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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 póstaotalványnyal küldhetők. 
Rcyea számok 20 fillérért kaphatók 

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

Belyegdij minden egyes heiktatásér tü fillér
Hivatalom hirdetmények

100 szóig 2 kor. €0 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 díj

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez • (Zöldkert-utcza 33. sz.) küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer 
► vasárnap reggel.

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

A LAP kiadója : NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
885/1906 szám.

Hirdetmény!
Léva város képviselőtestületének folyó 

évi január hó 31-én hozott 335 számú hatá
rozatával Czibulka Rezső lévai háztulajdo
nosnak 44 négyzet méter közterület a kálnai- 
utczai szabályozási vonal betartása tekinte
téből beépítés céljaira 132 korona vételárért 
eladatott a az e tárgyban létesült adásvevési 
szerződés elfogadtatott.

Ezen intézkedésről a város közönségét 
a 15 nap alatt érvényesíthető felebbezési 
jogra való figyelmeztetéssel értesítem.

Léva 1906 évi február hó 21-én.
BócLog-ib. Lajos 

polgármester.

Bécsi rongy.
Ebben a zűrzavaros világban, a 

midőn fejtetőre áll a józan ész, a mi
dőn nincs becse, nincs értéke a nobile 
officiumoknak, a midőn pénzért, hitvány 
koncért, mindig akadnak olyanok, kik. 
vásárra visznek lelke*, becsületet s 
mindent, a mi mindnyájunknak eddig 
tiszteletünknek tárgya volt, most a 
legkevesebbet gondolunk a hazai ipar 
termékek védelmével, senki se gondol 
arra, hogy nekünk magunknak kell 
az agitációt megindítani, hogy e 
hazában mindenki csak azt egyék, 
azt igyék, abból ruházkodjék, a mit a 
magyar föld termelt, a mit magyar 
termékből, magyar iparos állított elő. 
Ki kell küszöbölni a háztartásból a 
mi idegen, le kell tépni a ránk aggatott 
bécsi rongyot.

Itt az ideje, ha valaha, most kell 
beszélnünk a magyar ipar védelméről, 
mert felette szükséges ez a védelem 
azért, mert a bécsi rongy jó részben 
magyar gyártmány cimen jut be az 
országunkba. A nemzeti színű szalla- 
gokat az 'osztrák gyárosok nem sajnál
ják tőlünk, sőt Rákóczy, Kossuth és 
más rebellisek arcképeivel díszítik fel 
a bécsi rongyot, hogy annak Magyar
országon nagyobb kelendőséget bizto

sítsanak, De még tovább is mennek, 
az üzlet kedvéért megtagadják önma
gukat és gyártmányaikat szepességi 
vászonnak, székely háziipar terméknek 
stb. keresztelik el. Egész sorozatát ad- 
hatnók, hogy miként csapják be a 
magyart, de mindebből az a figyel
meztetés azzal áll elibénk, hogy közönsé 
günk végre valahára forduljon el már 
a bécsi rongytól még abban az esetben 
is, ha magyar gyártmánynak keresztelik 
el. Mindnyájunknak tudomásunk van 
az osztrák iparosok szédelgő üzelmeiről, 
akkor kötelességünk is azokat mind
nyájunknak meggátolni. Elismerjük, 
hogy ez nehéz kérdés és az is marad 
mindaddig, a mig a közös vámterület 
fennáll. Ha önnálló vámterületté válunk, 
akkor meg lehet majd kérdezni az oszt
rák importőröktől, hogy miként kerül 
vissza a szepességi vászon, Bécsen vagy 
vagy Brünön át Magyarországba. De 
addig is tenni kell valamit és mivel a 
hazug osztrák gyárost a magyar kor
mány keze el nem érheti és mivel a 
vámközösség fönnállásáig az Ausztriából 
magyar gyártmánykényt beszállított 
árukat a határon föl nem tartóztathat
ják, nem marad más hátra, mint 
azoknak a viszont elárusítóknak szigorú 
megbüntetése, a kik idegen gyártmá
nyokat magyar gyártmány cime és 
jelzése alatt hoznak forgalomba.

És itt térünk át cikkünk tulajdon
képpeni céljára. Az osztrák gyárosok
nak. hogy gyártmányaikat magyar 
gyári termék címén nálunk forgalomba 
hozhassák, médiumokra van szüksége. 
Az osztrák utazóktól és házalóktól el
tekintve, ezek a médiumok a magyar 
kereskedők sorából kerülnek ki, a kik 
elég hazafiatlanok, elég önzők és elég 
hitványak arra, hogy beálljanak az 
osztrák gyárosok ügynökének s a bécsi 
rongyot hazai gyártmáuy czimén sóz
zák a jóhiszemű, a magyar ipar termé
keiért lelkesedő fogyasztóknak nyakába. 
Ezeknek a tisztességtelen, hazug keres-
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kedőknek érzékeny büntetéssel való 
sujtása úgyszólván az egyetlen módja 
ezen terjesztés meggátlásának.

De itt még nem szabad megálla- 
nunk. A hatóságok lassan mozognak, 
a büntető kéz sokszorosak akkor sújtja 
a médiumot, mikor az már a szédelgés 
utján jól megszedte magát s pár száz 
korona pénzbüntetésnek és néhány 
napi elzárásnak oda se néz. A polgá
roknak, egyeseknek és egyesületeknek 
kell tehát közbelépni, ezeknek kell az 
efféle üzelmeket fölfedezni, morális 
fegyverekkel üldözni és gyökerestől 
kiirtani.

Ismerje minden magyar ember 
kötelességének, hogy soha bécsi ron
gyot nem vesz. Alakítsunk minden 
városban, minden községben egyesüle
teket, akik nyilvántartsák azokat a 
kereskedőket, kik az osztrák áru ter
jesztői és viszont azokat, kik készek a 
magyar iparcikkeket terjeszteni. Amazt 
bojkottáljuk társadalmilag, ezt pártoljuk 
s tömeges vásárlással tegyük neki 
lehetővé a kezdet nehézségeit. Becsü
letbeli dologgá tegyük azt, hogy kö
zülünk senki, de senki ide becsempészett 
idegen iparcikket venni nem fog, mig 
annak eredetéről személyesen meg nem 
győződik,

Legyen annak tudatában mindenki, 
hogy ez által igazán hazafias dolgot 
cselekszik s olyan köveket fog halomba 
gyűjteni, a melyre mint fundamentumra 
felépíthetjük a nagy, a gazdag és sza
bad Magyarországot. Baráti körben, 
társas összejöveteleinken ennek az esz
mének adjunk hangot, szítsuk a tüzet 
lelkesedve s az eredmény bizonyára 
olyan lesz, mely nem csak közvetlen 
az iparosokra nézve fogja a jövendő 
kedvező alakulását előidézni, de köz
vetve arra fogja kényszeríteni a nagy 
tőkepénzeseket, hogy itt ezen az áldott 
honi földön helyezzék el tőkéiket gyü
mölcsöző és sok munkás kézt foglal
koztató vállalatokba.

Az erkölcsös nevelés.
Virág az ifjúság, könnyen hervadó vi

rág, meiyet védeni kell legcsekélyeb lég
áramlattól, a legkisebb dértől, az orvul 
támadó legparányibb rovartól, mert tőle re
ményiünk gyümölcsöt, ő hozza azt a magvat, 
melyből terebélyes tölgy fog fejlődni.

1 Jaj a gondatlan kertésznek, ha nem 
őrködik éber szemmel kertje virágaira, mert 
nem lesz termése, nem lesz magja ; mun
kája kárbavész. a dudva felburjánzik és el
őli a himes virágokat.

Mindannyian, kik az egyetemes nevelés 
nagy kertjében do'gozunk, kertészke
dünk, nagy és mérhetlen feladat megoldása 
előtt állunk, mert amig bölcs és körültekintő 
munkásságunk gyönyörű flórát biztosit a 
nemzetnek, melynek nemcsak bájoló virágai, 
hanem életerős fejlődésre képes termései is 
lesznek ; addig ebibázott, nem körültekintő 
működésűnkért a Nagy Alkotó által megsza
bott természet törvények kérle 1 ellen szigora 
büntet meg minket a korcs utódokban.

A történelem tanúsítja : „ame’y nemzet 
ifjúsága ledér és korcs, az elveszett az élet 
küzdésében" ; nagy és hatalmas volt Róma, 
három világrészre terjedő birtok felett ural
kodott, népek hódoltak meg hatalma súlya 
alatt, rettegte az akkor ismert világ hatal
mát és mégis: az erkölcsök züllése, a kéj- 

■ vágy és az ezért hozott bachanaliák meg
törték az ifjúság tczélozott izmait, leteperték 
a féltve őrzött nemzeti erkölcsöket, megfé
lemlítették az eddig remegést nem ismerő 
férfi sziveket ée elpusztult a megdönthetet
lennek vélt nagy hatalom. Elpusztította 
saját fiainak romlása, dobzódása.

Nem szándékom foglalkozni világtörté
nelmi eseményekkel, hanem nemzetünk 
fényes és d csöséges múltjából átragyogó 
lángoló hazaszeretettel, moly erkölcsön épült 
erős lelkeket, magacélozott izmokat és vész
ben, megpróbáltatásban egyaránt munkál
kodni tudó erős ifjú nemzedékben talált 
tápot arra, hogy a magyar haza szolgálatában 
nem gyönyörh-jhászás és dözeö'és, hanem 
a nélkülözés, a munka és kitartó szorgalom, 
a tettre kész akarat és nemes erkölcs tudott

T ARCIZ A.
Juliánná napja.

