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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.
Előfizetési pénzek póstautalványnyal küldhetők. 
Egye* Hzámok 20 fillérért kaphatók 

a kiadóhivatalban.

hirdetések
Ncgyhasábo* petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért ’2 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdij minden e?yes beiktatásér t(» fillér
Hivatalos hirdetmények

100 szói£ 2 kor. 6 > fill., azontúl minden sző 2 
fillérjével számittatik.
A nyilttérben: *

minden négryhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk ^Vz.eköttetésben 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 (Zö'dkert-utcza 33. sz.) küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer
► vasárnap reggel.

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
i.

888/1906 szánj.

Hirdetmény.
Léva r. t. város képviselőtestülete a 

f évi Január 31-én tartott, közgyűlésében 
608/1906 xiatt hozott h i’ározatával, az 
1886 évi XXII. t. ez. 110 § ához képest 
eirence te, hogy 1906 évi marcz'Us hó 3-ik 
napján d. u 4 ór.aor rk. közgyűlést tart a 
„Scboeller &. Co.“ ezég tulajdonát képező 
„Oroszlán fogadó* 1* és telke megvétele, és 
esei eg anu.k mikénti értékesítése s haszno 
si ása kerdeseben érdemlegesén fog intéz 
kedni, — amidőn ezt közkirré teszem, azon 
közgyűlésre a képvise ötesrület tagjait e he
lyen is ezennel me h vöm.

Léva, 1906. évi február hó 14 én.
BócLogrlx Zja.jo« 

polgármester.

II.
879/1906. szám.

Hirdetmény,
L va város házi pénztárának és alap

jának 1906 e re vonatkozólag szerkesztett 
költBégvelesi előirányzata, a városi pénzügyi 
szakosz aly észrevételével és javaslatával 
együtt a városi szám-, evő hivatalos helyisé
ben inai naptól számítót 15 napra közszem
lére illetetett, az 1886 évi XXII. t. ez. 
125. § a rendelaezesenek m jgfeielöleg a csel
ből, uogy azt bármely adófizető polgár bete
kinthesse, s az ellen neiaui észrevételeit ugyan
ez idő alatt érvényesíthesse, — miről a 
közönségét ezen hirdetmény kibocsájtása 
Úján értesítem.

Léva, 1906. évi február hó 13-án
ZBód-og-ix Xjajoa 

polgármester.

III.
221/1906. szám.

Hirdetmény.
Ezet.ne feihivatnak mindazok akik az 

1905 ev közs- g közmunka tartozásaikat a 
m.i n-pig ki nem fizott’k, hogy azt most 8 
nap a.alt annál inkább fizessek be, mert 
elleneseiben az végrehajtás utján fog be
hajtatni.

Léván, 1906. február hó 17.
Komzsik Lajos

az adóhivatal főnöke.

Mai cseléd viszonyok.

Asszonyaink panasza, hogy a mai 
cselédviszonyok egész a tiirhetetlenségig 
elfajultak, immár társadalmi kérdéssé 
nőtte ki magát. És tény, hogy az 
utóbbi időben a cselédség állandóan 
panasz tárgyát képezi, dacára annak, 

■ hogy soha de soha még oly magasra 
nem csigáztatott fel a cselédek fizetése, 
mint a legutóbbi években. De ez még 
csak hagyján volna, ha jó fizetésért 
legalább jó cselédet tudnánk kapni. 
De sajnos, a jó cseléd már-már oly 
ritkaság kezd lenni, mint a fehér holló.

Valóban oda jutottunk, hogy cse
lédeink lelkiismeretes szorgalom, munka 
s legtöbb esetben, becsületesség nélkül 
is osztozni kívánnak ama javakban, 
melyek a társadalmi rend folytán az 
egyesekre háramlanak, pedig ők leg- 
kevésbbé sem olyanok, hogy szivükön 
hordanák a társadalmi kötelezettséget 
és ismernék azon elveket, melyeknek 
a társadalom minden tagja tartozik 
hódolni. Nevelésük, sajnos sokkal hiá
nyosabb, semhogy arra még gondol
hatnánk : és a mi a fődolog-, az erköl- 
csiség is háttérbe szorult ama néposz
tálynál, mely azelőtt, régen, e tekin
tetben jó példával járt élői, midőn 
még, régi jó időkben, a cseléd erköl- 
csisége nem volt annyira korcs, együtt 
érzett gazdájával, együtt részesült 
örömében és ebből kifolyólag osztozott 
fájda'mában, bánatában és igy múlha
tatlanul oly viszonynak kellett kifejtenie, 
hogy a cseléd érezte, hogy nemcsak 
külső kényszerűség, hanem benső érdek 
csatolja gazdájához.

De mit tapasztalunk ma ? Azt, hogy 
a cseléd legtöbbször kijátsza a házi 
fegyelmet és tulteszi magát minden 
törvényen, melyet csak akkor- tart 
magára nézve kötelezőnek, ha már 
egyszer pórul járt. Ma már oda jutot
tunk. hogy a cseléddel szemben a gazda 
húzza a rövidebbet, miután a törvények 

alig nyújtanak velők szemben pártfo
gást, — pedig jelen viszonyaink között 
aránylag a cselédek részesülnek a 
legnagyobb kedvezményben. Egy sze
gény hivatalnok, aki huszonkét éves 
koráig iskolába járt azért, hogy 700 — 
800 frt. évi fizetéséből egy egész életen 
át tengesse magát és családját, boldog
nak érezné magát, ha verejtékes mun
kája gyümölcse gyanánt csak néhány 

' forintot is megtakaríthatna évenként. 
Holott miuden valamire való cseléd 
bérét is félre teheti, ha csak valameny- 
nyire takarékos, nem rabja a divatnak, 
nem könnyelmű és léha, nem kénytelen 
arra gondolni, vájjon mit hoz a holnap, 
mi módon szerzi be mindennapi ke
nyerét.

De hát mik is ama rendkívüli 
terhek, melyek cselédeinknek annyi 
fejtörést okoznak s amelyek miatt 
vannak családok, hogy alig képesek 
cselédet kapni ? Egy kis főzés, egy 
kis mosás, tisztogatás, mosogatás az, 
amit cselédeink végezni, azonban csak 
hanyagul teljesiteni szoktak. A min
dennapi tapasztalás bizonyítja, miszerint 
e csekély követelményeknek sem felel
nek meg, hasonló körülmények között 
egy hivatalnokot azonnal elbocsájtaná- 
nak állásától

Azonban mindez még semmi azon 
károkhoz, melyeket gondatlanság, ha
nyagság s szándékos rosszakarattal 
okoznak és legtöbbször nyiltan is elle
ned törnek, s oly kémek, kik a szom
szédoknál befeketítenek.

Itt oly féreg rágódik társadalmun
kon, mely sürgős orvoslást kíván, ha 
azt nem akarjuk, hogy a baj tovább 
harapódzék, az erkölcsiség rég letűnt 
és fájdalom, melyik ga-zdasszony nem 
került oly dilemma elé; vagy cseléd 
nélkül maradói, vagy megengedni a 
kocsisok és béresek látogatásait b. há
zuknál, mert a női cselédek nem szé
gyenük asszonyaikkal szemben az ilyen 
kikötést: kérem, máskép nem szegődöm 

be, csak ha szeretőm bejárhat. Oly 
elfajulása ez az erkölcsiség, dologtalan- 
ság, tisztátalanság, haniislelküségnek. 
mely olyan óriási haladást talán sehol 
nem tett, mint nálunk.

Egyik elkeseredett gazdától hallot
tuk. hogy a cselédek elfajulásának 
maguk a gazdasszonyok az okai, kik 
attól tartva, hogy cselédet nem kapnak, 
mindent megengednek a cselédeknek. 
Es ha a dolog mélyére tekintünk, 
igazat kell adnunk e felfogásnak. Ná
lunk Léván is annyira megszokott do
loggá vált a cselédeknek fennebb elő
adott erkölcsös (?) magaviseleté, hogy 
azon kellene csodálkoznunk, ha más
kép volna. A lévai cselédtartó gazdák
nak különösen a kereskedő világból 
való része cselédjének magaviseletével 
egyáltalán nem törődik. És az után 
természetesen az ilyen szabadjára eresz
tett cseléd még a soványabb koszt 
mellett is szivesebben van az ilyen 
helyen, mint olyan családnál, hol talán 
a cselédet házhoz tartozónak tekintik, 
rája felügyelnek, s rendet, tisztaságot 
és becsületet tanul.

