fenyitö ejárás megindítására a tiszti főü
gyészt utasította. Az alispán előterjesztésére 

i a vármegyei alkalmazottak fizeterenek p<- . 
, utján leendő meg.zerzését elrendelte a köz- 
I gyűlés, és a közigazgatasi bírósághoz a 

panaszok benyújtásával a vármegyei tiszti 
j főügyészt megbízta, — Bejentette az alispán, 

hogy a lévai járásból több körjegyző a bi
zottsági tagságról lemondott.

Léva város határozata a városi alkal
mazottaknak nyújtandó drágasági pótlék 
ügyéhen — jóváhagyatott.

Ugyancsak jóvá hagyatott Léva varos 
határozata a r. k. tanítók fizetésének javí
tása iránt, és pedig Kersék János, Bándi 
Endre, Zrngor János és Bátby László pré
post felszólalása után azon módosítással, 
hogy a falckezetek az adományokat az 
iskola fen artásara fordíthassák, — r. t.
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Levél a fővárosból..
Budapest 1906 feb. 6.

Vasárnap óta miudenki a bécsi elhatá
rozásnak ha'ása aia t áll. II, két ember 
találkO2ÍA, alig beszélnek másról, mint erről. 
A hazafiak arcán gondterhes redők jelzik

kotás erejét, a törhetetlen energiát, amily- 
lyel valamivé lenni lehet; de tudta azt is, 
hogyha elvenné Fehér Ilonkát, a szegény 
iparos szülök gyermekét, elvágná a nagynak 
ígérkező jövőjét. S egy napon elköltözött 
Juliskáéitól. Azt hit’e, a szive szakad be*e 
a buc uzáskor — de nem szakadt bele.

Forró érzéseket keltett Vitái) osban a 
múlt, az e.sö tiszta szerelem, Ilonka, a hü, 
az édes. Meghalt! Be kár.

És Fehérné beszélni kezdett Ilonkáról. 
Mennyire szerette a Kázmér urat. Három 
évig nem volt olyan nap, hogy ne sirt volna 
utána. Jöttek kérők a házhoz, jőravaló 
mesteremberek, kishivatalnokok, de egy 
sem kellett Ilonkának. Talán Kázmérra várt. 
De Kázmér nem jött és Ilonka meghalt.

Szépén, simán, miudea panaszos mellék
íz nélkül mondta el mindezeket Fehérné s 
Vitáiyost msgis. mintha lütkel szúrta volna.

— Tudós vagy ? Híres? Gszdag ? Va
lami lettél ? Felér az egy leány életével ?

Megölted öt I Te vagy oka halálának.
- Némán, pihen a temetőben s te 

halottak napján a hiúság vásárán keresed 
életed párját.

Ilyet gondo'atok támadtak a lelkében, 
és észre sem vette, mikor már kint volt a 
temetőben.

Valahol hátul a szegény emberek he
lyén, sáros utak mentén domborult az Ilonka 
sírja. A világfi a sir mellé roskadt és zoko
gott keservesen. És sirt Fehérné is.

— Ú hát mégis szerette ? Hát ha sze- 
rétté, miórt nem vette el ?

*
Félév múlva mégis meg volt * fényes 

esküvő,

K. L.

a i__  . e
lisabb egyházi ének mos*, mint ez? 

r ’ ’ '
eddig alig látszik meg közállapotainknak

úgy mulat, mint máskor ; —

nappal oly terhes gondokat?
SaiuuncOTn, ug . v*v—, ---------

dennemü mulatságok zsúfolásig megtelnek

a siralmas állapo'ot, meiy fenyegetve köze
ledik a szerencsétlen ország felé.

Rendkívül érdekesek a lipótvárosi szent 
István bazilika padjaiban talált nyomtatott 
lapok, amelyekre a mise közben énekelt 
egyházi énekek szövege van írva. Mise 
végére ez az ének van rendelve :

„Áld m»g országsukat, mi magyar hazánkat, 
Vezéreljed jóra a mi királyuukat ;
Békitsd ki eilennágiaket, akik üldöznek benuünket ; 
Keresik ve»ztünket.“

Régi egyházi ének, tudom, hogy nem 
mai állapotra készült. Da lehet-e aktuá-

Budapest lakosságán egyébként mind- 

rendkivü'i nyomorúságos volta. Budapest
- talán epen 

azért, hogy mámorba fulaszsza eeténkmt a 
nappal oly terhes gondokat?

Színházak, hangversenyek, bálok, min
dennemű mulatságok zsúfolásig megtelnek 
mulatni, szórakozni vágyó közönséggel. Úgy 
látszik, hogy a végtelen nyomor és szenve
dés eddig csak a behívott póttartalékosokat 
és azok családjait éri.

Nyomor és szenvedés különben azért 
van mindég Budapesten. Ilyen nagy város
ban minél nagyobb a fény, annál nagyobb 
mellette az árny. Betörés, rablás, lakásfosz
togatás van mindig bőven nálunk, de talán 
soha annyi nem volt, mint mostanában. 
Nem a nyomort jelenti-e ez ?

A zálogházak előtt tovasurranó alakok, 
akik utolsó ruhadarabukat viszik az üzletbe, 
— a Krajcáros lapok árusitói, akik csak 
leplezik a koldulást, meg a leplezetlen kol
dusok szomorú fényt vetnek fővárosunk 
szegényebb néposztályának viszonyaira. De 
igy lehet ez a vidéken is ; h szén a kiván
dorlás soha nem sejtett merveket öltött és 
egyre terjedőben van. Az pedig bizonyos, 
hogy nem azért megy a magyar meg a tót 
Amerikába, mert bántja a meggazdagodás 
vágya; hanem azért, mert nen tad itthon 
megélni.

A zálogházak statisz.ikáj s érdekes ada
tokat szo gálta'na Budapest közelmúlt köz
viszonyaira. Telve vannak a zálogházak 
revolverekkel. Ha visszaemlékszik az olvasó 

, decemberi szocialista tüntetésekre, az újsá
gok őst omára, mikozheu sűrűn durrogott 
a revolver ; — bizonyára hamarosan meg
találja a kapcsolatot. A revolverekkel föl
fegyverzett tömeg sietett tu adui az immár 
fölöslegessé vált, könnyen szerzett fegyve
reken. Vájjon honnan jutottak azokhoz?