Juliánná napja
Kinek a névnapja ?
Annak, a ki nékem 
Az életet adta.

Van-e még értéke
Ennek az életnek ?
Vagy csak annyi van még.
Mint a kit temetnek ?

Hála az Istennek,
Van egy kis értéke :
Nép javáért munkál,
Fegyvere a béke.

Oszlopa egy nőnek
S három kis gyereknek,
Kik érte naponként 
Hő imát rebegnek.

Hát ezt a névnapot
Megiinneplem szépen.
Köröttem családom
8 én velük középen.

Áldjuk az‘, ki nékem
Az életet adta,
Kinek épen ma van 
Drága nevenapja.

Áldjuk azt az anyát,
Ki már nem a mienk ,*
Ki rólunk álmodik
Oda kint, oda lent.

Tóth István.

Hogy vadásztak eleink ?
A „Bars" eredeti tároája.

Tilalmi idő lévén, valóságos vadászat 
hiányában az is jól esik, ha sorra szedjük 
az elmúlt vadászati év emlékeit, összeállítjuk 
a statisztikát, mennyi esett, nagyobb-e az 
eredmény a múlt évihez képest ?

A mérleg nem volna épen az utolsó, 
ha nem rontaná le értékét az, hogy egy 
derék, jó nimróddal megritkult a lévai va
dászok sora. Ha éppen csak egy emberről 
volna szó, de mennyi igaz magyar humor 
veszett el vele ! Szóval a múlt év nagy 
veszteséggel záródott. Újabban azzal vigasz
talom magamat, hogy legalább nem érte 
meg : „miként pökik gallérunk alá a német11 
— (Pázmány Páter mondása.)

Ha a jelen vigasztalan, úgy van vele 
az ember, hogy a múltban keresi vigaszta
lását, letűnt szép napok derűs fényében 
gyönyörködteti a lelkét, igy akarván elta
karni arczát a gonoszul feltolakodó sötét 
felhők elöl. íme, ebben a szibériai kietlen
ségben én is előveszek egy vaskos kötetet, 
melynek címe : „Századok" —, és keresem 
a letűnt századokban a szép dolgokat, ke
resem a — magyar wldyoi. 0 vasom, hogyan 
gazdálkodtak, mulatoztak a régi magyar 
urak, mik voltak ked vteléseik. Figyelmemet 
a magyar ember öröklött szenvedélye, a 
vadászat ragadja meg. *)

*
* *

Mint a féle lovas nemzet, a magyar is
Foglalkozás, időtöltés, játék, a XVÍ és XVII. 

században. Báró lUdvánszky Béla. Századok 188i. 
évfolyam 
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szeretett lóhátról vadászni. Lóhátról topók, 
agarak és sólymok segítségével - vadásztak. 
A szerencsétlen II. Lajos királyunk Csepel 
szige’én tartotta kopóit és agarait, de voltak 
kedves kutyái, melyeket maga mellett til
tott az udvarban, az egyházi főméltóságok 
meg is voltak botránkozva szörnyen, hogy 
az ebek ott kaptak enni a királyi asztalnál. 
Külömben az ö idejétől fogva vége a budai 
magyar udvarnak, azt már csak Erdélyben 
találjuk meg, erre is vonatkoznak a feljegy
zések. Az erdélyi Dagy urak, fejedelmek 
igen szerették a vadászatot. Kemény János 
„Önéletírásában" azt mondja, hogy Bethlen 
Gábor fejedelem „kevés ebet tartott," kó
péja legfeljebb 50 volt, és hozzájuk két 
pecér, de ezeken kívül agarai is voltak, 
többek közt két „palotás agara" — a „Hóka" 
és a „Kormos,* ezeket nagyon szerette a 
fejedelem. Palotás agárnak az olyan kivált
ságos állatot nevezték, amely nem a kutya
óiban lakott a többivel, hanem kiváló tulaj
donságainál fogva az urakkal a szobában.

Már Apafii Mihály udvarában 83 kopót 
ót 129 agarat számláltak meg. De bizony 
a fejedelem ö nagysága is megérezte volna, 
ha adót kellett volna utáuok fizetni, mint 
moatauában.

A kopókkal nagy vadat hajtottak, a 
vadászok lóháton követték a hajtást, az elfo
gott vadat úgy „ölették le,“itt tehát puska 
nem szerepelt. I. György fejedelem 1640 
szept. 13'án Görgény környékén tálkájával 
egy öreg medvét három bocsával egyszerre 
hajtatott és pedig szerencsével, mert mind

a négy medvét elfogatta és leölette. Bántfy 
György naplójában 1644. aug. 27-én Írva 
vagyon, hogy az nap „két derék özeket" 
fogott. Thököly Imre is szivesen vadászott 
kopókkal, 1677 május 28 án 3 szép szarvast 
vertek fel, de csak egyet sikerült elfogni. 
1693 márc, 17. vaddisznókat fogatott, né
hány nappal később (márc. 25.) ismét két 
agyarast.

Megtörtént az is, hogy agarakkal is 
hajtottak nagyobb vadat; Thököli Imre 1694 
junius 11. egy fiatal medvét fogatott agara- 
raivab Apor Péter „Erdély Átváltozásá^-ban 
Írja: „'átt.am oly agarat, az ki személye 
szerint elfogta a hiuzt," Egyébként az agár 
csak őz, róka és nyúl fogatására szolgált, 

I Kedves mulatságuk volt a régieknek a 
sólymászat, mindaddig, mig a sörétes puska 
álta'ánosan el nem terjedt. Sörétre ugyanis 
csak a XVIII ik században kezdik tölteni a 
pusáát. A sólyom-tanítás mesterség, sőt 
müvésaet számba ment; nagyobb udvartar
tásoknál e célra külön madarászok és ma
darász-mesterek működtek.

A sólymokon kívül ö'yveket is alkal
maztak a vadásza'nál, fürjezni pedig kar
valyokkal szoktak. Bornemissza Anna feje
delem-asszony azt irja Naláci Istvánnak 
(1670. aug. 20) hogy Díván fogasson kürtiig- 
okát és ttnitsi be számukra, mert amiket 
azelőtt adott volt Naláczi, már mind oda 
vannak. Az apró, —különösen szárnyas-vad 
fogásánál fontos szerepe van a vadászma
dárnak. I. Rákóczy György 1646. okt. 22- 
én Írott levelében arról panaszkodik, hogy 
Várad vidékén Vadászott, de igen kevés



oly fényes és páratlanul álló cselekményeket 
létesíteni, melyek ma is méltó példaként 
állnak előttünk. Fényes nemzeti muhunk, 
régi dicsőségünk tanúskodik ró a, ha vo.t 
is a nemzetben széthúzó elem, de a traditio, 
az ősök hősiességében való tennséges példa 
a jobban gondolkozók szivét á.batotta, ki
tértek az idegenből csempészett erkö csrontó 
csábok elől és a Haza szent szimbóluma 
alatt magasztos tettekre voltak készek.

Mert voltak szülők, kik gondos kerté
szek módjára éberen őrködtek a fejlődő 
növényre, hogy azt méz-harmat, mételyező 
köd, avagy ezeknél gyiikolóbb dér ne érje, 
melyek elviszik a fejlődés képességét, meg
ölik az egészséges termés létrehozását.

Ma m r sajnos nem igy örködnek a 
hivatott kertészek; nem tőrödnek ők a méz
harmattal, nem veszik figyelembe a méte 
lyezö ködöt, de nem is jut eszükbe virága
ikat a végromlást okozó dértől, megvédeni. 
Szomorú jelenségek ezek, sajnos l de lépten 
nyomon találkozunk velük.

Valami megmételyezne levegőnket, mert 
a fertőző bacilusok ijesztő mérvben szapo
rodnak, és ha a gondos és körültekintő 
közigazgatás példáját követjük, rettenetes 
epidémia üti fel tanyáját ifjúságunkban, 
melytől el fog pusztulni erkölcsileg, testi lég 
és szellemileg, pedig benne gondoljuk nem
zetünk jövőjét megalapítani.

Szomorú, de igaz ! ifjúságunk erkölcs
ben hová tovább hanyatlik 1 Mi ennek oka ? 
hol van forrása az általános erkö'cd züllés
nek ? 1 ez a mélyreható kérdés, mely meg
oldásra vár azoknak táborában, kik a ne
velés nagy kertjében teljesitik munkássá
gukat.

Ne keressük a rejtély megoldását más
ban, mint önmagunkban, mi a nemzet 
vénei vagyunk okozói annak, ha a reánk 
bízott kertet nem tudjuk a feltolakodó gaz
tól megtisztítani és megengedjük, hogy az 
életre való magot hajtandó csemetét elnyomja 
az a sok burján, megsemmisítse az a sok 
parazita.

A szőlőtermelő védekezik a peronos
pora terjedése ellen, a gazda irtja a herét 
megölő arankát, az erdész nagy buzga’om- 
mal pusztítja a fáin rágódó férgeket, hogy 
megmentse termését, mi azonban tétlenül 
és tanácstalanul állunk, sőt összetett dolog- 
talan kezekkel nézzük legféltettebb virága
ink, gyermekeink erkölcsi és testi sor
vadását és nem alkalmazunk egyetlen óvszert, 
hogy a rajtuk élősködő és teijes felbomlá
sukat okozó gombák szaporodását megaka
dályozzuk.