A mai cselédviszonyok romlottsá
gának a háziasszonynak elnézése s 
részben a hatóság lanyha ^ellenőrzése 
az oka. Csak szigorúbb felügyelet 
lenne az utczákon, csak jobban ügyel
nének sokszor az egész főtéri járdát 
elfoglaló cselédekre és a cselédszerzők 
működésére, csak egyszer kétszer szi
gorú büntetéssel sújtaná azt, ki a más 
cselédjét csalogatja, csak egyszerre 
egész vonalon eltiltanák a facér legény
séget a cselédekhez való bejárástól 8 
e tekintetben a kapuk alatt is nagyobb 
ellenőrzést gyakorolna a rendőrség, bizo
nyára még megjavulnának az állapotok.

Ennek a társadalmi bajnak az or
voslására nem elnézés, de a legnagyobb 
szigorúság kell. Es ha a gazdák ön
maguk érdekében nem akarnak rendet 
tartani cselédeik között, a reudőrható- 
ságnak kell arra őket szorítani.

T A BC Z A.

Ne halljam ■ . .
Ne halljam a hangod, 
Ne lássalak soha ... I 
Meglásd — az én sorsom, 
Hányt*vetett — mostoha !

Megosztani véled,
Csak büu volna tőlem ,* 
Menekülj, fuss rohanj 1 
Menekülj előlem I

— Ha a szemed látom;
— Ha hozzám szólsz, lágyan, 
Felébred egy régi, 
Szunnyadozó vágyam.

Felébred, mit ajkam 
Soha el nem mondott, 
— S akkor te se leszel 
3 én se, soha boldog . • .

Hitvallás.
A fényt, a napsugárt, a csillogó világot, 
A zsibongva zsongó zsivajt szeretem ! 
Hol nem tesznek rabbá utszéii álmok, 
É ő halottá, elfouuyadt virágok, 
8 ürességtől kongó higgadt szerelem !

A tűz, a nyüzsgés, az élet sistergése, 
Hol köznapi robottól szakad meg az álom, 
Hova nem hallik a féreg szívverése, 
Hol az egyhangúság szava nincs bevésve, 
Ez az életem s ez lesz a — halálom I

Hogyha csöndes . . .
Hogyha csöndes éjszakákon
Sóhaj kisér álmod felett • . «

Liljom lelkű rózsa szálom
Megérzed-e a lel kémét ?

Fáradt lelkem ott pihenve,
Ha szomorú lesz az álmod,
Akkor tudom, hogy szivedbe
Boldog órák vágya szállott . . .

S mert a perczek elsiettek,
Ha bánatos lesz az álmod ;
Megérzem, hogy fáj szivednek,
Amikor elkeltett válnod . . .

Karafiáth Jenő

A pókok.
Ezekről a pókokról mit sem tud a 

’ Hermán Oltó könyve. Pedig érdekesebbek 
’ a többi bálószövönél és rokonszenvesebbek 
Iés sajnálatra méltóbbak az ö különös mi

voltukban.

Ott ülnek hosszú, szürke, óimos téli 
délutánokon a kávéház ab'akfülkéjében és 
szövik lehetetlen álmokból, soha meg nem 
érő tervek arannyal irottfs himes meseszá- 
iaibó! a hálót, melyben — magukat fogják 
meg, önmaguk vergődnek és vigasztalan a 
ragyogó bálöt szövő szegény pókok sorsa.

Hárman voltak ők a pókok, akikben a 
lelket immár csak a Józsi föpincér habos 
kávéi tartották.

Józsi volt az utolsó mecénás, aki zsör* 
tölödés nélkül szállította a habos kávékat 
és a gondviselés önzet enségével felejtette 

; el, hogy mikor van elseje, amelyen a számla 
I kifizetése igérődött és hasonlatos képpen el

felejtette, hogy hányán voltak a kifi
zetetlen kávék a ködös múltban.

És mecenáskodott egyébként is. A pó- 

j kok ugyanis, a csillogó öngyilkos hálót siövö 
i pókok, müvészlelkek voltak és Józsi a 
■ főpincér biztatta a lírai költőt, hogy adja 

ki a verseit, ö gyűjt öt előfizetőt. A pén
zeket át is adta, de a könyv nem jelent 
meg, mert épen csak ez az öt előfizető 
volt.

Aztán megkérte Józsi a főpincér a má
sik pókot, a festőt, hogy fesse le a kis fiát 
csak igy persze, arckép után, mert meg
akarja vele lepni az anyjukat.

És azóta, óh már régóta készül ez a 
kép és úgy lehet a Józsi pár aranyJakodal- 
mára el is készül.

A harmadik póknál nem rendelt semmit, 
0 voit a társaságban a rezignáció és köhö
gött, rettenetesen köhögött, ragyogó terveit 
elvegyitette a panasszal, hogy az igazi bol
dogság csak a családi életben van és hogy 
egy tiszta asszony megválthatná, újjá te- 

i remthetné.
Az ö szomorúsága volt a három pók 

j hálójában a fekete fonál, amit ő is, a töb* 
; biek is érdekesnek, és stpszerünek tartottak.

0 tőle hát nem rendelt semmit Józsi, hátiam 
: legalább msglep e egy üveg sirolionai és
i mikor hazafelé indult, gondosan begombolta 
j a kabátját, mintha az anyja lett volna.

De a sirolin és a kabát begombolások 
mit sem változtattak a dolog folyásán. A 
pókok egy nap ketten maradtak.

A harmadik, a szomorú, a köhögős pók 
a kórházba került és a Józsi érdeklődésére 
melankolikusan mondta a festő pók :

— Most már megtalálta sz“gény a

tiszta rőt, aki megváltja. A türelem, az 
emberszeretet, a lemondás fehér szárnyú 
madara hajlik lázban égő feje fölé : az 
ápoló nővér.

— És mily bo'dog, -— szegény bará
tunk — fo ytatta az iró pók. Az első szép 
harmonikus, megtiszti ó érzése az életének 
a -- halála. Mily tiszta ott mindeD, mily 
fehér, mily meleg és az apáca hűvös tiszta 
kezének biztató simogatásaalatt halálbafogyni, 
örökre elaludni miiyen édes lesz neki.

Józsi a hangerőjébe megtörölte a sze
mét és azután zsörtölődött egész délután, 
m;nt aki gyűlöli ezt a cudar világot, amely 
elhagyja kai ódni az ö nagy pókjait az édes 
fiait.

A két pók pedig, hogy egyedül maradt 
az ablak fü'kéjébcn, egyideig szótlanul bá
mult a tzürke füstbe.

Azután élőiről kezdték a cüílogó háló 
szövését:

— E« nem mehet igy tovább, — kezdte 
a festő. — Az első p ‘tízből, amit a véletlen 
or^zágutján találok, vászrat veszek és némi 
festéket. Szépia kell és okker; ez kifogy. 
És megfestem a század leghatalmasabb képét. 
Tudod a „Szibéria határán**-!. Almos fehér, 
szürke haláőzinbe mártott lesz a levegője s 
a hitá-jánál a számüzöttek falkája, a kozá
kok. A lelke fog megfagyni, aki látja.

Az össtcs mázo'őlegÓDyek epeömlést 
kapnak msjd az irigységtö . Ilyen kép nem 
volt még. D i lesz ... de lesz . . .

A szeme csillogott és a keze resz tete t



A n.-szecsei tej és hitelszövetkezet.
Tejszövetkezetünk 1903 évi augusztus 

1-én kezdte meg működését 38 taggal 63 I 
üzletrésszel vagy is fejőssel. Kétség, aggo
dalom töltötte el a megalakulásuk közre
működőket, mint az minden kezdet alkalmá
val történni szokott. — Gondolkozóba ejtett 
a beruházás, felszerelés költsége, e tetemei
nek tetsző összeg, mely előirányzatában a 
4000 koronát meghaladta. A bizonytalan 
eredmény, az ismeretien jövő, mely reánk 
várakozott. Megjött azonban s fel lett állítva 
a gép, működni, dolgozni kezdett, vinni, 
hordani kellett a tagoknak a tejet, hordot
ták, vitték is, de a mint elhangzott az első 
jel, nem 38 an, hanem még egyszer annyian 
vitték, látva, hogy ez már komoly és élet
bevágó dolog.