Nem felelek ra, mert csak krónikás 
vagyok, aki leírja az', amit tat. Aki okos
kodni akar, törje a fejőt.

Lévai.

Különieiék.
— Az erőszakoskodás kezdete. A 

lévai air. Peuzügyigazgalóságuak az alábbi 
tartalmú „ukáza“ erkeie.t február 7-én 
Léva város Adóhivatalhoz. „2482/11. 1906 
szám. Lévai Kir. Penziigyigazgatósagtól. _
Körrendelet. — A városi adóh vatalnak a 
községi elöljáróságok községi jegyzők ’és 
körjegyzőkhöz. A kir. Pénzügyigazgatóság 
tudomása szerint Bjravármeg) ében a köz
ségek es városi adóhivatalok nem teljesítik 
az adókezelésröl szólló 1883 évi VLLX r. 
ez. 15 §ában megszabott kötelességüket és 
a költsegveiesi törvényen kívüli állapot 
tarta ma alatt még az önként befizetett 
állami adókat sem szállítják be az illetékes 
kir. adóhivatalba. Felhivatnak illetve uta- 
sittatnak a városi adóhivatalok, a községi 
elüljáróságok, községi és körjegyzők, hogy 
az önként befizetett állami adókat az ille 
tekes kir. adóhivata hoz, ezen körrendelet 
vétele után azonnal szállítsák be és ennek 
megtörténtét a törvényes következmények 
terhe alatt f. hó február 11-éig ide jelent
sék be. Léva 1906 február hó 5 én. — Uj- 
váry pénzügyigazgató h.“ Ezen rendelet a 
polgármester megkerülésével érkezett a vá
rosi adóhivatalhoz a ugylátazik a föszolga- 
birák kikerülésevei pedig a községekhez 
miután pedig ezen rendelet érkeztéc a vá
rosi adóhivatal főnöke nyomban bejelentő 
a polgármesternek, az kiadta a rendeletet, 
hogy a városi Adóhivatalnak nem szabad 
az önként befizetett adókat kiadnia-, és 
azonnal fölirt Bsrsvm. Közigazgatasi Bizott
ságához, mely az 1876 évi VI t ez. 24 §-a 
értelmében mint fensöbb hatÓBág rendelkezik 
az adók és kir. Pénzügyigazgatóság fö.ött 
s ha ennek közege törvényellenesen járt el 
— mint jelen esetben is történt — a mee- 
torlás iránt intézkedik. 5
U hÓ 4’Ón ‘^tott. »
lévai Kath. Kor. farsangi mulatságát. A 
pusztulás minden jelével éktelenkedő Fo 
gadó“ talán utoljára látott szép napot A 
rendezőség pazar világítással és Ízlésesen 
egyszerű díszítéssel enyhítette azt a rideg 
ellentétet, mely a megsemmisülés és a 
„sohse halunk meg“ közt van. A szivek 
dobogása, a fiatal vér bizsergése a szén 
nem arcanak rózsáiban csattant ki, ott volt 
a város, ott volt a vidék. Jó kedvben 
hangosan taposták a kimúló „Oroszlányt 
A tánezot rövid műsor előzte meg a melv 
a Lévai Zenekedvelők Egyesületének és 
Tokody István kántor tanítónak szerzett 
babért. Szépen szavait Franciscy Irma Ra

KÓ“y‘ AqqUs“» Dávid János 
A féltékeny szaioujatekban. Rövid volt 
műsor; ez is fokozta a mulatni vágyó fia
talság jó kedvét. A fnlvtllanyozott közön
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ségnek a mosoly .jva ébredő nap mondott 
jó éjszakát.

— A lévai sport-egylet f. hó 5-én 
tartotta évi rendes közgyűlését korompai 
Brunsvick L«jos elnöklete alatt. Az egye
sület tisztviselői lettek : alelnök Dr. Gyapay 
Ede; titkár Jankó László; ügyész Dr. 
Kmookó Béla; háznagy Ssvór Dezső; orvos 
Dr. Lakner Zoltán; pénztáros Soós János; 
számvizsgálók : Weisz Zsigmond, Jakabfalvay 
Barna, Ró;h Rszsö. Választmányi tagok : 
Bslcsák Láez'ó, Levatich Gusztáv, Ordódy 
Endre, Medvecky Sándor, dr. Katona János, 
dr. Balogh Jenő, Bódogh Lajos, Szabó Imre, 
Lengyel Gyula, Tardy Emil, Holló Sándor, 
Huberth Vilmo , íd. Csekey Viimos.

— A városi képviselőtestület szak
osztályainak kiegészítése céljából a január 
31-én tartott rendkívüli közgyűlés alkalmá
val a közlekedésügyi szakosztályba felvétet
tek : Grapka József, Doháuy Jónás, Hend- 
ler Ignácztagok; a pénzügyi és jótékony
sági szakosztályba Faragó Samu és Dr. Ki«- 
in Jakab ; a pénzügyi szakosztályba Jozet' 
esek Géza és Weisz Jenő ; a jótékonysági 
szakosztályba Steiner Henrik.

— Eljegyzés. Zólomy Selmecbányái 
városi erdőmester január 29-én jegyezte el 
Litassy Erzsiké urhölgyet, néhai Litassy 
Gyula, volt érsokujvári telekköny vezető 
bájos leányát,

— Halálozás. Dr. Roskoványi Lajos 
nyug, vasúti fogalmazó, legutóbb ügyvédje
lölt f. Ló 9-én Léván meghalt. Temetése ma 
délelőtt 11 órakor lesz.