Közönyösek, sőt tétlenek vágjunk a 
felburjánzó gaz kiirtásában, elnézzük ifjaink 
tévedéséből kikerült ballépéseket, mi több 
gyakran büszkélkedünk azokkal a helyett, 
hogy kellő szigorral lépnénk fel.

Nem egy apát ismer e <, ki örömtől

fácánt fogatott, mert nem volt jó tanult 
sólyma. Másnap azért mégis tizenöt fácánt 
fogatott, sőt 25-én tizennyolcz, november 
első két napjának délelőttjén pedig harminc
két fácánt ejtett zsákmányul,

Madarászas közben vizslákat is hasz
náltak, Ezek keresték és repítették fel a 
szárnyas vadat, meg a nyulat. Már a XVI- 
ik században különféle fajú vizslákat alkal
maztak, volt fürjezésre való vizsla, más 
fajta szolgált a nyulkereséshez. I, Aapaffi 
Mihály fejedelem ötvenhárom vizslát tartott. 
BethleD Gábornak volt a többi közt egy 
Tigris nevű kedves vizslája, mely „mindig 
a fejedelem bársony székében heverészett."

Midőn sólymászni mentek, az egész 
társaság, valamint a vadász személyzet is 
mindig lóháton vadászott, bajos is lett volna 
a repülő szárnyast vagy nyulat másként 
követni. A madarászmester és a madarászok 
valamint némely vadász ur is karján, vagy 
vállán vitte szelíd sólymát, ölyvét vagy 
karvalyát. Ezeknek fejére karmazsin bőr
ből készült sapkát tettek. A vadászat meg
kezdetvén, előre bocsátották a vizslákat. 
Ha a vizsla állott valamely vadat és pa
rancsszóra beugrott, abban a pillanatban a 
vadász lehúzta sólymának fejéről a sapkát, 
ez adott jelre a vad után repült és mind
addig hajtotta, mig levághatta. Ekkor ismét 
a vizslát szóllitották elő, hogy a levágott vadat 
apportírozza. A sólyom pedig visszarepült 
gazdája karjára. A sólymokat felváltva küld
ték a vad utáD. Ilyen madarakkal rendesen 
fürj — fogoly — fácán- és nyulra vadásztak, 
de sokszor megtörtént, hogy egy-egy ügyes 
és erős sólyom levágta as özbakot is,

(Folyt, köv.)

dagadó kebellel dicsekszik: „a kölyöknek 
még az orra alja sem pelyhesedik és már 
legyeskedik" ; milyen nagy gyönyör a gyer
mekével nem törődő szülőnek 1 Majd lesz 
ennek visszahatása rövid időn belül, me'yre 
sírva fogunk visszatekinteni, de már akkor 
késő lesz, mert nem lesz módunkban az 
elhibázott fejlődést visszanyesni, a meggör- 
nyedí fát felegyenesiteni !

Elnézők, bűnösen e'nézök vagyunk 
gyermekeinkkel szemben, megengedünk ve- 
kik olyan dolgokat, melyeket megengednünk 
nem volna szabad; nagyon sztbidjára hagy
juk őket és örvendünk, ha élvezetről élve
zetre látjuk repkedni a gyenge csemetéket, 
melyekről tudjuk, hogy testileg nrpról napra 
hanyatlanak és szellemileg a megsemmisü
léshez állnak közel, nem is akarjuk tudni 
erkölcsi züllésüket.

Szomorúan hanyatlik nemzeti nevelé
sünk ! Milyen korhadt törzs válik ifjuságun*- 
ból, ha ezen az utón fogunk tovább haladni ? 1

Nem. Ezen az utón maradnunk nem 
szabad I mert nekünk történelmi fényes 
múltúnk van, ezt a fényes múltat meg keli 
őriznünk és annak a fényes muitnak nem 
szabad e'homályosulni a korcs utódokban, 
mert nesünk hivatásunk és fontos feladatunk 
van a körülöttünk élő nemzetek közt.

Nekünk erős — erkö'csben meg ingat- 
hatatlan szellemben nagyra törő és erőben 
megacélosodott ifjúságra van szükségünk, 
olyan ifjúságra, nre y tud tűrni, szenvedni 
és ha kell tudja vérét feláldozni a magyar 
Hazáért 1

A mi nemzeti létünk sok veizdynek 
van kitéve, minden óranak meg kell szerezni 
tettdus gyümölcsét, ha meg akarunk becsü
lettel élni a körülöttünk hömpölygő ember 
áradatban. Mérhetlen ellenségeinknek a szá
ma, kik agyarkodva törnek ránk éa ha ifjú
ságunkat nem tartjuk a vallás, az erkölcs 
és munka-szeretet, az önmagtagadás és hon
szeretet magasztos utján, letipor bennünket 
az ellenség előbb utóbb.

Korcs utódok nem fogják megvédeni a 
Hazát, hanem elárulni igen, mert elernyodt 
erkölcsük nem fogja megkülömböztethetni a 
nemest a gonosztól, sőt tobzódó gyönyör- 
hajhászatukban lelkiismeret furdalás nélsül 
adnak túl a iegdrágábbon: a haza iránt 
tartozó szigorú kötelesség érzetén.

i A Hazát szeretni nem cifra szavakban, 
nem hangzatos pózolásban kell, hanem kö
telesség teljesítésben mindenkor és minden 
körülmények között.

Fogjuk rövid gyeplőre a rohanó és 
magáról megfeledkezni hajlandó ifjúságot, a 
szigor legyen következetes példaadásunkban.

Okuljunk más nemzetek példáján, kiket 
elsodort a világ színpadáról a kérlelhetlen 
és megalkuvást nem ismerő végzet, mert 
fiait nem tudta az orkölcs utján megtartani, 

í K. M, A.

Szurkoló Körmöcziek.
A következő közleményt kaptuk Kör

möcbányáról :
Fo yó hó 12-én várod rendkívüli köz- 

gyü'és volt. A tárgysorozat 3. pontjában, a 
lévai m. kir. pénzügyigazgatóságnak február 
5-én, 2482 sz. a. körrendeleté fordult elő, 
melyben az önként befizetett állami adóknak 
az állatni pénz árba való beszállítása paran- 
csoltatik mrg. Ez a körrendelet, melyet 
bizonyára sokhelyütt papírkosárba dobnak, 
nagy szepegést idézett elő s igy került a 
közgyűlés elé. Pedig a várod közgyűlésnek 
ehhez semmi köze. Hol van a pénzügyigaz
gatóságnak az a joga, hogy ö a városi köz
gyűlésnek rendeletet küldjön ? Azt hisszük 
sehol s ehhez kétség nem is fér. És mögis 
tárgyalta. A városi tanácsnak a javaslatával 
terjesztetett elő. A javaslat azt ajanlotG, 
hogy a városi közgyűlés egy korábbi hatá
rozatát, mely épen erre vonatkozik, helyezze 
hatályon kívül. Szavazattöbbséggel (10, 3 
ellen) kimondották, hogy tekintettel a kény
szerhelyzetre, az előre fizetett 7100 s néhány 
kor.takarékpénztárban elhelyezett adó, a Kör
möcbányái m. kir. adóhivatalba szállíttassák.

Mis öté a városi közgyűlésnek az előre 
fizetett adókhoz s ki jogosítja föl, hogy 
rendelkezzék velük ? Azt hisszük, hogy a 
bátorság kissé korán szállt az inába a pol
gármesternek, mer: hiszen e kérdésnél csak 
is az ö felelőségének a tatarozásáról lehet 
szó. Ht az emberek a derekukat oly hamar 
beadják s egy puszta fenyegetést még ha 
hivatalos is, ilyen apparátussal hárítunk 
másra, igen gyenge bátorságot árulunk el. 
1 egyen meggyőződve a po'gármester, hogy 
a városi közönség mindig meg fogjt találni 
módját amak, hogy hazafias vél ta
núságáért megvédelmezze, csak ne féljen 
olyan nagyon 1

Aztán meg, ha jól tudjuk, a megye 
tiltotta el az adók beszolgáltatásától. Hát 
mit fog szólni most erre a megye ? A város 
közgyűlés a megye felett ál ? A polgármes 
térnék azt kellett vqlna ^válaszolnia, hogy

öt a megye tiltotta el az adó kiszolgáltatá
sától • tehát odda tesbék fordulni. Es ha már 
minden eszköz ki van próbálva, akkor lehet 
csak állítani, hogy kényszerittetett rá.

Hanem hát napjainkban úgy össze-vissza 
van keverve minden, annyi a so< ingadozó 
magatartás, hogy nem lehet csodálni, ha 
már pénzügyigazgatósági körrende'etek adó
ügyben, városi közgyűlés elé töröltetnek, 
a megye, az alkotmányvdelem a bástyája; 
de Körmöcbánya, talán soha nem volt, s ugv 
látszik nem is lesz az !

Egy kis reparációt. azonban hamarosan 
még is rögtönzött. Krmondatta a városi 
közgyűléssel, hogy a március 15-iki ünnepet, 
ezután a város polgármestere egy bizottság
gal rendezi s erre a célra költségvetésbe 
évenként 200 koronát vesz föl.