Minden fennakadás nélkül, a legszebb 
remények között ment, fejlődött a hónapok, 
rövid évek során szövetkezetünk, az első 
teljes évben 20 ezer koronát fizetve ki 
tagjainak tejért s törlesztve adósságát csak
nem teljesen, s e második év végére már 
mindannyian jóleső örömmel gondoltunk ; 
mert nem csak hogy teljesen kifizettük min
den tartozásunkat, de még tetemes osztalék 
is várakozott a tagokra, behordott tejük 
utáni jutalék gyanánt. Január 27-én tartot
tuk meg e tárgyban is, az évi számadások 
felmerülhető kérdések megvitatása, elinté
zése czéljából is rendes évi közgyűlésünket. 
A tagok kivétel nélkül mindnyájan megje
lentek, tanúsítván ezzel is a szövetkezet 
iránt meleg érzésüket, ezeretetüket, s tudo
másul vették az igazgatósági, felügyelő bi
zottsági jelentéseket, melyek szerint van a 
szövetkezetnek 87 tagja 137 üzletrésszel 
896 kor, értékben; beszállítottak a tagok 
130,002 liter tejet, mellyért kifizettetett 9 
fillérjével 11,700 kor. 18 fillér; a szövetke
zet összes bevétele 21.406 kor. kiadása 
pedig 19.644 kor. maradványa 1762 kor. 
E maradványból mint tiszta nyereményből 
az alapszabályok Bzerint 500 kor. tartalék 
tökéhez, 162 kor. a jövő év számlájára 
Íratván elő. a fenmaradó 1178 kor. a beszál
lított tej arányában mindé liter után 0.9 
fillérrel szétosztatott.

Ez évben 1905-ben tehát a 600 korona 
még fennállott adósság kifizetésével tiszta 
nyeresége volt a szövetkezetnek 2362 kor. 
Két és */* fennállás, működés után tör
lesztettük tehát 4000 koronára rugó beren
dezési adósságunkat, tőkésítettünk 500 ko
ronát, s a tagok közt szétosztottunk 1178 
koronát, — Oly eredmény, mely legvérme- 
sebb reményeinket is messze túlhaladta, s 
tagjainkban a szövetkezetek iránti bizalmat 
nem csak megerősítette de határozottan 
meg is szerettette.

Tulajdonítható e kiváló eredmény a 
megelőző 6/< évről a sok feldolgozott tejnek, 
mely egész nyáron az 1000 literig is emel
kedett, ez évben pedig — mert az előző 
takarmány hiány miatt a tehenek tejhozama 
tetemesen, csaknek l/3 résszel apadt — a 
termelt vaj kilogramonkénti árának 20 fil
lérrel emelkedésének, ami csak ily kisttörü 
szövetkezeteknél is évi 1000—1500 korona 
jövedelem többletet jelent. Továbbá annak,

a teremtés vágyától sa másik pók áhítattal 
kipiruló arccal halgatta.

Csak nagysokára azóllalt meg ;
— És én megírom a Krisztus Tragé

diát. Az emberek örjöngeni fognak. A szin
pad kassirozott embereit lesöpröm a desz
káról, Schakespeare óta .. . Hisz ismered ... 
Es micsoda dicsőség lesz az. A szivem vé
rét Írom bele. Tudod ott az első képben a 
Getzemani kerti jelenet . . . Holnap már, 
holnap hozzákezdek.

És az egyik póh ezüst mennyegzös fű
szeres párokat fest.

A másik — dijnok a statisztikai hiva
talban.

A hálóból, a gyilkos, csillogó, hazug 
hálóból nincs menekülés.

Csak egy utón arrafelé, amerre már a 
harmadik elment, amikor megváltotta őt a 
tiszta nö : Donna Mors.

Ezekről a pókokról mit sem tud a 
Hermann Ottó könyve. Pedig de sokan 
vergődnek a meddő álmok, színes, iratos, 
hazug hálójában.

De mennyien I

hogy a tagok törekedtek lehetőleg jó tejet 
termelni, a mit igazol az, hogy büntetésre 
csak két esetben került a sor s a vajterme- 
lés évi átlaga a 4\ százalékot meghaladta. 

S ha ezen kedvező anyagi ered
ményhez hozzávesszük még azon gazda
sági hasznot, melly a takarmányter
melés, marha tenyésztés, gondozás, s ez 
által a földek javítása által bekövet
kező terméstöbblei ben minden kétséget 
kizárólag mutatkozni fog, s gazdáinkat 
serkenteni fogja több és vá'ogatottabb 
szarvasmarha tartására, nevelésére, s ha 
meggondoljuk hogy 20-25 ezer koronát 
fizet ki egy-egy szövetkezet tagjainak olly 
termékért, mellyböl az előtt alig láttak 
kézzel fogható hasznot és jövedelmet, csak 
melegen ajánlhatom minden községnek, vagy 
egyesülten több kissebb községnek ez áldá
sos és közhasznú intézmény létesítését.

Ezzel kapcsolatosan megemlékezem rö
viden Hitelszövetkezetünkről is, me'ly 1901

1 április elején, tehát 5 év vei ezelőtt kezdette 
1 meg működését. — Lényegét, czéljá*, len- 
* de’.tetését ismertetnem felesleges, hisz mind- 
í annyian ismerjük azt, hogy tagjait takaré- 
! kosságra szoktatni, s a megszorultaknak 
1 olcsó kölcsönt nyújtani hivatása. — Meg

kezdte működését 63 taggal 137 üzletrész-
■ sze1, egy-egy üzletrész értéke 50 koronában 

állapíttatván meg, melly heti 20 filléres
i befizetésekből vo t 5 év alatt, de lehetett 
( egyezerre is kifizetendő. — S ma tagjainak 

230 száma tehát négyszer annyi 380 üzlet
résszel. Megtakaricot-ak tehát a tagok heti 
20 filléres bet z ütéssel 5 év alatt 19 ezer 
koronát. Betétileg kezelünk 4°/0-os kamatot 
juttatva a betevőknek 163 ezer koronát. Val- 
tókö'csönünk, mely után a kamat 6 — 61/2°/0 
kitesz 83 ezer koronát ; köivéoykö'csönünk 
mely után a kamat 51/,—6°/0, kitesz 127 
ezer koroná', Tehát a 200 ezer koronát 
meghaladja az az összeg, mellyet tagjainknak 
kölcsön nyújtottunk, olly olcsó kamatra, 
amilyenre egyetlen vidéki pénzintézet kisebb 
kö csőröket nyújtani nem képes, minden 
nagyobb költség nélkül.

I Sokakat tudnánk megnevezni, kik e 
. könnyen hozzáférhető, sokszor a becsületes 

szorgalomra, mint elég fedezeti alapra is 
támaszkodó kö csönnel házat, földecskét 
vettek, vagy terhes, sok felé irányuló adós- 

, ságaiktól megszabadultak, adtunk jótékony 
célra is 360 koronát, lehetővé tettük egy 
hídmérleg beszerzését, s a jövőben — mert 
hiszen a múlt évi tiszta nyereség 1000 ko
ronát meghaladta és fokozottabb mérvlen 
fizethetünk hozzá a tartalék alap gyűjtésén 
kívül, nemes és jótékony célok előmozdítá
sához, mert ez 5 év a'att közel 5—6 száz 
kölcsön tétel mellett egyszer sem fordult 
elő, hogy perre kellett volna mennünk, vagy 
hogy követelésünk veszélyeztetve lett volna. 

Rövid vonásokban, százas számokban 
ez a két összevágó szövetkezet képe, me
lyeknek, de mindenek felett a tejszövetke
zetnek felállítását, nem tudom eléggé aján
lani községeinknek. Kiszámithatlan hatásában, 
végeredményben megbecsülbetlen az a nem 
zetgazdászati előry és haszon, mellyel ez 
intézmény létesítése jár. Az elismerés az 
érdem koszorúja vármegyénk gazdasági 
egyesületének, tevékeny, minden jót és ne
meset, praktikus alapoisággal felkaroló, 
ügybuzgó titkárát Levatich László földbir
tokos urat illeti meg, ki nem lankadó buz- 
gósággal, csüggedést rum ismerő kitartással 
töri meg a közönyösséget, biztat, kitart, 
lelkesít, áldoz, csakhogy mennél több helyen 
étesitbesse a jótékony intézményt. — Elis

merés és igaz köszönet érte ! I
Patay Károly 
ev. ref. lelkész.

Barsvármegye közigazgatási bizottsá
gának ülése.