— Mi lesz a fogadóval ? A fogadó 
ügye ná unk a legáltalánosabb érdeklődés 
tárgya. Az uradalom tudvalevőleg a fogadó 
egész tel tet megvételre ajánlotta, s ez ügyben 
annyi már történi, hogy a Magyar Jelzálog Hi
telbank városunk polgármesterének már megí
gérte az esetleges építéshez szükséges köl
csönt; a legutóbbi közgyűlés pedig utasí
totta a poigármes'e "t, hogy tárgyaljon ez 
ügyben az uradalommal, s a tárgyalás ered
ményét a márczius hó 3-án tartandó köz
gyűlésen adja elő, mely közgyűlésnek épen 
a fogadó ügye lesz a targya. Baj mi lesz is, 
álta'ános óhajtás, és a város forgalmi, tár
sadalmi viszonyai, szóval a közérdek szem
pontjából szükséges, hogy azon a helyen 
egy, a jelen .genyeknek mindenben megfelelő 
fogadó, hslyeseboen mondva viyadó épüljön.

— Főúri házaság. Báró Résay László, 
báró Révai Gyula főrendiházi tag es volt 
országgyűlési képviselő fia eljegyezte Pittel 
Lujza baroneeset, báró Pittel Gyula oars- 
megyei földbirtokos es neje, hortensteini 
Weiss Angelika bárónő leányát.

— Névmagyarosítás. Stern Miksa 
budapesti ügzveü, városunk szülötte vezetek 
nevét „Tarjánra--ra változtatta.

— Kinevezés Dr. Dudek János, a 
nyitrai kisebb papnevelő intézet igazgatója 
a budapasti tud. egyelem htttani karának 
rendes tanárává raveztstett ki. A kiuevezés 
közelebbről érdekel bennünket, mert a tudós 
professzor barsvármegyei; Aranyosmaróton 
született, s eddigi mülödssável is fényesen 
igazolta, hogy a mi'y ideális lelkü.e ü pap, 
ép oly derék, lelkes érzületű magyar emoer.

— Sényi Kálmán. Bsrsvármegye 
főnöke hir szerint t. hó 13-án — ominózus 
dátum 1 — fogja elfoglalni hivatalát.

— Kóborló iskolakötelesek. A lévai 
gazdasági ismétlő iskolakötelesek között 
még máig is van legalább 15—16, aki az 
idén az iskolának meg színét Bem iktta. 
Tó.h Itván gazd. ism. isk. tanító már két 
ízben is tett jelentést erről a vármegyei 
tanfe ügyelöségnéJ, de mind hiába, mert az 
iskolakötelesek gondviseletien részé, még 
most is kóborlással tölti azt az időt, melyet 
az iskolában haszonnal tölthetne el’. A fő 
oka ennek az, hogy az ilyen iskolamulasz- 
tókat tilos bejelenteni, mert hát „még nem 
ír-tkoztak be“ a növendékek. No ha a bei
ratkozásokat várjuk : akkor a fele iskola is 
utcai kóborlással vagy egyébbel fogja idejét 
tölteni a helyett, hogy az iskolában lenne

— Szerencsétlenség a kutnál. Far- 
nadon januar 29-én a plaoánia udvarán a 
déli órákban a harangozó vízért jött s a 
széles peremű felhuzó-kutnál a nehéz veder 
után behajolt, lába a jeges talajon megcsú
szott ób a 10 ol mélységű kútba fejjel le
bukott. Egy arra jövö koldus hallotta 
meg a szerencsétlen ember elhaló kiáltását 
és kihívta a p ebánost. Annyi ereje meg 
volt a szegénynek, hogy a kötélbe kapasz 
kodhatott, a cselédek lassan felfelé húzták. 
A kút közepén lehetett, midőn felkiáltott • 
„jaj Istenem I nem bírom tovkob tartani 1“ 
Erre dr. Kun István plébános — a volt lévai 
káplán — biztatta, hogy még csak egy pilla- 
natig tartsa magát s intett . cselédeknek, 
hogy gyorsan húzzák fel; ö pedig félkézzel 
a kút peremére kapaszkodva, behajolt a 
kútba s amint gallérján a kabátot megkap 
háttá, kinyújtott félkézia. emelte ki .kút- 
ból az akkor már elalélt embert, kinek 
tátongó fejsebeiből patakzott a vér. Azonnal 
erős ko.est alka mázták reája, hogv el ne 
vérezzek ; Nagysziléből ped.g ’rögtöV elhoz- 
ták dr. Dudits Endre orvost. A doktor a 
szerencsétlennek fejsebeit bevarrt, és a. 
egész község örömére konstatálta, hogy az 

; idős ember ha(álos ugrást tett ugyan de 
ha sebláz közbe nem jön, sebeiből kiépül.

: tariJT Var0SJ maj0r' A muit hó végén 
tartott városi közgyü'és elhatározta, hogy 
». uradalomió! megveszi a Libam.lom-fél. 
7(^ a * árért, v.gy.s
7000 koronáért, és ott városi majort Utasít 
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• mire * jelen körülmények között égető 
szükség vau Ugyanekkor megbizatott a 
polgármester, hogy a piarista rét megvéte
le czéljából lépjen érintkezésbe a rendkór- 
mánnyal.

— Mit egyék a gyermek? Annak 
a rögeszmének, bogy a gyermeknek min
denből kell ennie, a mi az asztalra kerül, 
már sok gyermek egészsége áldozatul esett. 
Sohasem szabad a gyermeket arra kénysze
ríteni, hogy olyasmivel töltse meg a gyom
rát, különösen pedig csillapítsa éhségét, a 
mi nem kell neki; inkább arra kell töre
kedni, hogy a gyermek az illető táp'áMkot 
megszokja. A gyermek kóstoljon hát meg 
mindent, ami az asztalra kerül, de ét
vágyát azzal csillapítsa, ami ízlik neki. 
Fontos azonkivül, hogy a gyermeket a táp
lálkozásban is rendhez szostassák, és külö
nösen, hogy szigorúan szabott időben és 
csak akkor kapja a táplálékot ; az ilyen 
gyermek aligha lesz válogatós.