A február 22-iki rendkívüli közgyűlés.
A vármegye házán gyászlobogó és 

mellette a trikolor leng. Ezen napra kitűzött 
rendkívüli közgyűlés impozáns lelkesedés.-e' 
_  a higgadt és i..egfon olt ellenállás fönn 
tartásával végződött, dacára annak, hogy 
Sinyi Kálmán főispán a rendkívüli közgyűlés 
megtartását megakadályozandó, — Budapes
ten 1906 február 21-én L e't levelében felkérte 
a csendörparancsnokságot, hogy a február 22 
éré kitűzött rendkívüli közgyűlés megtartását 
karhatalommal akadályozza meg, — e cél
ból a tanácsterem ajtait csendőrökkel szállj* 
meg, — oda senkit be ne bocsásson. — A 
csendörszázados a falhivást híven, betű 
szerint teljesítette, — a tanács'eremne nem 
bocsátott be senkit; — de a vármegye lel- j 
kés közönsége és a tisztikar az alispán | 
lakására ment, ott a-, alispán elnöklésével I 
megtartotta az állandó választmányi ülést. ’
— és utánoa nyomban a rendkívüli közgyü- 

' lést, melyben fentarrotta a törvényes ellent-
állás irányításában előbb hozott határozatait,
— S ínyi Kálmánt — a ki esküt nem tea,
— főispánjának el nem ismerte,— és azou 
esetben, ha a vármegye házán volt föispáni 
lakást e-foglalná, — már most mogbizta Dr. 
Persay Ferencz vármegyei tiszti főügyészt 
úgyis mint ügyvédet, — Ba.bach Béla tisz
telet jeli tiszti főügyészt úgyis mint ügyvé
det, — Csekey Vnmos, Dr. Kmoskó Béla 
és Vitcze Gyula ügyvédeket a kilaktalanitas 
iránti keresetnek — anuak idejében bea
dására. —

A közgyűlés befejeztével a törvényha
tósági bizottsági tagok a szózat, majd a 
Kosuth nó a hangjti mellett higyták el az 
alispán lakosztályát — a csendőrök sorfal 
között. — A vármegyeház előtt csoportosult 
közönség a szózatot, majd a Kosuth nótát 
énekelve — éltette a hazát, — az alkot
mányt.

így folyt le a szomorú nap. —Szomorú 
nap volt ez, de az előző két napot nem 
tudom hogyan nevezzem Ds szólj inak a 
tények. — Már a műit héten futó lüzként 
terjedt a hír, hogy csendőrség és katonaság 
érkezik, mert jön a főispán. — A hír való
nak bizonyult. Kedden megérkezett a csend
őrség — majd doibeo a déli vonattal — 
egy század vadász. — És szerdán Smyi 
Kálmán főispán, a ki a cseodörlaktanyában 
szállt meg; de délután 2 óra előtt gyalog 
csendöri fedezettel — a csenaőrszásados és 
a hadnagy kíséretében megindult a városba, 
hogy ebédet szerezzen magának. — A vadá
szok a piacon voltak felállítva. — A bevo
nulás alatt a csőcselék és gyermeki öreg ék- | 
télén lármát csapott, és fütty, az asszonyok 
által összevert plr h födök zaja, —és „haza- ' 
áruló gazember" kiáltások közben folyt le.

A nagyszáóbsn — a szálló tulajdonos 
ételt- és lakást adni vonakodott, — de hir 
szerint a főispán azon kijelentésére, hogy 
ha nem ád ételt és lakást, — azon esetben 
az italmérési jogától meg lesz fosztva, — a > 
kényszerűségnek engedett. — Az ott eb?dlö 
intelligencia az éttermet nyomban elhagyta.
— Ezen bevonulás megismétlődött ugyaa- 
azon napon este — a mikor a főispán va
csorára ment.

Minden reggelre elkészül a távirda 
oszlopra egy akasztott ciiinderes — érdem
jeles alak. — A mai reggelre a vármegye
házzal szemben a kaszinó kéményéhez volt 
erősítve egy ilyen báb, a melyet ugyancsak 
a csendőrök vettek le úgy, hogy kiütötték 
a zsinde yt,- és a tömeg és a katonaság 
nagy nevetése közben leesett a földre, _
a honnét egy csendőr a községi szolgával 
felvitette a vármegyeház tanácstermébe, _
most ott van elhelyezve a hallgatóság 
helyén.

Egy sajnálatos eset történt e hó 21-én • 
az .Otthon" kávéházba bement — a főis
pán által tiszteletbeli főjegyzőnek kinevezett 
Steinkogel, és reggelit kért. — A kávés 
nem adott, — és S.einkogel eltávozott. — 
Azonban azuteráu nehány legény felismerte,
— és arcába tojásokat vágott, — arczul- 
verték, — és saját botjával megverték.

Ilyen állapotok vannak Ar.Maróthon.
— Mint hírlik, ismét katonaság várható
Alarótra. Most értesültem, hogy a főispán 
ma kapta meg a mininiszter teljes felhatal
mazását a főispánok hatásköréről szólló 
törvény 64 éa 65 szakaszának alkalmazha- • 
táskra a tisztvise ö&kel szemben, _  r. t,

Léva város polgármesterének ügye a 
vármegyén.

Barsvármegye alispánjának Léva város 
polgármestere elleni ügyében, aki felterjesz- 
téaeit a város érdekének védelmével kap-
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csolta egybe, egész terjedelmében közöljük 
múlt számunkban jelzett hivatalos okiratok a 
tartalmát.

I Az alispán vádlevele s egyúttal 1-sö 
fokú fegyelmi hatósági határozata : 
550/1906 szám.

Barsvármegye alispánjától.
A vármegye törvényhatósági bizottsá

gának múlt évi december hó 14 én tartó t 
közgyűlésében 1159-7564 szám alatt kelt 
s Léva város 1902 évi számadására vonat
kozó határozatát Bódogh Lijos Léva város 
polgármestere magára nézve sérelmesnek 
tartván, ezellen törvényes ha‘áridön belül 
hivatalomnál benyújtott felebbezéssel élt.

Ezon fellebbezés harmadik bekezdése 
a következőképen szól : „Ast sem hozom 
fel indokul az alispáni mditvány folytán 
hozott határozat megtám adá láná1, hogy te 
kintetes Simonyi Béla alispán ur személyes 
ellensége Láva városnak és én mint polgár 
mester azt rosszindulatú támadásai ellen 
évek ót* védelmezem, — a miért engem 
folyton üldöz a legtörvénytelenebb ürügyek 
alatt, s Léva város védelmében kifejteit 
hivatalos ténykedésemben mos már anyagi 
megkárosításommal iparkodik megfélemlítem 
és városom érdekei elieni meghódolásra s az 
aranyosmaró'hi érdekek szolgálatára kény
szeríteni."

Ezen rágalmazás jellegével biró kijelen
tés miatt a vármegye tiszti főügyészét a 
fenyitö feljelentés megtételére egyidejűleg 
felhívtam.

Minthogy azonban Bódog Lajos Léva 
város polgármesterének, mint hatósági közeg 
irányát) n elkövetett eme sértése fegyelmi 
utón is megtorlandó vétséget képez, az 
1886 XXII. t. ez. 91. §-ában biztositott 
jogkörömben Bódogh Lajos Léva váos 
polgármestere ellen a fegyelmi eljárást el- 
rende'en, s a fegyelmi vizsgálat teljesítésére 
dr. Bottka Győző tb., főügyészt kérem fel. 
Miről : 1. Léva város közönségét, - 2. Dr, 
Bottka Győző tb. főügyészt, — 3. Bódogh 
Lajos Léva város polgármesterét vétjegy 
mellett azzal értesítem, hogy ezen határozat 
ellen 15 nap tlatt hivata'omnál benyújtandó 
s a vármegye közigazgatási bizottságához 
intézendő felebbezéssel élhet. Aranyosmaróth 
1906 január 20-án.

Simonyi s. k. alispán — (P. H.)
** *

Bódogh Lajos polyármesternek a fenti 
határozat ellen benyújtott fellebbezése:

„Tekintetes Közigazgatási-Bizottság 1
Barsvármegye Alispánjának folyó 1906 

évi Január 20 án 550/906 sz. a, kiadott _
s nekem hivatalosan máig se kézbesített_
határozata ellen ezennel felfoly amodáé sál 
élek és a következőben terjesztem elő feleb- 
bezésem indokait:

A neheztelt határozat 2-ik és 3-ik pont
jában foglaltak tulajdonképen nem tartoznak 
az ügyhöz, mert hogy az a'ispán a tiszti 
főügyésszel együtt mit szándékozik tenni a 
bíróság előtt ellenemben, az az ö személyes 
magánügye és az én személyes magán ügyem 
leend, — s bizonyára könnyen meg bírom 
magamat ellenében védelmezni. — Itt arra
— ha már az alispáni határozatban az föl 
van említve — azt a megjegyzést teszem, 
-- hozv 1902-ík évben, amidőn Macsánszky 
János Léva városi tanácsnok ellen hivata
losan panaszt emeltem azért, hogy a város
ház megnyitási disz-ebédre kibocsájtott 5

| ír o < kö elezö aláírásra vonatkozó polgár 
j mesteri felhívásomra városszerte azt hir

dette, hogy „nem igaz, miaépp a polgármes
ter is megfizette az 5 frtot az aláirási-iv 
alapján, csak tőle (Macsánszky J-tól) akarja 
kicsalm a pénzt s a polgármester ingyen 
ebédel," — ezen becsületbe vágó s hivata- 

I lo.s tekintélyt mélyen sértő rágalmazás alul 
| 7049/1904 számú határozatával azzal menté 

föl az a'ispán Micsánszky Jánost, hogy 
azon kifejezések „csak magán bírálatot tar
talmaznak a polgármesterrel szemben11 s azért 
az alantas hivatalnok fegyelmileg felelősségre 
nem vonható I Tohát éu most hivatkozom a 

’ tekintetes alispán urnák ezen „döntvényére* 
s kifogást emelek az ellen, hogy az én 
sokkal enyhébb „magán bírálatom* miatt 
magát sértve érezhesse s ezért ellenem fe
gyelmi eljáráshoz fordulhasson. — Ha ne
kem és másoknak ilyen hivatalos példát 
adott az alispán, — annak következményét 
nyugodtan és sértődés nélkül kell viselnie 
akkor, amikor az vele szemben van alkal
mazva, illetve az ö hivatalos felfogása van 
követve.