Barsvármegye közigazgatási bizottságá
nak folyó hó 13-án tartott ülésén Simonyi 
Béla alispán elnökölt. A főjegyző előter
jesztette az alispáni jelentést, a mely szerint 
a közigazgatás menete — dacára a politikai 
válsággal járó izgalmaknak — az elmúlt 
hóban is rendes volt. — Ez után jelentést 
tett Sényi Kálmán főispán ismert bevonu
lásáról Ar.-Maróthra.

A vármegye tiszti körében az a válto
zás történt, hogy még Kazy János főispán 
Glekó Oktáv n.-sallói lakost Oszláoy szék
hellyel ideiglenes minőségű II. osztályú ut- 
biztossá nevezte ki. A geletneki körorvosi 
ál'ásra Dr. Budai Mór zsarnócai gyakorló 
orvos lett megválasztva. Az alispán a gr - 
szentkereszti járásba faiskola felügyelővé 
Bunesek Gusztáv grsztkereszti r kath 
fötanitót nevezte ki.

A lévai kir. pénzügyigazgató bejelen
tette, hogy a múlt hóban befizettetett

18 804 kor. 47 fill. 1905-évi január hóban 
54050 kor. 10 fill. a folyóévben kevesebb 
35 254 kor. 63 fillérrel. Hadmentességi 
díjban befolyt 310 kor. múlt év január 

' havában 449 kor. — a folyó évben 139 
' koronával kevesebb. Bélyeg és jogilletékben 
I befolyt 5773 kor. 52 fillér múlt év január
■ havában 10878 kor. 60 fd. a folyó évben 
j kevesebb 5105 kor. 08 fillérrel.

A vármegyei tiszti főorvos jelentése 
• szerint a közegészségi állapot Léván és a 
, lévai járásban kedvező volt, — a többi 

járásokban és rendezett tanácsú városokban 
kedvezőtlenebb, mint a megelőző hónapban.

A kir. tanfelügyelő bejelentette, hogy
■ a vall.- és közoktatásügyi miniszter a vár- 
j megyei állami iskolák és ovodák 1905/6

1909/10 tanévi költségvetéseit megállapítván 
> _  a fedezetlenül maradt személyi és do'ogi
I szükségletek fedezésére 5178 korona évi 
' államsegélyt folyósított. — A tanítók fize

tésének kiegészitésére és korpótlékokra 
eddigelé összesen 59044 kor. 60 fillér segély 

I összeget engedélyezett. Thonett Gyula nagy- 
' ugróczi nagybirtokosnak és feleségének azért, 
I hogy a nagyugróczi és kalacsnai áll. iskola 
I szegény tanulóit mintegy 1200 korona értékű 

ruhával látták el, ób ez által az iskola pon- 
! tos látogatását lehetővé tették, — elismeré

sét és köszönetét fejezte ki a miniszter.
i Az árvaezéki elnök bejelentette, hogy 

január hóban az árvaszék 6 rendes, 1 teljes 
' < s 10 rendkívüli ülést tartott. E intézést, 

nyert a rendes ülésekben 431 drb. a teljes 
ülésben 1 drb. a rendkívüli ülésben 12 drb. 
ülésen kívül 492 drb. elnökileg 12 drb. Az 
iktatóba január hóban 1274 beadvány érke
zett. — A kiadóban leírás végett 772 drb
— r. t

Levél a fővárosból.
Budapest, 1906. február 13.

Fővárosi leveleimben rendszerint Buda- 
; pestnek, mint az ország szivének és egyetlen 

igazi nagy városának aktuális társadalmi 
vagy művészeti viszonyait szoktam ismer
tetni ; amelyek oly természetűek, hogy 

’ valószínűleg érdeklik a vidéki közönséget is.
Ez alkalommal félretéve a pillanatnyi 

aktualitást, egy oly tárgygyal állítok be, 
mely örökké felszínen van és a hölgyeket 
különösen érdekli.

Szólni fogok tehát a pesti cselédekről.
Léván is gyakran hallottam panaszt a 

cselédek miatt; s tudom, hogy asszonyi 
társaságban szinte kikerülhetetlen ennek a 
thémának elöhozatala. Vannaa, akik kinyu- 
nyolják az aszonyokat, mert olyan gyakran 
foglalkoznak a cselédkérdéssel, s ezt úgy 
tüntetik föl, mintha társalgási képességük 
korlátolt volta mellett bizonyítana egy tárgy
nak állandó feszegetése; — de én abban 
a nézetben vagyok, hogy kivált a kevésbé 
tehetős háziasszonyra nézve alig van kíno
sabb ügy, mint a cselédkérdés. Az igazán 
jó módúak természe'esen e tekintetben is 
fölötte állanak embertá saiknak.

Ha már Léván is sok baj van a cse
léd lel, — elképzelhető, hogy mennyivel több 
baj van itt. — Pesten egyáltalában csak 
kétféle cseléd van u. m. rossz és még rosz- 
szabb.

Tudvalevő, hogy a legtöbb kétes ex's- 
tenczis, aki már otthon, a vidéken nem tud 
boldogulni, a fővárosba jön sze encsét pró
bálni. Megteszik ezt a férfiak is, nők is. 
A cselédek közt nagyon sok vau ilyen, akik 
nek már nagyon viharos múlt van a hátok 
mögöt', úgy hogy az ember sohasem tudja, 
kit fogad a házába.

Az a cseléd, akinek hosszabb ürei közök 
vannak könyvében, bizonyára ült. Ez aztán 
folytatja mesterségét a házban is. Talán még 
ezeknél is rosszabbak azok, akik időközön
ként megunva a munkát, s csinosabb arczú- 
ak, —- könnyebb módon akarn k megélni 
és munka nélkül uralkodni. Ezeknél a cse
lédség már csak egy—egy ideiglenes kisegítő 
állomás, melyet csakhamar elhagynak és 
föltartóz táti inul rohanaak az utolsó stáozió 
felé.

Különben aránylag kevés az olyan cse
léd, kinek nem volna legalább egy — ahogy 
ők mondják — üsmeröse. A pesti üsmerös, 
aki néha unokatestvér czimet és jelleget vi
sel, - nagyon szemtelen. Beállít a cselédhez 
délelőtt, a legnagyobb munka idején, délu
tán, este és éjszaka. E sorok iréja, aki cse
lédet csak oly feltétellel szokott fölfogadni, 
ha nincs se üsmeröse, se unokabátyja, _
mégis alaposan megjárta. A cselédszoba köz
vetlenül a lakás bejáró ajtaja mellett lévén, 
—,a cseléd minden este titokban kinyitotta a 
konyha ablakánkaparászó üsmerösnek az ajtót 
aki erre besurrant a cselédszobába és csak 
másnap reggel kapunyitás után ment el. 
így tartott ez heteken keresztül, mig végre 
a házmester elárulta a titkot. Tekimecbe 
véve, hogy miféle alak lehet az, aki minden 
éjszakáját másnak lakásán tölti (talán nem 
is volt lakása) el lehet képzelni, hogy köz- 
biztonsági szempontból milyen veszedelmesek 
lehetnek ilyen ismerősök.

Az e fajta cselédek ellentétei azok, akik 
kikötik, hogy vasárnap délutántól hétfő reg
gelig tartson a kimenőjük.

Mindenki elgondolhatja, hogy akit a 
cselédhiány ilyen leány fe fogadására kény
szerít, milyen megbízhatatlan nőt tart a 
házában, s milyen munkakedvvel dolgozik 
az átdorbérolt vasárnap után hétfőn.

Sok helyen kedveltek a falusi leányok. 
Ezek még romlatlanok, — gondolja a gaz-

. da. Ilyenek egy része azonban se irni se 
olvasni nem tud, sehová el nem talál, s ha 
elküldik valahová, nem talál vissza, órákig 
csavarog: — végre is visszajön, hogy nem 
jutott el oda, ahova küldték.

Sok cseléd van, aki hamis munka könyv
vel szegődik e>, s első nap meglopja a gaz
dáját. A másnak munkakönyvé alapjan persze 
hiába keresik. Egy részük szerényebb, csak 
előleget kér, hogy kiválthassa ruháját a 
kvártélyos asszonytól. Elmegy az előleggel, 
s vissza se jÖD ; ott hagyva az idegeu 
cselédkönyvet.

A finomabb cselédek meg épen nagyon 
nehezen kezelhetők. Ezek közt van szoba
lány, aki klaviroz és francziául beszél, s ha 

' a nagysága görbén néz rá, ideggörcsöt kap. 
' Ha azonban a nagyságos úr vét az illem 
’ ellen, azon már nem sértődik meg annyira

Most veszem észre, hogy meg csak na 
' gyón keveset mondtam el abból, amit el le

hetne mondani, s levelem már is oly hosszú, 
hogy be kell fejeznem.