— Vadorzas meggátlása. A föld- 
mivelésügyi minisztériumhoz az idei télen 
szokatlanul sok panasz érkezett a vadorzás 
miatt, melyek napirendben vannak. Miután 
a földmivelósügyi minisztérium a panaszokat 
alaposaknak találta, báró Feilitzsch Artúr 
a legerélyesebb rendszabályok é'etbelépte- 
tését javasolta a belügyminiszternek. Mint 
értesülünk, a belügyminiszter utasította a 
csendörséget, hogy a községekben minél 
sűrűbben és minél szigorúbban tartsanak 
tégyvervizFgálatot. Akinek fegyverengedélye 
vagy vadászati engedé'ye nincs, azoktól 
a fegyvert kobozzák el és ellenük a meg
torló eljárást indítsák meg. A csendöreégnek 
külön utasítást adtak, hogy az ismert vad
orzókat különösen szemmel tartsák, mórt 
ezek veszélyeztetik leginkább a személy- és 
vagyonbiztonságot az erdőkben.

— Az alvás fontossága a gyer
mekre. Az alvás a gyermek fejlődésére 
rendkívül fontos. Egy orvosi vizsgáló-bizott
ság megállapította, hogy azok a gyermekek, 
akik nem alszanak eleget, 25 százalékkal 
inkább vannak kitéve mindenféle betegség
nek, mint a többiek. Főleg arra kell töre
kedni, hogy a gyermek csendes s jó leve
gőjű szobában pihenjen s álmát semmi se 
zavarja ; nem helyes túlságosan fü'eni a 
szobát, a hol a gyermek alszik, mert a nagy 
meleg a gyermek álmára zavarólag hat. Az 
egészséges gyermek, ha jó 1 vegében s 
nyugalomban tartják, magától ela szik. Káros 
a gyermeket ringatni ; rázás-, ölbehordozás
sal alvásra kényszeríteni, mert mindaz esik 
a gyermek vérkeringését zavarja, hányást, 
csuklást idézhut e'ö, sőt az ilyen gyermek, 
ha nem ringatják folytonosan, könnyen fel
ébred, álma felületes lesz s nem is képes 
annyit a udni, a mennyit a természet egész
séges gyarapodásához megkíván. Nagy bűn 
a gyermeknek mát főzetet s pálinkát adni, 
hogy hamar elaludjék. Sőt ez'el az ellenke
zőket érik el a lelkiismeretlen szülők, mert 
később az ily gyermek még nyuntalanabbá 
lesz, minthogy emésztési zavarok togják 
gyötörni. A gyermek alvási idejének átlaga : 
Az egészséges újszülött gyermek, ha nem 
iszik, az egész napon át alszik. A 3—4 
hetes gyermek néhányszor ébren marad 
negyed- vagy félórára. A korral lassanként 
mind hosszab időközökben alszik a gyermek, 
de még egy éves korában is többet alszik 
mint a mennyit ébren van. A négyéves gyér* 
nteknek 12 óra, a 7 évesnek 11, a 9 éves
nek 10, a 12—14 évesnek 9 — 10, 14—20 
évesnek 8—9 órát, kell aludniok.

— írás a bankjegyeken. Egyre 
szaporodik ama visszaélések száma, amelyek
ben kéziráseal vagy bélyegzővel neveket 
vagy más szókat Írnak a bankjegyekre, ami 
az általános pénztári forgalom gyors lebo
nyolítását nehezíti. E körülményre való 
tekintettel, az osztrák-magyar bank figyel
mezteti a közönséget arra az elvi határoz- 
mányra, hogy minden idegen hozzátétellel 
ellátott, keresztül irt, nyomtatott, festott, 
bélyegzett perforirozott vagy más módon 
megváltoztatott bankjegyet a bankintézetek 
csakis a darabonkinti 10 fillér, illetőleg 
ezerkoronásoknál 30 fillér előállítási, illető
leg kezelési költség megtérítése ellenében 
fogadnak el fizetés gyanánt.

Közönség köréből.
Nyilvános nyugtázás.

A lévai kath. kör f. évi, február hó 
4-én megtartott mulatsága alkalmával felül 
fizettek : Báthy László 18 k, 40 f, Leva- 
tich Gusztáv 6 k, 40 f, Barkóczy Barna 
Győrffí Géza Gusztafy Endre Osztrider 
György 5—5 k., Jónás Imre 3 k, 60 f., 
Jéger Ferencz Tóth Imre 3 —3 k. Kostyek 
József Dr. Kérnék Jáios Jánosa Ede Dodek 
János Faragó Samu Jaross 1 erencz Ríedl 
Zoltán Ondrejkovits Testvérek Szobor József 
2—2 k , Toubaizer Mihályné Sscvartz Vilmos 
Szokol Lajos 1—1 k, 60—60 f., Simkovits 
Ferencz 1 k. 40 f. Bella Antal Márkus 
József Kérni Jenő Ujfalussi Istvánná Jakab 
Károly Pacb'nger József Nappel Rezső Mtca- 
ke József Árva János Drlicska Gáspár 
Hnbik Ferencz özv. K incsok Járomé Guba 
János Bajacsek János Ghimessy Mihály 
Bitesek József Tomasek Sándor Gyuriás 
Mihály Frasch József Laufer Bála Zvrhok- 
ril Mór Scbmitberger János Hatser Károly 
Blum Samu Altmann Antal 1 — 1 k, Kabina 
Ervin 80 f, Borcsányi Gyula N. N. Zaho- 
rák Sándor Végb József Tonhaiaer János 

| Bucsek Lajos Behula István N. N N. N. 
Sárhegyi János Blum Gyula Kovácsik Sa
mu Báhm Lássló Bellán Sándor Schmit- 
berger N- Hirn Samu 40 — 40 f, MartiDecz 
József 20 f. Összeg; 112 k , mely összeget 
ezúton köszönettel nyugtázza a

Rendezőség.
i

Szerkesztői üzenetek.
Talpra magyar! A kü'dött verset nein közölhet

jük, mert költeményekkel bőven el vagyunk latva, és 
pedig olyanokkal, melyek kifogástalanok. Az önében 
gyenge a ritmus, a gondoltok összefüggése is hibás ; 
az utolsó versszak elég ügyes. — Szerk.

I
i Az anyakönyvi hivatal bejegyzés*.

1906. évi február hó 4-tól 19 06 .február hó 11-ig.

Születés.

A szőlők neie
1.