2 Régi szabály az, hogy senki önma 
gának bírája nem lehet ! Itt pedig tekintetes 
Simonyi Bála alispán ur ellenem panaszké
pen lép föl s egyben pedig önmaga biró is 
akar lenni. — Es talán jogállamban még 
sem járja, — erre öt az 1886 XXII t ez 
91 §-a nem hatalmazza föl — a saját ügyé
ben. csak a harmadik személyek ügyében.
— Kérem ezért az 550/1906 sz. határozatot 
egesz terjedőimében megsemmisíteni,

3. Dö megsemmisítendő és megváltom 
tatandó a fegyelmi eljárás elrendelésére 
vonatkozó határozat azért is, mert annak 
jogalapja semmi nincsen, de annak megho- 

í zataiátiái minden törvényes kellék mellőzve lett. 
; — Miért rende te el a tekintetes alispán ur 

ellenem a fegyelmi eljárást? Azért mert az 
; 550/1996 számú irata szerint — személyé- 
i ben magát sértve érzi; e miatt elégtételért 
, a Bírósághoz fordult; a fegyelmi eljárásban 

mit kereshet hát a „saját érzésével?*' Ezt 
nem lehet fegyelmi utón, vagy éppen duplán 



fegyelmi utón is megtorolni 1 1 1 Ast hiszem 
a tekintetes Közigazgatási Bizottság ezt 
higgadtan és bölcsen be fogja látni, megsem- 
misiti vagy megváltoztatja a személyes iz
galmon alapuló alispáni határozatot.

4. Külömben ellenem nem is rendelhető 
el csak úgy rövid üon a fegyelmi eljárás
— mert az 1886 évi XXI. t. ez. 67 §. har
madik pontja értelmében a r. t. varosok 
polgármesterei „ugyanazon tekintetek alá 
esnek mint a járási főszolgabirák," -- ezért 
tiltakozom az ellen, hogy velem szemben a 
fegyelmi eljárás elrendelésénél ezen törvény 
mellőztessék s az alispánnak megengedtessék 
az 1886 évi XXII. t. ez. érteimében a r. t. 
város kisebb tisztviselői módjára „előző 
eljárás* nélkül fölléphetni. — Miután pedig 
ellenem — az 1886 évi XXI. t. ez. 67 
§ beli jogom dacára — a fegyelmi eljárást 
megelőző vizsgálat elrendelve nem lett, — ezért 
nincs senkinek jogában ellenem fegyelmi hatá
rozatot hozni, — miért az 550/1906 sz 
alispáni határozat ezen indokból is megsem
misítendő és megváltoztatandó. Figyelmez
tetem a tekintetes Bizottságot, hogy e kérdés 
eldöntésénél semmiféle más tekintetek ne 
vezéreljék, mert a XXI. t. ez. 67 § rende
letével ellentéses határozata esetén nemcsak 
a belügyminisztériumhoz, de szükség esetén 
nemcsak a Belügyminisztériumhoz, de szük
ség esetén az összes r. t. városok polgár
mestereinek szövetsége utján a törvényhozás 
elé leszek kénytelen fordulni törvényes 
intézkedés végett ; igy nem szeretném, ha 
vármegyénk Köz. bizottságának határozata 
valami tekintetben a küzbirálat előtt nem 
állhatna meg.

5. Eltekintve a fentiektől, kérdezem: 
mire alapította a tekintetes alispán ur az 
550/1906 sz. határozatát ? Mert hát minden 
közhatóság vagy Bíróság intézkedésének tör
vényre kell alapítva lennie! A’.onban az 
550/1906 számú— minden : örvényes formán 
nélkülöző — határozatban egy betű sincs 
arról, hogy az melyik törvénynek rendeletére 
van fektetve, — az 1886 évi XXI. t. ez. 67 
j át, az 1886 évi XXII. t. ez. 90 § át és 
az 1886 évi XXIII. t. ez. 1 § át az 1. alatti 
mellékleten terjes szövegében bemutatom,
— melyik betűjét sértettem én meg azon 
két utóbbinak?! E’.t az 550/1906 számú 
alispáni „határozat** 1 sem tudja megmondani, 
mert egyetlen hangot se szól róla 1 Nem 
elég csupán személyes érzelmekre fektetni 
a határozatot, — meg is keli azt indokolni 
s hogy igazságosnak tűnjék föl az, a törvé
nyek azon §§-aira is hivatkoznia kell, — 
melyre fektetve van és amelynek alapján 
vádat emel !

Kérem ezért a Közigazgatási Bizottságot, 
emelkedjék a törvényesség és igazságosság 
azon magaslatára, amelyet a neheztelt alis- 
pani határozat teljesen néikü öz, — de a 
melyről — a személyes tekintetektől menten
— az igazságnak érvény szerezhető lenne 1
— Csak igy vethető vége azon abszolu- 
tisticus irányzatú eljárásnak, melyet az 
alispán ur minden alkalommal ellenemben 
követ.

Kelt Léván 1906 évi február hó 7*én.
Teljes tisztelettel: 
BócLog'li I-iajca 

polgármester.
* * «

Ezek után itt közöljük a törvény hiteles 
szövegét, melyek alapján és melyek megsér
tése miatt egy tisztviselő ellen fegyelmi 
utón föllépni lehet és a melyek valamelyik 
pontjára a fegyelmi határozatot alapítani 
szabad s a melyet mind az alispánnak mind 
a Közigazgatási bizottságnak kötelessége 
megtartani :
1886 évi XXII. t. ez. Vili, fejezet, 90. §.

„A. községi e’őljáióság, valamint a se
géd- és kezelő-szem lyzet bármely tagja 
ellen fegyelmi óljáénak van helye:

a) ha megsérti vagy hanyagul teljesiti 
a törvényben és szabály- vagy kormányren- 
rendeletekben megszabott kötelességét, vagy 
azok teljesítésére, betegség esetét kivéve, 
képtelennek bizonyul;

b) ha a törvényhatóság, illetőleg a kor* 
mány által nyilván vagy hallgatólag még 
helyben nem hagyott, vagy megmásított 
olyan határozatot vagy szabályrendeletet 
hajt végre, mely felsőbb jóváhagyás előtt 
végre nem hajtható; vagy

c) ha nyilvános botrányt okozó erkölcs
telen életet él, vagy ilynemű kihágást 
követ el."

„Itt az irás forgassátok, érett ésszel 
józanon 1“ Ezt mondja a példabeszéd. Ezu* 
tán mi azt a kérdést intézzük a közvélemény 
itélőszéke e'őtt Simonyi Béla alispán úrhoz,
— mutasson rá az I-ső és Il-od fokú hatá
rozatokban egyetlen betűre, mely a fenti 
törvény rendeletéinek megfelel I ! I No hát 
erre nem tud rá mutatni, — étért nincsen 
a fegyelmi határozatok egyikében sem azon 
törvény idézve I így hallgatag be van 
ismerve, hogy azon határozatok törvény- 
e’lenesek s hatalmi önkényre alapitottak.

Ebből most már azon kérdés merül fö1, 
hogy Barsvármegye 165 ezernyi lakosságú 
népének ügye s nagyszámú tisztviselőinek 
sorsa jó kezekbe van-e letéve S.moDyi Béla 
alispánnál ?

Úgy látszik Katy János volt főispánunk
kal együtt a törvény és igazság is kiköltö
zött Ar.-Maróthon a vm. székházából-, annak 
most már a látszatát sem tartják szüksé
gesnek megőrizni/

i Különfélék.
— Mit mond a krónikás ? A kró-

I nikás 1850 év elejéről ezt jegyezte föl : 
[ gyász év (1849) végén a a következő 
' sötét év elején csak az elvetemültek mulat- 
[ tak Magyarországon. Kinek ne lett volna 
■ sírban nyugvó valóságos, vagy börtönben 

senyvedő elő halottja ? Azonban a néma 
ország méltóságos gyásza bántotta a hatal
mon levőket, kik az e'szörnyedt külfölddel 
szerették volna elhitetni, hogy a levert 

i ország boldog, mert megszabadult a forra- 
' dalom hidrájától,“ A farsang kezdetén tehát 
i bálokat akartak rendezni, hogy kikürtöl- 
I hessék világszerte Magyarország mu'atozását.