Tisztelt Nagysád, - - aki e sorokat ol
vassa, — ne zugo ódjék, ha nincs megelé
gedve a cselédjével. Gondolja el, hogy pesti 
cselédet kellene fölfogadnia, és akkor talán 

‘ — még fölemeli a mostaninak bérét.
I Lévai.

' nem elég Körii tekintő modorban _

Különfélék,
— Léva város polgármesterével se- 

hogysem tud kibékülni Barsvármegye ható-
* sága. — Alig egy pár hete értesültünk
• arról, hogy a vármegye alispáni hiva- 
' tala a polgármestertől bpesti éB körmöcz- 
‘ bányai kiküldetésre felszámított napidijainak 
’ visszatérítését követelte. Ezen hatósági

végzés ellen, mint értesülünk, a polgármester 
felobbezett, feiterjesztését azonban _  talán

szer
kesztette meg, a mennyiben a felebbezési 
iratban foglalt kifejezések alapján Simonyi 
Béla alispán személyében sértve érezvén 
magát, el.eoe fegyelmi vizsgálatot rende t 
el. A: alispáni hivatal ezen rendelete elle
nében a po'gármester újból felebhezett a 
közigazgatási bizottsághoz, felterjesz
tésében ugylátszik nem volt kíméletesebb 
ezúttal sem, sőt kiemelte ta'án azt, hogy 

j az alispán eljárását Léva város ellen táp- 
< Iáit indulatainak tulajdonítja s öt mint a 
: város érdekeinek védőjét megtörni igye

kezik. A közigazgatási bizottság a polgár
mester felterjesztésében hatósága ellen 
ismételten tanúsított tiszteletlen
séget, sértést állapított meg s hivatalától 
felfüggesztette. — Nem akarjuk a közigaz
gatási bizottságnak, mint hatóságnak el
járását ezen rendeletében törvénytelennek 
deklarálni, csak azt kérdjük: ha a 
város e sö tisztviselője, csak azért, mert a 

' feljebbvalója iránt tiszteletlen volt, feifüg- 
gesztetik, mily ítélettel sújtana ezen illutzt- 
riss testület hanyagság, erkölcstelen
életmód, okirathamisitás, hűt
lenség, sikkasztás eseteiben ? 1 _
Mindennek meg van a maga mértéke t. 
közigazgatási bizottság. Nem osztjuk a 
polgáimester irmodorát;ha sértő, elitéljük; 
de hogy sértésért, tiszteletlenségért egy 
város első tisztviselőjét felfüggeszteni 
lehessen, ezt kétségbe vonjuk, ez ellen 
tiltakoznunk kell 1 Tessék fegyelmileg eljárni 
ellene, megtartva a törvényes formát _  s
amennyiben a bírák érdektele
nek — meghajlunk mindenkor Ítéletükben.
— De engedőimet kérünk — mig S i m o- 
n y 1 Béla ur, mint alispán nem tud felül
emelkedni a Léva—Maróthi érdekelt
ség küzdelmein ; mig Léva és érdekeltsége 
ügyeit az alispáni hivatal úgy kezeli, amint 
azt tapasztaljuk ; Léva város közönsége, 
testben-lélekben egybeforrott polgárai csak 
helyeselhetik, ha sérelmeik megfelelő mó
don és alkalmas időben szóvá tétetnek.
— Most ugyan nem tartjuk e kérdés fel
vetését időszerűnek; úgy látszik azonban, 
hogy felülről soha, még ma, a küzdelem 
zajában sem feledkeznek meg rólunk • erről 
tanúskodik legutóbb a 11 városi polgárnak 
a bizottsági tagsági jogtól történt meg
fő íztása is.

— A százas bizottság gyűlése. A 
nemzeti ellenállást vezető bar<,megyei százas 
bizottság f. hó 15 én délelőtt a lévai város
háza dísztermében gyűlést tartott, melynek 
tárgya volt az ehenálás további szervezése 
Határozottá vált, hogy a bizottság megbí
zottak és szükebb bizottságok által az ellen
állás céljaira gyűjtse össze a hazafias ado
mányokat, és pedig a vidéken, a földmives 
és szegényebb körülmények között élő más 
adófizető polgártársaink állami adójuknak 
2ő°o át, vagyis negyed részét fizessék be, 
míg azok, akik tehetik adójuk egész össze
gét tegyék le a haza oltárára. Egyúttal egy 
ellenállási alap-, másként tartaléktöke léte
sítése is tervben van, me’y részvények — 
illetőleg hitel alapján jöjjön létre. A ma
gyarság, a nemzeti élet kérdése most min
den egyes polgártól áldozatot követel, s ezt 
az áldozatot gondolkodás nélkül meg is hozza 
az, aki — szivében — magyar.

— Rendkívüli közgyűlés. Barsvár- 
megyének törvényhatósági bizottsága a f. 
hó 8-áu tartott rendkívüli közgyűlésben 22 
szám alatt hozott határozatában kijelentett 
rendelkezésnél fogva, 1906 évi február hó 
22-én délelőtt 10 órakor Aranyosmaróton a 

, székház nagytermében rendkívüli közgyűlést 
tart, * melynek tárgysorozata a következő ; 



1. a vármegye által folyamatba tett törvé
nyes ellentállásának további irányítása; 2. 
a belügyi kormánynak leirata a föispáni , 
volt helyiségeknek helyreállítása iránt.

— Szemle a honvédségünknél. ■ 
virtsologi Rupprecht Henrik tábornok, kerti- I 
letiparancsnok Schuetrer Ferencz százados 
vezérkari főnök kiséretében csütörtöktől 
szombatig szemlét tartott honvéd zászlóal
junk fölött. Pénteken N. Káinénál volt gya- 
kolat és pedig anyitrai honvédekkel Bzemben. 
A tábornok szombaton utazott el. A látottak 
fölött kifejezett dicsérete ismét egy levél 
Brunsvik őrnagy és derék tisztikarának 
amúgy is dús babérkoszorújához.

— Nöegyleti gyűlés. A Stefánia ár
vaházat fenntartó lévai nöegylet f. hó 19-én 
azaz hétfőn d. u. 3 órakor rendes gyűlést 
tart az árvaház helyiségeiben.

— Oh áldott, oh áldott a keze J 
Írása I Ebben a sivár, szomorú időben, 
midőn mindenfelé csak sötétség, a zsarnoki 
önkény réme tekint felénk, midőn a honfiak 
csak vállukat vonogatják, és a midőn — 
szégyen! — oly sok magyar ember lódul 
a zsákmány után, midőn fő a hivatal, a 
haza becsülete meg semmi . , . ebben a 
gyászos időben fénysugárként világit a 
magyar asszony, a magyar anya honszerető 
szive; jóleső meleg árasztja el szivünket 
és remélünk, föléled bizalmunk az ősi erény
ben ! — Ifj. dr. Ordódy Vilmos, a lévai járás 
szolgabirája a következő levelet kapta édes 
anyjától, idősb dr. Ordódy Vilmosnétól:

Édes fiam Vilkó 1 E hó 12-én tehát hétfőn 
Vezekényen leszek, hol csak egy napot 
időzök, — ha könnyen szerét teheted, 
jöjj ki kedden éjszakára hozzám, beszélni 
szeretnék veled. Hogy nem írunk, annak 
okát könnyen kitalálhatod. A lapokból 
látom, hogy 15-én jön hozzátok az újon
nan kinevezett főispán. — As esetben, 
ha nem találkozhatnék veled, megírom, 
hogy semmi áron a hivatalban meg ne 
maradj, gyere haza, egy darab kenyér min
dig akad a számodra ide haza — és a 
meleg szülői szeretet, azt tudod amúgy is. 
Ellenkező esetben én hazaárulóra rá nem 
néznék az életben, te pedig az lennél, ha 
helyt maradnál. Ölel szerető anyád Irma. 
Budapest II/2 1906.