< É a
£.ate

A ryennok

n«ve

Gutrai Lajos Szűcs Lídia leány Gizella

Mészáros Julianna fiú Pál

Gergely József Mandák lloua leány Margit

Szebehledszki K. Král Mária fin Sándor

Pusztai Istváu Uabella Mária leány Erzébet Maria

Sz.aiezei Lajos Kaeiáu J, fiú János

Inger József Geleneki Ilona fin halva szül.

Házasság. •

i

i 
f 
i 
i

Fölegeny cs menyasszony nere

Halálozás.

Utiuák Mihály Klinesok Máris róm. kath.

Az eliiünyi neie Kora A halál oka

Hlavacsek Sándor

Zuouek F-né Dosztál É.

Özv. Deutsch tiernátné

„2 hó

67

104

gyermek aszály

jsont gümösödós

végkimerülés

Lévai piaciárak.

!

Rovatvezető ; Kónya József rendőrkapitány.

Búza m.-mazsáuaeut 15 kor. 10 fill 
15 kor. 30 fiil. Kétszeres 13 Kor. 20 üli. 
13 Kor. 40 fill. Rozs 12 kor. 20 fid. 12 kor. 
40 üli. Apu 13 Kor. 60 fii. 14 Kor. 40 fill. 
Z*b 14 Kor. 60 üli. 15 Kor. 20 fill. Kuko
rica 13 Kor. 60 fin. 14 kor. 40 fid. Len
cse 25 Kor. 20 fii. 28 Kor.------- Bab 22
kor. 40 ti.l. 24 Kor. 40 fi i. Köles 9 kor. 
20 fid. 10 kor. 40 ti 1.

Vutömagvak 100 kilónként Budapesten. 
Vörös here 116—130 kor., Lucrernamag 
118—124 kor. Muharaiig 18—2 4ior. Balta
cím 28—30 kor. BüKköny 20—24 kor.

i

Nyüttér.
I FOULARD-SELYEM
I blúzokra és ruhákia métereukiut 65 kr.-tól 3 frt. 70 
j kr.-ig. Bérmeutve és már elvámolva, házhoz szaluivá.

Gazdag miutaválaszték postafordultával.

Henneberg selyem gyár Zürich.

Bérbe adó ház!
Léván László-utca Neumann Adolf

fal® ház, melyben 18 ev óta nagy forgalmú 
gabona es magkereskedés fennállott, kényéi 
mos lakassal, nagyterjedelmü magtárakkal, 
istállóval, kocsiszínnel es nagy udvarral 
jW" bőrbe adó.

Bővebb felvilágosítást ad a háztulajdo
nosa özv. NEUMANN ADOLFNÉ.

Ajánlom Jó zamatú homoki 
boraimat, saját termésem:

Rizllng fehér fajbor 32 kor. 
Mézes fehér legf. 36 n
Siller bor (kadarka; 30 „ hektónként

Kölcsön hordóban 50 litertől feljebb után
vét mellett: KÖRÖSI JÓZSEF szöllö- 
birtokos Jánoshalma (Bács m.)

f2s>im : ŐLtjúftai ó íatoa ftön

László utoza 11 számú ház 
mely áll 4 szoba, kamra, konyha, be- 
fásitott kert s külön kerített háromtize 
udvarból azonnal 

kiadó esetleg eladó.
Bővebbet LÁSZLÓ IMRE tkpé nz. | 

pánztárnoknál Léván.

■VatlócLi 

Szekszárdi és móri borok

ZÓNA REGGELI.

Értesítés. =
Van szerencsém a nagy

érdemű közönség szives tudo
mására adni, miszerint 1906. 
márczius hó 1-én a LÁNG féle 

központi étterein 
— JconyliÉLjátt ■ -j—

személyes kezelésbe veszem 
és minden törekvésem oda fog 
irányulni, hogy igen tisztelt 
vendégeimnek jutányos árak 
mellett, kitűnő és ízletes ételeket 
nyújthassak.

A legjobb italokról állandóan 
gondoskodva lesz.

Szives pártfogásért esedez
DEMJÉN JENŐ

Minden vasárnap 
Fiizeni sör!!

a Láng kávéház volt föpinezére.
KŐBÁNYÁI

első mag'yar részvény sör
«*s Előfizetést abonamat mérsékelt 

árak mellett elfogadva. '•B
—d

III ~ 11

Van szerencsénk tudatni, hogy 

BERGER LIPÓT ur, 
ki üzletünkben 16 év óta mint üzletvezető 
teljes megelégedésünkre működött, ezen 
állását saját elhatározásából elhagyta és ma
gát önál'ósitja.

Vállalkozását a n. é. közönség szives 
pártfogásába ajánljuk.

Léva 1906 febtuár 10-én.
Teljes tisztelettel

Szauer Izidor és Mór.

Szabó-üzlet áthelyezés!
10 év óta fennálló férfi-szabó 

üzletemet nagyobbitva s a mai kor 
igényelnek megfelelőleg berendezve 
1906 február 15 töl a Malomtérről 
a Petőfi utczába Gutman-féle ház 
Reismann szíjgyártó mellett helye
zem át.,

Midőn erről az eddigi megren
delőimet és a t. közönséget van 
szerencsém érte3iteni egyúttal ké
rem, hogy törekvésemet a jövőben 
is elősegíteni szíveskedjenek.

Raktárom valódi eredetéről, íz
léses és dús választékáról szemé
lyesen tessék meggyőződni.

Szives pártfogását Kerve, hazafiul tisz
telettel

HLAYÁCS JÓZSEF
férfi szabó Léván.

Eladó ía
A Nagysárói uradalomban az erdei lak

nál kemény hasábfá erdei ölenKént 22 
huszonkettő koronáért Kapható.

Karsbadi „SprudeF Keserű
legjobb gyomorerösitö a világon.

Karsbadi Bprudel vízzel vegyítve készíti 
és kapható Fischer Emilnél Karlsbád- 
ban (Csehország) Továbbá deciliterenként 
á 16 krajcárért Kapható: Léván : Kempfner 
Izidor, Garam-Szöliösön: Spitz Barnát, Új
bányán : Feldmann Izidor, Gr. sz. Benede
ken : Spitz Gusztáv Hegybányán ; Lihocky 
Bála, Zsarnóczán: E.szász Efránn és Gr. 
sz. Kereszten : Koralewizki Árpád üzlete
ikben.