Az első ilyen bál a régi álarcos-bálok foly- 
i tatása lett volna Pesten s egybe is gyűlt 
' némi összeparancsolt közönség a katonatisz

tek és főispánokká kinevezett köszörűsök 
: és cseh trombitások családja, köztük magya- 

rok is — asszonyok, leányok. Csak fanya- 
j lógtak egy darabig a színházi zenészek 
I által előadott valezerek és czepperlik mel

lett (mert nem akadt czigány, aki húzta 
volna) ; azonban egyszerre csak megjelent 
a teremben egy sugárnövésü, magyar hölgy, 
ezüsttel díszített fekete gyászruhában, arcán 
fekete csipke álarccal, minden magyar nő
nek kezébe egy lapot nyomott, sazzal eltűnt. 
Mikorra az elsők az átadott nyomtatványt 
elolvaBtá't, a deli hölgy már nem volt az 

1 erőszakolt mulatók között,
A röpülő-iapra a szintén fogoly Sárosy 

Gyulának legújabb költeménye volt nyom- 
' tatva :

Tánczoljato lányok, csak tánczoljatok, 
Hiszen oly régen nem tánczoltatok !

Tekintsetek Arad és Pest felé, 
O.t is járják, — szinte fúlnak belé 1 
Járják az osztrákok kötéltánczát, 
Csörgetik a zsarnokok rabláuczát, 
Perényitek nincs, nincs Battháuytok. 
Nagy-Sándor sorsa szintén nem titok, 
Elveszett Aulich. Damjanich, Csáuyi . . , 

l Tánczoljatok, magyar hon lányi I
Itt a táneznak végé-hossza ne legyen,

. Mert a hazának sorsa jól megyeu ;
Akasztó fákká lettek tölgyeid, 
Oh hon! . . . azért táuczolnak hölgyeid,

Akik elolvasták e büntető sorokat, 
arezukba szökött a vér és sírva fakadtak. 
A bálterem pár perez alatt kiürült és a 
kötél-korszak alatt nem volt bál a magyar 
lányok számára. A honfiaknak és honle
ányoknak csak egy igazi öröme volt akkor : 
ha az Isten boszuló keze utólérte a nemzet 
valamelyik hóhérját és az gonoszul veszett 1“ 

Ennyit a krónikás.
Nincs most farsang eleje, csak vége ; 

nsm kényszeríti senki a honleányt táncz- 
mulatságba : nem ázott a magyar föld újból 
honfi vértől: „Csak" a magyar alkotmányt 
függesztették fel 190 6 évi febrnár 19-en I 
Hat hátran tánczolhattok „magyar hon 
leányi 1“

— Távirati válaszok a szövetke
zett ellenzék vezéreitől. Barsvármegye 
alispánja, Simonyi Béla, a tegnapi nap folya
mán a következő táviratokat kapta;Ez a sötét
ség óraja, de nyugodt kitartással a törvény 
talaján biztosan megmentjük alkotmányun
kat, Aponyi. — Melegen köszönöm a szives 
üdvözletét és bizalmat, melynek megfe élni 

I jövőre is teljes erőmből igyekszem, Zichi 
Aladár gróf. —- Sz.vés üdvözletükért fogad
ják hálás és igaz köszöuetemet. báró Bánffy 
Dezső.

i — Kézfogó Dr. Cyapay Ede lévai 
i kir. közje -yzöhe yettes f. hó 21-én tartotta 
i eljegyzését Zongor János valkházi földbir

tokos kedves leányává).
— Nincs mulatság. A lévai caainó- 

, hó 27-re terve.ett estélje a nemzeti 
miatt e'marad.
kommentár nélkül. Az Esztergom-

' bán megje enö „Szabadságiban olvassuk u 
' következő közleményt : „Az utolsó kenet.

Az ország veszedelmére összeverődött 1905. 
évi törvény hozásra ráadta a király az utolsó 
kenetet. Meghalt, de nem az Urban, hanem 
Lucziferben, a ki elvitte, mert az ámítás, 
csalár, erőszak és terrorizmus hozta a világra. 
A korcs szülött rengeteg kárt tett a nem
zetnek, pedig mennyi koponyát zúztak be 
érte, hogy úgy jöjjön a világra, a mint meg
született. Szerencse volna az országra, ha a 
bábák, a kik a világra hozták és ápolták, a 
korcsszülötie'. egyetemben elpusztulnának, 
hogy a nemzet uj. boldogabb korszakra 
virradjon."— Gyönyörű „szabadság!"

— Eljegyzés Tóth Ferencz Láva-ura
dalmi gazdatiszt február hó 24-én jegyezte 

, el Holló Erzsikét, Holló Sándor lapunk 
l szerkesztője, takarékpénztári igazgató ked- 
! vés leányát.

— Iskolai előadás nemzeti célra. 
; Csorba Ödön, bankai (Selmecs mellett) tanító 
■ aki a műit évben szerzett oklevelet Léván, 
' fölkereste a tanítóképző ifjúságát azzal, hogy 
; az általa Bankán, tehát merő tót nép 

között létesített magyar ifjúsági egyesület 
fenntartására, hazafias szellemű lapok, köny
vek beszerzésére adományokat gyűjisenek. 
Az ifjúság elhatározta, hogy adományokat 
nem gyűjt, hanem — elöljárósága engedélyé
vel — ma délután 3 órakor a tanítóképző 
z.netermében szavalati és zenei előadást 
tart, melynek összes (Bruttó) jövedelmet a 
fémjelzett hazafias célra fordítja. Bslépö 
dij tetszés szerint.

I _  GyürüVáltás Szobo'ovszky István,
gyógypedagógiai tanár eljegyezte Marro 
Kaauskát Kormőözbányán.

nak f

— Teaestély. Múlt számunkban jelzett 
lévai izr. nőegylet teaestélyét a jótékony 

, czélra való tekintette! márczius hó 4-én 
■ az oroszlán fogadóban megfogja tartani. Be- 

léptidij 1 korona.
— Galgenhumor. Elkövethetett im

már a galgenhumor ideje. Két lévai po gár 
politizál. — O vasta sógor ú-, hogy Ipoly
ságon a Hahn levéltáros, aki az uj főispánt 
installálta, csak csendőri fedezettel mer ki
menni az utczári,még úgy is megdobál
ják ? — Hagyja el sógor, eleget bosszant a 
dolog, hogy már mi lévaiak mindentől elma- 

! radnunk ; se főispán se detektív, még csak 
| egy körömnyi hazaárulónk sincs, hogy az 
Í embernek lenne olykor egy kis öröme .. . !

— A József Kir. Herceg Szana
tórium Egyesület körmöcbányai fiókbi- 

I zottsága f. bó 18-án tartotta alakuló köz- 
. gyűlését. — Ezen nemes emberbaráti intéz

mény lelkes felkarolásra talált a városban, 
úgy hogy a közgyűlés nagyszámú közönség 
előtt folyt le. — A köpont részéről Halassy 
Kálmánná dr. varványi föidbirtokosnő és 
Weruer László ügyvezető igazgató jelentek 
meg. — Dr. Halassy Kálmánná, ki a tüdő
betegek mentési actiójának fáradhatatlan 
harcosa, a központ nevében köszönetét 
nyilvánította a közönségnek a hnmánus 
intézmény felkarolásáért, — Werner László 
központi igazgató pedig behatóan ismertette 
a szanatóriumi célját és feladatát, majd 
Langfelder Adolf dr. városi t- főorvos a 
tüdőbetegségről tartott felolvasást. Ezután 
a közgyűlés Palkovics Emii városi polgár
mester elnöklete mellett elfogadta a felolva
sott ügyrendet és a fiókbizottságot magaia- 
kuitnak kimondotta. - a bizottság tisztikara 
elnök : Palkovits Emij, társelnöknö Dr. Ma- 
tisz Dezsőné, alelnök Kaab Károly, alelnök- 
nö Faith Mátyásné, titkár : Bárány Antal, 
pénztáros ; Hurtai Lajos, orvos Sebe Béla dr.

— Műkedvelői előadás. A besee- 
nyöi műkedvelők f. hó 25-én az uj iskola 
és zongora javára műkedvelő szint előadás
sal egybekötött zártkörű batyu-bált rendez
nek. E öadják Gárdonyi ,Bor" című színmü
vét, melyben a címszerepet városunk fia, 
Partli Lajos bessenyöi tanító játssza.

— Új plébános. A néhai Kvassay Ist
ván esperes-plebános halálával megüresedett 
zsemléri plébániát a főkáptalan f. hó 13-án 
tartott rendes tanácsülésében, mint kegyur 
llinjfner Béla, alsórakonczai plébánosnak 
adományozta.

— Nagy idők tanúja. Siposs Meny
hért, nyug. Mav, tisztviselő, érdemkereszt 
tálajoouos, 48-as honvéd életének 77-ik évé
ben Szegeden megh lt. Az elhunytban Sí
posa Antal esztergomi tanítóképző tanár, 
volt lévai kápián edesatyját vesztette el.