Ez a rövidke levél többet ér száz bécsi 
audienciánál, többet ér a mi híres törvény
könyvünknél is, mert ezt is kitéphetik ke
zünkből, lábbal tiporhatják, de az egri 
hősnők, a Zrinyi Ilonák spártai szivét el 
nem némitja semmi hatalom, s ha semmi 
más, ez fogja megmenteni a magyar szabad
ságot 1 Az ilyen édes anyának nemcsak a 
kezét, de bizony meg lehet csókolni leve
lének minden kis betűjét 1

— A Lévai Casinó vigalmi bizottsága 
f. hó 12-én tartott ülésében elhatározta, 
hogy f. évi február hó 27-én, a farsang 
utolsó napján, a Casinó összes termeiben 
programmal egybekötött táncmulatságot ren
dez. A programból különösen érdekesnek 
ígérkezik a Frego'i testvérek közreműködései 
kiket a bizottságnak sikerült az estélyre 
megnyerni. Az érdeklődés a mulatság iránt 
már ez idő szerint is igen nagy. A régi 
gyakorlathoz híven a mulatságra a Casinó 
meghívókat nem bocsát ki — a tagok ven
dégeit azonban szívesen látja. Az estély 
pont 8 órakor kezdődik.

— A lévai izr. nőegylet f. évi már- 
czius 4-én tartja meg harmapik téaestélyét. 
Az érdekes műsorral bevezetendő estély 
iránt máris folynak az előkészületek. Az 
érdeklődés általános. Belépti dij 1 korona.

— Szépirodalmi és művészeti fo
lyóirat a Vidéken Tekintve a mi irodalmi 
viszonyainkat, ehez nem csekély bátorság 
szükségeltetik, s épen azért dicséret illeti 
az Ipolyságou megjelenő „Az Öru szerkesz
tőit, kik ezúttal már a harmadik számot 
küldték szét egyformán változatos, szép és 
Ízléses tartalommal. A lap munkatársainak 
gárdájába tartozik a felvidék valamennyi 
számottevő írója, és mint a magyarság igazi 
őre, rendületlenül küzd a nemzetiségi tót 
törekvések ellen. így ezen derék vállalat 
hathatós segédje lesz a Femkének is. Előfi
zetési ára egész évre 8 korona. Megjelenik 
havonta kétszer.

— Farsang oroszkán. Az oroszkai 
czukorgyár iparosai f. hó 24-én a czukor- 
gyán vendéglőben Baját tűzoltósága javára 
zártkörű táncmulatságot rendeznek. Belépti 
dij : Személyjegy 2 kor. családjegy 3 kor. 
Kezdete este 8 órakor lesz.

— A siketnémák körmöcbányai 
Intézetében az 1906 — 1907-ik tanévben 
15 első osztályú növendék vétetik fel. Fel
hivatnak az érdekelt szülők, hogy a fölvétel 
módozatainak megállapítása végett minél 
hamarább jelentkezzenek az intézet igazga
tóságánál, illetőleg 7—12 éves gyér nekeiket 
jelentsék be.

— Áthelyezés. Hegedűs Mór, az ara- 
nyosmaróti államépitészeti hivatalnál alkal
mazott kir. mérnök a közszolgálat érdekében 
Miskolcra helyeztetett át; helyébe Bernát 
Samu balassagyarmati kir. mérnök küldetett,

— Műkedvelői el őadás. A vere- 
bélyi kath. kör 1906. évi február 21.- és 
25-én, saját pénztára javára a kör helyisé
geiben műkedvelői előadást rendez. Kezdete 
8 órakor, a vasárnapi előadás után jelmez ' 
bál lesz, jelmez nem kötelező.

— Hadüzenet a szivarnak. A régi 
jó időkről való füstölő szerszám, a pipa, • 
kezdi megint elfoglalni régi birodalmát.

Csendesen, de biztosan indul hóditó útjára, 
kiszorítván a drzga szivart, is még drágább 
cigarettát. Soksn t. i. úgy gondolkodnak 
mostanában, hogy kár a Dunába vizet stb, 

sapienti pauca — meg azután sokat 
lehet a szivar bojkottjával megtakarítani, 
meg nem is olyan ártalmas a pipa, mint pl. 
az az istenteten papir-szivar. Egyik-másik 
úri háznál már nem is tartanak szivart : ott 
állanak a pipák, válasszon belőlük a vendég, 
ha pipázni akar. Hát ez is valami.

— A selmeci főiskolát a pénzügy- 
minister rendeletéből febr. 12-én nyitották 
meg újra, még pedig a félévi vizsgálatokkal. 
A főiskolát jan. 9 én zárták be a hallgatók
nak az uj főispán ellen való tüntetése miatt, 
Akit uióbb, mikor újra Selmecre ment, hogy 
installálják, a főiskolába akart bestádásol- 
tatni a pénzügyminiszter, amit azonban a 
főiskola tanácsa kereken megtagadott s ebből 
folyólag dr. Fodor rektor és dr. Vadász 
prorektor fö mentésüket kérték. Az incidenst 
békés utón in'ézték el.

— Frigyes főherczeg vadászatai. 
Frigyes főherceg tudvalevőleg a monarchia 
egyik leggazdagabb földbirtokosa és mint 
ilyen természetesen ö a tulajdonosa a leg
gazdagabb és legszebb vadász-területnek is. 
Az elmúlt évben pl. 100.537 vad került a 
főherceg vadászterületén terítékre. A sta
tisztikai kimutatás szerint utolsó helyen 
szerepel a legutóbb megvett „Véghlesi“ 
terület. Itt összesen csak 306 hasznos vadat ' 
lőttek le, közte 13 özbakot és 209 nyulat. : 
Egy speciálitása azomban mégis van és ez 
az, hogy ott baglyot is lőttek. Az egészben ' 
legnagyobb számmal a nyúl vezet. Ebből 
összesen 32.895 drb,, fogoly 16.502, fácán 
pedig 10.367 dib. került a főherceg teríté
kére. Szarvas 264, zerge 696, őzbak 672, 
özsuta pedig 397.

Felfüggesztési határozat. I 
Barsvármeyye közigazgatási bizottságának 

Léva város po gármestere eben hozott ha
tározatát az utolsó pillanatban sikerült meg
szereznünk ; ez szóról-szóra igy hangzik ; 
417/1906 szám.

Barsvármeyye közig, bizottsága
A vármegye alispánjának folyó évi ja

nuár hó 20 án 550/1906 szám alatt kelt 
azon határozatát, mellyel Bódogh Lajos 
Léva város polgármestere ellen az alispáni 
hivatalhoz felterjesztett fellebbezésében hasz- . 
nált sértő kifejezések miatt az 1886. XVII. > 
t. ez. 91 §-ában biztositott jogkörében fe
gyelmi eljárást rendelt el.

Határozat;
A közigazgatási bizottság Bódogh Lajos 

Léva város polgármesterénok a törvényes 
határidőn belül benyújtott fellebbezése foly
tán az 1886. XXII. t. ez. 91 §-ának negye
dik bekezdése értelmében felülvizsgálat alá 
vevén, ht lybenhagyja; egyúttal Bombay 
Vilmos bizottsági tag indítványának elfoga
dása mellett egyhangúlag kimondja, hogy 
tekintve miszerint nevezőit polgármester 
a közigazgatási bizottsághoz intézett felleb
bezésében a vármegye alispánját újabb 
sértésekkel illeti az 1896, XXII. t. ez. 93. 
§-a alapján Bódogh Lajos Léva város pol
gármesterét hivatalától is felfüggeszti és 
ellátásának mérvét a felfüggesztés tartamára i 
— a lakpénz érintetlenül hagyásával, — , 
fizetésének felerészében al apitja meg.

Végül kimondja, hogy ezen határozat, 
nak a fegye’mi eljárás elrendelésére vonat
kozó része ellen az 1886. XXII, t. ez. 99 
§-a értelmében további felebbezésének nincs 
helye, ellenben a határozatnak a fe füg- 
gesztés iránt rendelkező része a belügymi
niszterhez intézendő s 15 nap alatt ezen 
bizottsághoz benyújtandó fellebbezéssel tá
madható meg, de a felfüggesztés már ezen 
határozat alapján felebbezés etetőben is 
végrehajtandó.

Miről:
1, az alispánt.
2, Léva város közönségét az 1886. XXII. 

t. ez. 93. §-ának végső bekezdése értelmé
ben további eljárás céljából.

3, Dr. Bottka Győző mint a vizsgálat
tal megqizott tb. főügyészt a vonetkozó 
tárgyirások kiadása mellett.

4, Bódogh Lajos Léva város polgár
mesterét vétjegy mellett értesíti.

Kelt Barsvármegye közigazg. bizottsá
gának 1906 évi február hó 13-áu Aranyos- 
róton tartott ülésébe a.

Simonyl
alispán h. elnök.