Fodrász-üzlet.
Alulírott tisztelettel értesítem a n. é. 

közönséget, hogy a Láng káveházzal szemben 
Kiain Ödön fele házban levő volt Lehotzky 
Vilmos féle

Borbély és
" .i fodrász üzletet 

átvettem, azt modern kivánalmaknak átala
kítottam s legföképen úgy rendeztem be, 
hogy az összes használatban levő eszköze
imet minden használat előtt fertőtelenitem 
s csak úgy használom.

A u. e. közönség szives pártfogását 
kérve

k váló tisztelettel
Líva, 1906 fiibr. hó.

Bartók Béla 
bőrből? és fodrán.

Gyöngyvirág- *^1"
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 
tyers munka egész éven 
otthon végezhető. Nem

keli elökészültség- Távolság nem határoz, a 
munkát mi adjuk el.

Hazimunka-kötőgép-tarsaság.
Budapest IV. Havas utcza 3—384. 

THOS H. WHITTICK és TÁRSA
Prága, Petersplatz, 7—384

!•••••• •••••*T
J ^Védjegy:

J Ml
„Horgonyt4

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain- Expeller pótléka 

egy régjónak bizonyult háziszer, mely 
már több mint 36 év óta legjobb fájdalom
csillapító szernek bizonyult köszvénynél, 
csínnal és meghűléseknél bedörzsöles- 
képpen hasznúivá.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan üveget fogadjunk el. a mely a 
„Horgony*4 védjcgygyel ps a Richter ezég- 
jegyzéssel ellátott dqhozba van csomagolva. 
Ára üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 
2 korona és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főrakfár: Török 
József gyógyszerésznél, Budapesten.

Richter gyógyszertára 
az „Arany oroszlánhoz4*. Prágában.* 
Elitabethetraaec B neu. Mindennapi szétküldés.

1284/1905 végvh. sz.

Árverési hirdemény.
Alulirt kiküldött bír, végrehajtó ezen

nel közhírré teszi, hogy a lévai kir. jbiró- 
ságnak 1905 évi V, 705/i sz. végzése foly
tán Hubert Vilmos ügyvéd által képviselt 
Barsmegyei népbank felperes részére Lili- 
euthál Adolf alperes ellen 120 kor. köve
telés s jár erejéig elrendelt kielégítési vég
rehajtás folytán alperestől lefoglalt és felül 
1710 kor. ra becsült ingóságokra a lévai 
kir. jbiróság 1905 V. 705/2 számú végzésé
vel az árverés elrendeltetvén, anDak a ko
rábbi vagy felülfoglalta<ók követelése erejé
ig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot 
nyertek volna, Léván leendő megtartása 
határidőül 1906 évi február hó 16 és 
és következő napján délutáu 4 óráját 
kitüzetik, a mikor a biróilag lefoglal két 
ló, egy szekér, egy szánkó és 100 zsák liszt 
s egyébb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek 
készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsá
ron alnl is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárve
rezendő ingóságok vételárából a végrehajta
tó követelését megelőző kieléggittetéshez 
jogot tartanak, amennyiben részükre a fog
lalás korábban eszközöltetett vo na és ez a 
végrehajtási jegyzökÖDZvből ki nem tűnik, 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés meg
kezdéséig alulirt ktkü döttnél itá.ban vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mu asszák.

A törvényes batáridő a hirdetménynek 
a b:ró.ág tábiájáu történt kifüggesztését 
kővető naptól szám ttatik.

Kelt Léván, 1906 évi január hó 20.
Karácsonyi Fái 

kir. bír. végrehajtó.

106/190ő v^grh. sz.

Árverési hirdetmény,
A u!irt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a lévai kir. jbiróság 
1906 4/6 éa 4/7 sz. végzése folytán néhai 
Kvassay István hagyatékaiban talált és 
8352 kor 44 fillérre becsült ingóságokra a 
lévai kir. jbiróság fenti számú végzésével 
az árverés elrendeltetvén, annak korábbi 
vagy félti fog altatók követeié.e erejéig is, 
amennyiben azok törv nyes zá'ogjogot nyer
tek volna, Zsemléren leendő egtartáza 
határidejéül 1906 évi Február hó 14 
és következő napján délelőtt fél 10 
órája ki ü.e iK, a mikor a biróilag leltáro
zott bútorok, ágynemüek, ruhaneműét, edé
nyek, lovak, marhák, szekerek, takarm ny, 
sertések s egyéb ingóságok a legtöbbet 
igárőnok Készpénzfizetés mellett, szűke-g 
esetén becsáron alul is el fognak vdatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárve
rezendő ingóságok vételárából a végrehaj
tató követelését megelőző kielégittetéshes 
jogot tartanak, bőgj amennyiben részükre 
a foglalás korábban eszközöltetett volna és 
ez a vérehajtási jegyzőkönyvből ki nem 
tűnik, elsőbbségi beje'entéseiket az árverés 
megkezdéséig alulirt kiküldöttnél Írásban 
vagy pedig szóval bejelenteni el ne mu
lasszák.

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján történt k fúggesztését 
követő naptól számittatik.

Kelt Léván, 1906. évi január, hó 29.
Karácsonyi Fái 
kir. bírósági végrehajtó.



63/1906 végrh. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel 
közhírré tesz’, hogy a lévai kir. jóság 1905 
évi V. 792/i sz. végzése folytan Dr. S'i'árd 
Samu ügyvéd á tál képviselt özv. Weisz 
Ferdínándné felperes részére We lliann 
Márk alperes ellen 1200 kor. követelés s 
jár: erejéig ehendelt kielégítési végrehajtás 
fo ytán alperestől lefoglalt és 738 koronára 
becsült ingóságokra a lévai kir. jbiróság 
1905 V. 792 2 számú végzésével az árverés 
elrendeltetvén, annak a korábbi vagy felüi- 
foglaltatók követelése erejéig is, amennyi
ben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, 
Léváu leendő megtartása határidőül 1906 
évi feurnár hó 16 és következő nap 
ján délután 3 órája kitüzetik, a mikor a 
biróilag lefoglalt bútorok, férfi és fiú ruhák 
s egyéb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek 
készpénzfizetés mellett szükség esetén becs
áron alul is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárve
rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégítéshez jogot 
tartanak, amennyiben részükre a foglalás 
korábban eszközöltetett volna és ez a vég
rehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, el 
sőbbségi bejelentéseiket az árverés megkez
désig alulirt kiküldöttnél írásban vagy pedig 
szóval bejelenteni el ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján történt kifüggesztését 
követő naptól számittatik.