— A február 19-iki házfeloszlatás. 
Szomorú jelentősége Körmöcoáuyan is kife
jezésre jutott. A polgárság körében egy 
óhajtás nyilvánult, bogy jel nélkül, se múl
jék el e gyászos nap. Elhatározták tehát, 
hogy egy-két fokaié zászlót tűznek ki füg
getlen polgártársuk hazára a ahol csak lehet, 
az üzleteket bezárják a az ajtóra kíszegezik 
a cédulát, hogy „nemzeti gyász miatt, zárva* I 
Végül, elhatározták, hogy gyászmisét mon
datnak délelőtti 10 órakor. Mindez meg 
is történt.

— Mibe került a Rozsdesztvensz- 
ky kirándulása ? A híres orosz tengernagy 
hadjárata, melynek egyetlen dicső fegyver
ténye a hullt halászbárkák fenékbe lövése 
volt, 600 millió rubelbe, vagy a mi pénzünk 
szerint kétezer négyszáz millió koronában 
került. Valamelyik hírlap e héten a Rozs- 
desztvenszky tengeri hadjáratát és a hulli 
diadalt a magyar orazággyülés házának a 
fegyveres erő által való bevételéhez hason
lítja, de vi ágos, hogy a külömbség lényeges, 
ez utóbbi ugyanis nem került annyi millióba, 
mindössze egy „tixt idea" voit az ára: 
a magyar alkotmány.

— Kereskedelmi szaktanfolyam. A 
lévai kereskedő ifjak társulata saját kebe

léből egy ingyenét esti szaktanfo'yamot léte
sít, me'y f. hó 26-án megnyílik. A tagok az 
egyszerű és kettős könyvitelben valamint a 

i kereskedelmi számtan és levelezésben nyer
nek oktatást.

— Gyászrovat. Xagy Sándorné szül. 
Vsrga I ona, Xagy Sándor ev. ref. lelkész 
neje febr. 11-én negyvenkét éves korában 
elhonyt Mohiban.

— III. osztályú kocsik a gyors
vonaton. Régen vajúdó kérdés és kívánság 
kerül megvalósításra. Ff hó 13-án a keres
kedelemügyi miuísteriumban értekezlet volt, 
mely a miniszter elnöklete mellett véglege
sen elhatározta, hogy a jövőben a gyors
vonatokhoz Illik osztályú kocsikat csatolnak.
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Születés.

A szülői neve < i I A gyermek
neve

Vaszaiáb Fülöp Michel Mária leány Anna

Friedmann Gyula Kóhn Janka leány halva szül.

Balindh Sándor Semmitzer A. leány Hona Anna

Fleischer Adolf Stangel Hani fia Imre

Dömötör János Bura Eszter leány Eszter

Házasság.

Wny es menyasszony neve Vallása

Horváth István Székesváry Erzs. 

Hornyák István Lázár Rozália 

Bóna Jáuos Horváth Anna 

Szarka Gyula Manyuch Julianna

róm. kath. ev. ref. 

rom. kath. ev. ref.

róm. kath.

róm. kath.

Halálozás.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

özv. Kocsis Mártonná 69 szervi szívbaj

özv. Budai András né 68 szivbénulás

Steinberger Erzsébet 2 hónapos gyermekaszály

Nyilttér.
4744/1905 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat1
A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 

köa.hirréteszi, hogy Barsmgeyei népbank végrehajtatónak 
Gábor Istvánné Sztanó F. végr.szenvedő elleni 500 kor 
tőkekövetelése és jár. iránti végrehajtási ügyében a 
lévai kir. járásbíróság területén levő Uj-Bars községben 
fekvő új-barsi 1109 számú tjkoben .A I 1. sor 151 
hzszám 75. összeirási számú ház udvar és kert 850 
kor. kikiáltási árban ez árverést elrendelte és nogy a 
feunebb megjelölt ingatlan az I9o6 évi márczius hó 
5-ik napján délelőtt 9 órakor Uj-Bars község bírói 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási 
áron alul is el fog adatni.

Arverezui szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°o-át készpénzben vagy az 1881 évi LX 
t. ez. 42 §-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881 évi november hó 1-én 3335 szám alatt kelt I. M. 
R. 8 §-ában kijelölt ovadékképes/rtékpapirban 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 
hatóságnál 1905 évi deczember hó 6 napján.

Pogány
kir. jarásbiró.

2 asztalos segéd
kik ajtó és ablakok készítéséhez érte
nek napi dij mellett azonnal munkába 
léphet Matzan Ferencz asztalosnál 
Selmeczbány  án.

Eladó ház.
Árok utoza 5 szám alatti ház 

ház szabadkézből eladó.

Ajánlom jó zamatú homoki 
boraimat, saját termésem:

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

Kőlccöa hordóban 50 litertől feljebb után
vét melleit: KÖRÖSI JÓZSEF szőllö- 
birtokos Jánoshalma (Bics m.)

Gyöngyvirág-
jobb, teljesen ártalmatlan ssar.
1 tégely ára I korona. — Szappan 80 fill' ,

BOLEMAN gyógyszertárban Léván.

Blúz selyemfB
35 kr.*ig» Legutolsó újdonságok. Bérmentve és már 
elvámolva. Ixáziicz szállítva. Gazdag mintaválasz
ték postafordultával.
HENNERBEG selyem gyár. Zűri oh.

Kakaó és csokoládé kedvelők figyelmébe:
9 Hoff dános-féle

Kandói-Kakaó
a l.go.ekély.bb a.lrtartalmu, aiért lj.n kdnny.n 
•méssth.tB. «oha «em okos ssékrek.dést, núnd- 
aiMtal ritka finom t.a m.U.tt kiválóak oloaó.

Valódi osakl.
Boff János . A 

névvel és as orosslfcn- 
védjegygyei.

Csomagok k */« kgr. 90 fillér
» » V. » 50 >
Mindenütt kapható.



8. szám.
hirdetések. 1906. február 25. *

MEGHÍVÁS.

A Lévai Takarék- és Hitelintézet 
(Részvénytársaság.)

1906. évi márczius hó 13 ik napján d. u 2 órakor 
saját épülete tanácstermében Léván megtartandó 

XXXIII. ÉVI

rendes közgyűlésére.

Tárjysorozat:
1. A közgyűlés megalakulása, közgyűlési elnök, jegyző s a jegy

zőkönyv hitelesítésére két részvényes megválasztása.
2. Az 1905 évről szóló zárszámadások előterjesztése az igazgató

ság és felügyelő bizottság jelentésével; a mérleg megállapítása; a nye
remény felosztása és felmentési határozat.

3. Nyolcz igazgatósági tagnak, úgy felügyelő bizottsági három 
rendes és egy póttagnak választása.

4. Esetleges indítványok.
Kelt Léván, 1906. február hó 20.

Az igazgatóság.

Alapszabályaink 12 § a : Közgyűlésen résztvehetnek mindazon részvényesek, 
kik legalább egy nevükre szól ' részvényt le nem járt szelvényeivel együtt a közgyü 
lés megtartása előtt egy nappal a társulat hivatalos helyiségében letéteményeztek: 
— szavazati joggal azonban csak az esetre bírnak, lia a nevükre szóló részvények 
a közgyűlés előtt 90 nappal a részvénykönyvben bejegyezve találtatnak-

A zárszámadások s javaslatok az intézet hi atalos helyiségében hétköznapon
ként d. e. 9—12 óra közt megtekinthetők.

70/1966 végrb. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel közhírré 
teszi, hogy a lévai kir jbíróság 1905 évi V 763/i sz. 
végzése folytán Levaticti Gusztáv ügvvéd ál’a' képvi
selt Dr. Rozenfeld Zsigmoud orvos f^lper- s részére- 
SchVÍtzer Gizella stb alperesek ellen 270 kor köve
telés 8 jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán alperesektől lefoglalt és 157 8 kor. 80 filkrre 
becsült ingóságokra a lévai kir. jbiróság 1905 V. 
763/3 számú végzésével az árverést elreudeifetvé’, 
annak korábbi vagy felit'foglaltatok köve’e’é-e erejéig 
is, amennyiben azok törvényes zálogjoro* nyertek 
volna Léván leendő megtartása határidőül 1906 évi 
márczius ho 6 és következő napján délután 2 órája 
kitüzetik, a mikor a biróilag lefoglalt kél templomi 
imaszék, bútorok, ruhaneműik, korcsmái berendezés s 
egyébb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek készpéuzüzetés 
mellett, szükség esetén becs áron alrl is el fognak 
adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó 
ságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző 
kielégittetéshez jogot tartanak; amennyiben részükre a 
foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végre
hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi beje
lentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél 
Írásban vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján történt kifüggesztését követő naptól számit- 
tatik.

Kelt Léván. 1906 évi február hó 10 napján.

Karácsonyi Pál
kir. bir. végrehajtó.

♦
♦ 
♦
♦
♦
♦
♦ 
♦
♦
♦♦
♦
♦
♦
4
♦
♦
♦ 
♦
♦

?<r=» 5;

11 Küküllőmenti —
Első Szalőoltvinytelep 

(Tulajdonos: Caspari Frigyes 
Medgyes. 114 N.-Küküllőmegye.) 
volt az egyedüli az egész országban, mely olt
ványait óriási mennyiségű, naponta 5 millió 
liternyi vízzel öntözte s enuek folytán az egye
düli szőllőtelep, amely ez évben is valóban szép 
és minden tekintetben kifogástalan minőségű 
szőllőoltványokat szállít.

Képes árjegyzék számos elismerő levéllel ingben és Oérmenove.