Közöltük e határozatot már ma i zért, 
hogy a nagy közönség lássa, miképen a 
polgármester ellen a közigazgatási bizottság 
midőn ily nagy horderejű s talán igazság
talan határozatot hozott, egyetlen betűvel 
sem tudja megindokolni határozata jogos 
voltát.

Közönség köréből.
Nyilvános nyugtázás.

Dr. Rudoyánszky Tiutsz aranyosmaróthi 
főszolgabíró úrtói egyizben 24 k., másodíz
ben 14 k., a Lévai kereskedelmibank rész
vénytársaságtól 20 k., Nyiredy Gáza úrtól, 
Léva város IV. tizedének polgárai nevében, 
pedig 10 k., Összeiea : 68 k., készpénzt kap
tunk Stefánia árvaházunk ezétjaira.

Amidőn ez összeg kézhez vételét — a 
Bars czimü hetilap szívességéből — nyilvá
nosan is van szerencsénk elismerni, fogadják 
a nemeslelkü adakozók kis ár.á'nk nevében, 
leghálásabb köszönetünket,

Léván, 1906. február 16.
Leidenfrost Tódorne Faragó Sámuel

nöegy). alelnök. nöegyl. titkár. I

Köszönet nyilvánítás.
Az első magyar általános biztosító tár

saság tek . főügynöksége Léván, a tüzol- 
tószerek beszerzésére, mintmult évben, újy 
az 1906 évre is 200 koronát adományozott, 
melyet átvettem, ezen nemes adományért 
hálás köszönetét nyilvánitja az egylet nevébe.

Kovátsik Samu I 
ö. t. o. egyl. pénztárnok. ‘

Szerkesztői üzenetek.
P. K. Nagy-Szecse Szívesen ad uuk helyet a köz

leménynek, de igen kórjuk, szíveskedjék a jövőben oi- ’ 
vasható irássas leíratni, mert a szedőnk megszökik.

Ludo ika. Kissé későn érkezett, már csak a jövő * 
számban hozhatjuk. ,

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése. i
1906. évi február hó lt.tói 1906 február hó 18-ig. I

Születés. I

Házasság.
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Laktís Jakab Velicsánszki K. leány Katalin

Kóhn Manó Máller Malvíu leány Halva szül.

Nováki István Czudor Zsófia fiú István

Lukács Lajos Iván Mária fiú Halva szül.

Petruska Pál Kis Jozefin leány Orzsébet

Dubov szki János Kuzbert M. fiú Mihály

Tölegény gs menyasszony neve Vallása
]1

özv. Deutsoh H- Faufeder Zs. Izraelita

Halálozás. i 
!

Az elhunyt neve Kora A halál oka

i
i

1
Dr Roskoványi Lajos 49 éves Szivbénulás

Rudzau Mária 15 éves égési seb

Eremmel Ilona 2 éves Tüdőgyulladás

Miklósi Jánosné Tóma I. 26 éves Tüdő giimökór

f

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya József rendőrkapitány.
Búza m.-mázsánként 14 kor. 80 fill. 

15 kor. 20 fid. Kétszeres 12 kor. 40 fill. 
13 kor. 20 fill. Rozs 12 kor. 20 fid. 12 kor.
40 fii). Árpa 13 kor. 40 fill. 14 kor. 40 fill.
Zab 14 kor. 40 fill. 15 kor. — fill. Kuko-
ricza 13 kor. 40 fill. 13 kor. 80 fid. Len
cse 25 Kor. — fill. 27 kor. — — Bab 23 
kor. — fid. 24 kor. 40 fid. Köles 9 kor. 
20 fill. 10 kor. 40 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten. 
Lóhere 116—132 kor., Luczernamag
116—122 kor. Muharmag 18—20 kor. Balta
cím 28—30 kor. Bükköny 20—24 kor.

Nyilttér.
3422/190. tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat!
A lévai kir, járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Adler Viktor zselizi lakos végre
hajtatnak Engel Gezané és Kiskorú Frish Marta 
végrehajtást szenvedők elleni 225 kor. tőKeKöveteles és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a lévai kir. járásbíró
ság területén lévő Szodo községben fekvő s a szódói 
35 számú tjkvben iekAÖ A t 1 sor 35 hazáin alatt 
foglalt egész ingatlanokra s azon épült 26 ó. i. számú 
házra 24ó3 kor. kikiástási árban
az árverést elrendelte és hogy a fennebb megjelölt in. 
gatlan az 1906 évi márczius hó 9-ik napjan dél e. 10 
orakor Szodoközseg bírói hazanai magiartaudó nyil
vános, árverésen a kikiáltási áron alul is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°o-át készpénzben vagy az Á881 évi LX 
t. ez. 42 §-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881 évi november hó 1-én 3333 szám alatt kelt 1. M. 
R. 8 §-ában kijelölt ovadé3képes értékpapiban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881 évi LX, t. ez. 
170 § a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál tör
tént elő leges elhelyezéséről Kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságuál 1905 évi deczember hó 10 napján.

Pogány
kir. jarasbiró.

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

kiadó esetleg eladó.
Bővebbet LÁSZLÓ IMRE tkpé nz. 

pénztárnoknál Léván.

Vanszerencsém a n. é. közönség 
tudomására adni, hogy alulírott a 
mai naptól Léván, a vasúti állo
más telkén egy a mai igénynek 
mindenben megfelelő 

építési vállalatot 
és 

t»lljtaoiiía iittl 
alapítottam. Tekintettel arra, hogy 
ezen üzletágakban részben önállóan, 
részben pedig mint, — Szauer 
Izidor és Mór, lévai cég üzletveze
tője már több mint 25 éve műkö
döm, azon reményemnek adok ki
fejezést, hogy szakképzettségemmel 
szerzett üzleti összeköttetéseim és 
ismeretségeim révén azon szerencsés 
helyzetben leendek, hogy a hozzám 
forduló n. é, közönség kiszolgálásá
ban a legmesszebb menő igényeknek 
is megfelelni képes leszek,

A n. é. közönséget törekvésem 
támogatására kérve

vagyok kiváló tisztelettel
Berger Linót

v —------ ------------

Gyöngyvirág-
jobb, teljesen ártalmatlan szer.

créme és szappan 
arezra kézre leg

1 tégely ára I korona. — Szappan 80 fill- ,

BOLEMAN gyógyszertárban Léván.

Ciiiibalniozásra, hegedü- 

lésre és zongorázásra tanít: 
Tóth István 

lévai reform, ktanitó.

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

közönséget, hogy a Láng kávéházza1 szemben 
Klain Ödön féle házban levő volt Lehotzky 
Vilmos féle

Borbély és ■-
— 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 n. é. közönség szives pártfogását 
kérve

kiváló tisztelettel 
Léva, 1906 febr. hó.

Bartók Béla 
borbély és fodrász.

Menyasszonyi selyem
méterenkint 85 krtról, 11 frt 35 krig minden színben. 

Bérmentve és már elvámolva, Gazdag mintaválaszték 
póstafordultával.

Henneberg selyem-gyár Zürich-

Ajánlom jó zamatú homoki 
boraimat, saját termésem:

Rizling fehér fajbor 32 kor. 
Mézes fehér legf. 36 „ 
Siller bor (kadarka) 30 „ hektónként

Kölcsön hordóban 50 litertől feljebb után
vét melle-.t: KÖRÖSI JÓZSEF szöllő- 
bírtokos Jánoshalma (Bács m.)
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Lévai Takarékpénztár Részvénytársulat 
XL- ÉVI

rendes közgyűléséi
folyó évi márczius hó 11-én

délelőtt 10 órakor saját épülete tanácstermében fogja 
megtartani melyre, a t részvényesek ezennel meghi

vatnak.

Tartozik. Mérleg-számla 1905. évi december hó 31-én. Követei.

F. k. 1. Vagyon; f. Teher;

16

300
294
295
23/111
296
277
17/111
t. III

111.120

289

T ÉL r g- -y a. i :
1. Közgyűlési elnök és jegyző választása, s a jegyzőkönyv hitele

sítésére két tag kiküldése.
2. A zárszámadások előterjesztése, az igazgatóság javaslatai a 

felügyelő bizottság jelentésével; a mérleg megállapítása ; a nyeremény 
felosztása és felmentvény iránti határozat hozatal.

3. Az igazgatóság és felügyelő bizottság tagjainak megválasztása 
az alapszabályok 17 és 20 §-a értelmében.

5. Az alapszabályok 15 §-a alapján netán beérkező indítványok 
tárgyalása.

Kelt Léván 1906 február 9-én.