Kelt Léván 1906 évi jan. hó 20
Karácsonyi Fái 

kir. bir. végrehajtó.

4100/1905 tkvi szám.
Árverési hirdetményi kivonat!

A lévai kir. járásbiróság mint tklvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Nyevizsánszki 
József végrebsjtalónak Nyevizsáliszki Já 
nos végrehajtást szenvedő elleni 18 kor. 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehaj
tási ügyében a It-vai kir. járásbíróság terü
letén lévő Ágó községben fekvő az ágói 
87 számú tjkvben A I 1 —11 sorszáma 
birtokteBtbeli t/5 rész jutalékára s C 2 alatt 
özv. Nyevizsánszki Jánosné szü , Mihalovics 
Mária özvegyi joga feutrtásával 856 kor. 
továbbá az ágói 114 sz, tjkvben A I. 1—14 
sor szám alatti közős legelőkbeni 36/9720- 
ae részére 42 kor. 33 fillér kikiáltási árban 
az árverést elrerde ts és hogy a fenébb 
merje ölt ingatlanok az 1906 évi február 
ho 26 ik napján d. e. 11 órakor Agó 
község bírói házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a kikiáltási áron alul is el fognak 
adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10%-át készpénzben 
vagy az 1881: XL. t.-cz. 42,§-ában jel
zett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1-én 3333 sz. a. kelt 
igazságiigyministeri rendelet 8. § ában kije
lölt óvadékképas értékpapírokban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáitatni.

Kelt Láván 1905. évi nov. hó 30.
Kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.

Pogány, 
kir. jbiró.

5154/1905 tlkvi szám.
Árverési hirdetményi kivonat!
A lévai kir. járásbíróság mint telekönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Rósenzwiig 
Lipót végrehajts tónak Csontó István mint 
Baka András gondnoka végrehajtást szen
vedő elleni 171 korona 32 fillér tőkeköve
telés és járulékai iránti ügyében a lévai kir. 
járásbiró.’á' területén lévő Nagy Tőre köz
ségben fekvő a nagytörei 66 számú tjkvben 
A j" 1 sor 34/b hrszám alatt foglalt udvar 
és kertre és azonépült 20 ö. i. számú házra 
1862 koron a kikiáltási árban az ár térést 
elrendelte és hogy a fannebb megjelölt in
gatlan az 1906 évi március hó 15-ik 
napja d. e 10 órája Nagy-Tőre köz
ség bírói házánál megtartandó nyilváno8 
árverésen a kikiáltási áron alul is el fog
adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10%. át készpénzben, 
vagy az 1881. LX.t.-cz.{42 § ában jelzett ár
folyammal számított és az. 1881. évi november 

j hó 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 170 §-a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis- 

] mervényt átszolgáltatni.
Kelt Léván a kir. jóság mint tkvi ha-

i tóságnál 1905 évi dec»mber 16-án.
Pogány
kir. jbiró.

2940/1905 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat!
A lévai kir. jbiróság mint telekkönyvi 

hatóság közhirré teszi, hogy Dr. Korsók 
János ügyvéd által képviselt Scweiscli és 
Trebitsch lévai bej. ezég végrehajtatónak 
Bura Sándor és neje Balázs Zsófia 
végrehajtást szenvedők elleni 119 kor. 40 
fii. tőkekövetelés és jár. iránti végiehajtási 
ügyében a lévai kir. járá>biró.ág területén 

j lévő Nagy Kálna községben fekvő a nagy- 
kálnai 176 számú tjkvben ALI sor 80 

I hrsz. ingatlanban való */« rász illetményére, 
| s azon épült házra 949 korona, ugyanazok

nak az ottani 588 számú tjkvben A I. 1 
sor 81 hrazám alatt foglalt egész ingatla
nukra 505 korona kikiáltási árban az árve
rést elrendelte és a fenébb megjelölt ingat
lan az 1906 évi március hó 6-lk nap 
ján d. e 9 órakor Nagykálna község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
kikiáltási áron alul is el fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 100/n-át készpénzben,vagy 
az 1881.évi LX. t.cz. 42. §-ában jelzett ár- 

I folyammá) számított és az 1881. évi 
november hó 1-én 3333. sz. alatt kibo
csátott igazságügyminiszteri rendelet 8. §-á- 
ban kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál történt előleges elhelye- 

[ zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáitatni.

Kelt Léván 1905. évi dec. hó 10
Kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.

Pogány 
kirá'yí jbiró.

6. szám HIRDETÉSEK. 1906. február 11.

\/07ÁrQ7Á • Minden darahb szappan a Schioht névvel 
V wfcd ■ tiszta és nem káros alkatrészektől
J Át □ 11 á c • 25000 koronát tizet Schicht György cég w U l d I I u O • Aussigban bárkinek, aki bebizonyítja, hogy 
szappana a „Schicht* névvel, valamely káros keveréket tartalmaz

I ISCHICHT-szappan
Aczél ekék 1,2,3 és 4 barazdasuak 
Rét, moha, tagozot es diagonal Boronák 

Gyűrűs és sima acél lemez földi hengerek szab, uj Kenögyüriivel ellátott görgős csapágyakkal

kézi-, járgány 
Ó8 

gözhaitásra
(„Szarvas‘c vagy kúlcsszappant)

használjuk
kiváló hatású tulajdonsága miatt

előnyös eredménnyel
bármi mosási célra úgymint:

saját használtra, 
minden ruhaneműnél

és

mindenhez
ami egyá'ta'ában mosva lesz.

!

= A MÁLNÁSI z= 

„SICULIA“ 
, (SZÉKELY?