223

193 
8/111.

224 225.

282
14/III

Pénztári készlet
Váltótárcza
Kamatozó ielz. kölcsönök 
Törlesztcses . ,
Kézi zálog és előlegek 
Értékpapírok
Pénzintézeteknél elli töke 
Előlegek és óvási dijak
M. k. postatakarékpénztár 

és 0. M bank giró szám
láján

Előlegek jótékonycélu ada
kozásokra

Intézeti ház
Engedm kölcsönök átmenő 

kamatai
Kölcsönök utáni hátralékos 

kamatok
Átmeneti tételek 
Bútor és felszerelések

1719673 -
1004278 4Í

56076
1131061

43,'I

Az igazgatóság.

Kivonat az alapszabályok 13-ik §-ából. A közgyü'ésen csak oly részvényes 
gyakorolhatja jogait ki a közgyűlési meghívó kelte előtt legalább 60 nappal már a 
részvényesek könyvében részvényesként be volt vezetve, s ki ily tulajdonjogu rész
vényét a közgyűlés előtt lega'ább egy órával az intézet pénztáránál letéteményezte

Zárszámadások a pénzintézet hivatalos helyiségében naponként d e. 9—12 
óra között megtekin'hetök

i'

Léván, 1905 december h > 31-én.

Az igazgatóság:

Holló Sándor s. k. 
igazg. elnök.

2723951
29525
97C0O
48500

687

48

64

1672 36

1265 
10O000

3074

19078
50'iü
5500

27

4222'91,33
I I

28.

190 
íi/in.
191
281
192

25/111. 
26/111
28. 275.

9/111
220 221

222
81/in.

Részvény alaptőke
Tartalék alap
Ves/tesé-i tartalékalap 
Értékbiztositási alap
I- sö nvugdj alap
II- ik nyugdíj a ap'J 
Betétek
Engedm. utján átruházott 

jelz. kölcsönök
Fel nem vett részvény ősz 

talékok
Zálog eladási fölösleg
Kölcsönök után 1906 évre 

előre bevett kamatok
Nyeremény, mint egyenleg

ii

K. f.
K. |f.

130440
20OO0

70
200000 __

150440 7Q

40'100
13881 15

66U0 __

53881 15 
8489476 >.j||

209933 79

190
8161

46966 cg
64820 59

4222391~

A könyvvezetésért:

Mercáder Alajos s. k. 
fökönyvezető.

Ezen mérlegszámla a keresk. töivény 192. 5 a értelmében a fő- és mellékkönyvekkel összeegyeztetvén, valamint a kimutatót ért' 
kok leltarózfatván, azokat helyesnek és meggyőzőnek találtuk.

Tizély Lajos s. k.
felügy. biz. tag.

Schwarcz György s. k 
felügy. bíz. elnök.

Modveoky Sándor s. k.
felügy. biz tag

’) Betétképei) kezeltetik.

Kukullomenti

Első Szol ooltviny telep
(Tulajdonos: Caspari Frigyes 

Medgyes. 114 N.-Küküllőmegye.) 
voh az egyedüli az egész országban, mely olt
ványait óriási mennyiségi, naponta 5 millió 
liternyi vizzei öntözte s ennek folytán az egye
düli szöllöteiep, amely ez évben is valóban szép 
és mi.idén tekintetben kifogástalan minőségű 
szöllőoltványokat szállít.

lcaIcI í h.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
4 Képes áijegjfek számos elismerő levéllel ingjen és bíreenóve.

lton ij vliczeílíe-: ví. uittcii é
slteícx-bcti.

\/p7ör^7n • Minden darabb sz.appa- a Schioht névvel 
* OaM ■ tiszta és nem kérő- aka'részektö'.

Ö t á I I ó c • 000 koronát tizet Schicht Györg, cé^W W L Q I I a O . Aussigban bárkinek, aki bebizonyítja, hozy 
srappana a „Sehicht* névvel, valamely káros keveréket tanaim ,z. 

CH^-szappan!
(.Szarvas" vagy kúlcsszappant)

használjuk
kiváló hatású tulajdonsága miatt

előnyös eredménnyel
bármi mosási célra úgymint;

saját haaznála’ra, 
minden ruhaneműnél 

és 

mindenhez
ami egyá'talában mosva less.

I 
I

Minden vasárnap
Piheni sör !!

ZÓNA REGGELI.

SCH

Értesítés =
Van szerencsém a nagy

érdemű közönség szives tudo
másara adni, miszerint 1906 
márczius ho 1-éa a LÁNG féle 

központi étterem 
=-------- IstorxyliáijáLt . ■

személyes kezelésbe veszem 
és minden törekvésem oda fog 
irányulni, hogy igen tisztelt 
vendegeimnek jutányos arak 
mellett kitűnő és ix.etes ételeket 
nyújthassak.

A legjobb italokról állandóan 
gondoskodva lesz

Szives pártfogásért esedez 

D E ívl J E N JENŐ 
a Láng kivéház volt főpinezére.

= A MÁLNÁS.1 = 

„SICULIA“ 
(SZÉKELY)

ARTÉZI SAVANYU gyogyforás 
t : ‘su-i o t-.A o v haaníwn m

v -A — természetes
alkalíkus sós savanyuvizét 
Korányi, Kétly, Rigier, Vá 

inossy, Hirshler, Genersich, 
Tauszs, Irsai, Odoni. Tolatnék 
h >. h in-v.'a < uy iu i.i.arúv e» 
'I"Ci .fi rak ;» G j . T rok L cső 
Tíí In. G o , B , V ■■ All -H

fi 11_____ "i h ,, ii o o ,eu e,.e

<>e-ei.y v«.,y idül hurutod
21 e_- d s : “ iui. de<> eddig i»-

•** • >■ • JV-Z-.ei jóval ha as >«« . »-
(i»> minősített k.
P r . nv» k O dó , y .Hr

i <>

Gabonatisztitó-rosták. Darálók. Morzsoló. Tizedes mérlegek.

Mezőgazdasági gépgyárosok raktára: 
Kern Testvéreknél 

Léván.
Árjegyzékek kívánatra ingyen és 

bérmentve küldetnek. Sadtreadszera egyetemes 
es mélyítő aczel ekek.

első xxia.g’ya.x részvény sör
Előfizetést <abonamaL mérgeket 

árak mellett elfogadva.
íni ii i| -

Kezelő tulaj d.cn:s :

»8lCUJA- R TÁRS niALNaSFÜRDÖ 
(H■romsM-k .b'Ui gv-'.)

Kapható Léván : ENGEL Jó- 
Zhef ‘ " Körmőcabauyan 
GAZDIK Jáaod gyógyszerta 
raban es Selmecbányán Erust 
Zsigmond üzletében

« foraxtar Budapesten Brazay
Kálmán Kereste. Joz.et-KÖrur. 
1! Kérj tv-. a „Siculia“ «evre figyelni !

J

Az elismert legjobbTéTTegkitűnő bb

Cséplőgépek 
szab, uj Kenőgyürüvel ellátott görgős csapágyakkal 

kézi-, járgány 
és 

gőzhajtásra

Aczél ekék 1,2,3 és 4 tezilasnaí 
Rét, moha, tagozol es diagonal Boronák 

Gyűrűs es sima acél lemez földi hengerek 
-A.g-xicola vetőgépek

C3. és k. Riz.

!

arató-gépek 
fűnek herének.

Szabad, aszaló készülék gyümölcs es főzeléknek, 
Bor és gyttmöcst sajtók 

O-y-ujatiölcs és szőlő z-azók 
es bogyóniorzsolók, 

Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő 
-SxFESOlTi A." 

Szénit08,? P“«tltá«ára,Széllitlxa.tó takart tözlxaly-elr.

IBI. Jt

Nyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában Léván.

J árgány ok
1—6 vonóállat befogására 
Legújabb gabona-tisztító rosták, 

TRIUREKés KUKORICA MORZSOLOK, 
Szec3<a vajók, daralók, repavagók.

Széna és szaltnanrésak w* és 
, . . , H szállíthatok

’alamint mmdeu más fajta javasául óénak 
1 V d ön z, L 2.^ — i

- I ------- — iM'to lajwt y jj 2
legújabb szerkezetben kdének és szádna^k

- MaYFaRth PH. és Társa
ni^hV' ;a8önt“éR vashámormüveK 

Kitnn4»* x-uu~----------- -oeos, ILI. Taborstrasse 71. ’ooo munkás.

_K.ph>t6k: DÁ^