ARTÉZI SAVANYU gyógyforás 
bikarbónátokban ás konyhasóban a 
világ legdusabh — természetes 
alkalikus sós savanyuvizét 
Korányi, Kétly. Rigler. Vá 

mossy, Hirshler Genersich, 
Tauszk. Irsai, Odoni. Polatsek 
stb. hírneves egyetemi tanárok és 
specialisták a Gége, Torok. Légcső. 
Tüdő, Gyomor, B“l, Vese. Máj es 
Hávaglbántaimakná^különöseu ezek
nek heveny vagy idült hurutos 
megbetegedéseinél minden eddig is
mert ásványvíznél jóval hatásosabb
nak minősítették.
Páratlan nyálkao'dó ás étvágyger
jesztő.

Kezelő tulaj <floaa.os : 
„SICULI A“ R TÁRS MÁLNASFÜRDÖ 

(Háromszék vármegye.) 
Kapható Léván : ENGEL Jó
zsef üzletében, Körmöczbányán 
GAZDIK János gyógyszertá 
rában és Selmecbányán Erust 
Zsigmond üzletében.

Főraktár Budapesten Brázay 
Kálmán nagykeresk. József-körut.

„Siculia" névre figye’ni !
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ARATÓ-GÉPEK
fűnek herének.

Szénagyüjtők es aratópereblyek. Szénaforditók.
Szabad. aszaltamét gyümölcs es főzeléknek,

Bor- és gyümöcs sajtók, 
<3-yű.m.Slcs és szdSlő zuzók 

és bogyómorzsolók,
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő 

„ST F HO WI
Tormáncs és verte tű pusztítására.

Szállítható ta.lca.xt tözlxel^elc.

legújabb szerkezetben keféi ének ős szállítanak
-----------  MaYFARTH PH. és Társa _______

cs. és k. kiz. szab, gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vashámorművex 
Alap 1872. Becs. II1. Tabor3trasse 71. 1000 munkás.

Kitüntetve több, mint 450 arany, ezü3t és bronz éremmel az összes nagyobb kiállításokon 
Részletes árjegyzék és számos elösmerő levél Ingyen. — Képviselők és viszont elárusítók kerestetnek. 
Kaphatók: KNAPP DÁVID ú.rzxé.1 Déván.

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

TRIUREK és KUKORICA MORZSOLOK, 
Szecska vágók, darálók, répavágók, 

Széna és szalmaprések Hthltók 
’alamint miuden más fajta gazdasági gépek
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Küküllőmenti
Első Saolöaltványtelep 

(Tulajdonos: Caspari Frigyes 
Medgyes. 114 N.-Küküllöniegye.) 
volt az egyedüli az egész országban, mely olt
ványait óriási menuyiségii, naponta 5 millió 
iiternyi vizzei öntözte s ennek folytán az egye
düli szöllötelep, amely ez évben is valóban szép 
és minden tekintetben kifogástalan minőségű 
szőllöoltványokat sztllit.

♦
♦
4
♦
♦
♦
♦ ,
♦ Képes árjegyzék számos elismeri levéllel ingyen és bérmenóve.

♦ 
♦
♦ 
♦
♦

Kávé

Névjegyek, meghívók és eljegyzési-kártyák

legdíszesebb kivitelben
készittettnek

JTyitrai és Társánál Léván.

Kakaó es csokoládé kedvelők figyelmébe;
y Hoff János-féle

Kandói-Kakaó
a legcsekélyebb zsírtartalma, asért Igen könnyen 
emészthető, soha som okoz székrekedést, mlnd- 
azáltal ritka finom ize mellett kiválóan oloaó.

Valódi csakis 
Hoff János r-x

névvel es az oroszlán- ** 
védjegy gyei. 

Csomagok á */♦ kgr. 90 fillér
> » */• » 60 > 
Mindenütt kapható.

New-Cuba kávé . . 
Jamaikai legfinomabb . 
Kuba legfinomabb . . 
Ceylon legfinomabb 
Ceylon finom .... 
Portorico finom, és Cuba 
Gyöngy legfinomabb 
Mocca legfinomabb . . 
Arany Jáva legfinomabb 
Brazíliai legfinomabb 
Brazíliai II. rendű . 
Cuba pörkölt . , . 
Hungária kávé . . 
Örötl kávé

1 klg. frt. kr. 
. . . 1.60 
. . . 2.20 
. . . 2.20 
. . ‘. 2.10 
. . . 2.- 
. 1.60 2.— 
. 2.— 2.20 
. . . 2.20 
. . . 2.20 
. . . 1.60 
. . . 1.30 
. 2.— 2.40 
. . . 1.20 
... 1.-

i

Kapható:
Kern Testvéreknél, Léván.

0 Varrógépek és Műhímzés
és Gasse-féle oj Singer gépek 

mellett minden hozzávalóval 

korona
56-tól
72-tai
78-tól
76-tól
86-tól
96-tól

100-tól
130-tól

§0
2 o 0 0 0 0 0 0

valódi első magyar szab. Adria-, Dfirkopp- 

igen csinos kiállítassa! 5 évi jótállás 

árak részletfizetésre:
Elsömagyar monopol-, Dürkopp és Oasser uj Sijger varrógép
III Sincrar mazlmm ^11_^________ 1 ~ ~

♦ •
I •

Uj Singer médium iparosgép állványnyal ~ 
Titauía uj nagy Singer 4-es iparos varrógép . 
Nagy Howe iparos varrógép .
Vaódi szabadalm, Adria családi varrógép 

•, » láb és kézi hajtásra
Korhajós családi (Ringschiff) gép .

n iparos (Ringschiff) gép «
Valódi Dürkopp _ központorsó — gép családi 
ttí á- ” ” » iparos
Uj Singer családi varrógép kézihajtásra 
W Mühíxnzési készülék ára 4

Főraktár: Kern Testvéreknél
legjobb gépiik,' részek fe ofenak olosón.

9

76-ig
80-ig
88-ig
80-ig
96-ig 

100-ig 
120-ig 
150-ig

• • 120 korona
• . 150 korona
• . 44 korona
korona.

Léván

0
8
8
8000
§

Nyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában Léván.