4 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
♦ 
4
4 
♦

Lehei-e a ütüsSöbaj 
ellen védekezni ? 

... U °J*ozói gyanánt a tuberkulór.is-bacILItlBOkat ismertek ínl. a melyük mindenütt, a hol tüdő
bajosok tartózkodnak, benno vannak a levegőben és 
ns utca porában es nem pusztíthatok •!. Jóllehet o 
basillusokat csuknom minden ember a porral magába 
szívja, meg som lesz minden omber beteg, mórt as 
embert szervezet rendos viszonyok között szerencsére 
kéuos arra, hogy a botegsóunok beléje hatolt csiráit a 
gege- (tüdő) mirigyekben lov > hatódó* anyag segítségé
vel ártalmatlanná tegye. Csak ott tör ki a betegség, 
ahol ezek a mirigyek moffgyóngültek és miután ezt 
hírős szaktekintel.vek fölismerték, közelfekvő volt, hogy
* gegemirigyok erősítésévé! teremtsenek segitő-eszköat
* csiráinak legyőzésére. Újabb időben a tüdobajosoknak éppen ezért

HOFFMANN dr.-féle glandulént 
rendelnek, a mely egészséges állatok gégemirigyeibŐl 

hatásos anyagot és igy a betegség 
csiráit elpusztító anyagnak mesterséges bevezetésével 
támogatja a test természetes gyógyító törekvését. 
Azok az orvosok, a kik betegeiknél glandulént alkal
maznak azt tapasztalták, hotry a botegek étvágya 
növekedik, kedvük dórul, erejük és testsúlyuk gyara
podik, a köhögés alább hágj’, a köpet oldódik, az éjjeli 
izzadas eltumk i sz<,val, hoey a gyógyulás folyamata 
megkezdődik. Ajánlatos tollát, hogy ne mulasaszuk el 
a glandulén-tablettakkal való kis^rletet.

A g andulen Hofmann dr utódai kém. gyárában 
meerane (Szaszország) készül és orvosi rendeletre 
gvoeyszertarakban, valamint a raktárban: Fragner B 

V Wr ndYar! «xAllité, Prága 
ÍÍÍTÍJ1 TÓrök Kyógyezertára Budapest, Király- 
? U sL’.üv®5?hben 100 tahi- a 5-50 K . 50 tabl. á3 K,, 

5J“ertto broeürat a gyógyító élj áráéról

VAGYON

Készpénz 1905 deczb. 31-én 
Váltó kölcsönök
Jelzálog kölcsönök 
Törlesztéses kölcsönök
Előleg kölcsönök
Másutt elhelyezett tökék
M. kir. póstatakarék pénztár
O. M Bank giró számla 
Érték papír számla
Váltó üzlet
Intézeti ház
Ingatlan számla 
Leltári számla
Óvás és per számla 
Hátralékos jelzálogos kamat 
Hátralékos törlesztéses kamat 
Hátralékos előleg kamat

1905 évi Mérleg számla

Korona f.
1

Korona f.

13674 41
749925 —1

1533536 —
3116455 72

5468 65
13739262

95953
108092

96650 —

10773'46
74000
2328 81
1623 15
254 82

10704 03
243!) 39

96 94

2947362 55

TEHER

Korona f. Korona f.

200900
251952

13750 -
2380485 54

4640 70
224

12659 11
18805 43
3495 82

36 93

61313 02

2947362 55

évi

Alaptőke 
Tartaléktöke
Veszteségi tartalék töke 
Betéti tóke 
10"/„ betét kamat adó 
1904 évi osztalék szelvény 
Átmeneti váltó kamat 
Átmeneti jelz. kamat 
Átmeneti 
Átmeneti
Nyereség 
Nyereség

törlesztéses kamat 
előleg kamat 
áthozat 
1905

17147 —)
44.166 02)

Léván, 1905 évi deczember hó 31-én.

Csekey Vilmos
igazgató

Jozsefcsek Géza
főkönyvelő

Megvizsgálta és helyesnek találta a felügyelő bizottság.

Fogler Lajos
felügy. biz. tag.

Dr. Kaszaniczky Kálmán
felügy. biz. elnök.

Szilassy Sándor
felügy. biz. tag.

5 41/15*05 tlkvi. szám.

Árverés: hirdetményi kivonat !
A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Schrank és tia párkányi b-j. ezég 
é« fsa végre baj latónak Engel Gézáné és kiskora Frisb 
Márta végrehajtást szenvedő elleni 383 kor. 80 fii. 
lőkek L ölelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a lévai 
kir. járásbíróság területén levő Szódó közsígben fek”ő 
végrehajtást szenvedőknek a szódói 35 számú tkbeu. 
A f l sor 35 liszám. alatt foglalt egész iigat’anukra 
és az azon épült 25 ö. i. zzámu házra 2153 korona 
kikiá- ási árbán az árverést e ronde'te es hogy a fen- 
nebb mezjelölt ingatlan az 1906 évi márczius ho 9 ik 
napján délelőtt 10 órakor Szódó község házánál meg 
me/tartandó nyilvános árverései a kikiáltási áron alul
ié el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°/o át készpénzben vagy az 1881 évi LX 
t. ez. 42 §-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881 évi november hó 1-én 3333 szám alatt kelt I. M. 
R, 8 §-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez le’enni, avagy az lö'íl évi LX t. ez 
170 §.a ér.'elmébeu a bánatpénznek a bíróságnál tör
tén’ előleges elhelyezésiről k állított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kait Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1905 évi deczember hó 22.

Elek.
k»r. aljárásbiró.

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

kiadó esetleg eladó
Bővebbet. LÁSZLÓ IMRE tkpé 

pénztáritoknál Léván.

•Valócli
Szelszádi és múíi kDíol

ZÓNA REGGELI.

Minden vasárnap 
Pilzeni sör!!

A

Értesítés. =
Van szerencsém a nagy

érdemű közönség szives tudo
mására adni, miszerint 1906. 
márczius hó l én a LANG féle 

központi étterem 
— ■ ■ - kton.yh.éijéit === 

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 
a Láng kávéház volt föpinezére.

KÓE-AUTEULI „
| _ gls£> xna.gy-a.x reazvany sör 

Előfizetést labonamat; mérsékelt 
___ árak mellett elfogadva "*1 

mi --------- -irr=

5133/1905 tlkvi szám

Árverési hirdetményi kivonat I
A lévai kir. járásit íróság mint telekkönyvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Brach ado’f zsemlén lakos végre- 
hajtatónak Hornyák Mihály jogutódai Hornyák Fran- 
cziska Károly és István zseuneri lakos végrehajtást 
szenvedők elleti végrehajtási ügyéb-n végrehajtató 
javára 19 kor. 20 fii. hátralékos bűnügyi költség 5 
ko . 60 fii. eddigi végrehajtási s ez úttal 12 kor. 40 
fii ben megállapított valamint a még felmerülendő 
költségeknek kielégítése végett a végrehajtás’ árve és 
végrehajtást szenvedő Hornyák Mihály birtokutódai 
Hornyák Franciska Károly és Istvánnak a lévai kir. 
já ásbiróság területén Z-emlér község határában fekvő 
a zsemlén ő9 szám tjkvben- A I 1-10 sorszám alatt 
foglalt be' és kültelekre és 20 ö. i. számú házra 2483 
kor. kikiáltási árban ezennel elrendeltetik és ennek 
megtartására határidőül 1906 évi márczius hó 16 nap
jának délelőtti 9 órája Zsemlér község házához kitü
zetik azzal ho?y az ingatlanok a kikiáltási áron alul 
is el fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
brcsárának 10°/o át ké-zjPnzbeu vagy az 1881 évi LX 
t. ez. 4-’ § ábar jelzett árfo vám al számított és az 1881 
é\i 333 számú I M. R. 8 § áb«n kijelölt, ovadékkápes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenoi vagy az 
1881 évi LX t. ez. 170 §-a érteimében a bánat pénz
nek a bíróságnál történt előleges elhelyezéséről kiállí
tott szakálszerü elismervényt átszolgáltatni-

Kelt Léváu a kir. járásbíróság mint te’ekőnyvi 
hatóságnál 1905 évi december hó 31 napján

Pogány.
kir. járásbiró.

5041/190L tlkvi szám.

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

közhírré teszi, hogy Schrank és fia párkányi bej. ezég 
végrehajtat ónak Engel Gézáné szül. Fricb Regina 
balassa gyarmati és kiskorú Frisch Márta szódói lakos 
végrehajtást szenvedők elleni 383 kor- 80 fii. tőkekö 
vetélés és jár iránti végrehajtási ügyében a lévai kir. 
járásbíróság területén levő és szódói községben fekvő 
s a szódói 35 szára tkvbeu A 1 sor, 35 házszám 
alatt foglalt egész ingatlanukra es az azon épült ő. i. 
szánau házra 2453 ko*. kikiáltási árban az árverést 
elrendelte és ho?y a feunebb megjelölt ingatlan az 
1906. évi márczius hó 9 ik napján délelőtt 10 órakor 
Szódó község házánál megtartandó nyilvános árve
résén a k kiáltást áron alul is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
bectáráaak 10°/e át készpénzben vagy az 1881 éri LX 
C ez. 42 §-ábau jelzett árfolyammal számitett és aa 
1881 évi nojember hó t-én 3333 szám alatt kelt I M. 
R. 8-§-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban akikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881 évi LX t. ez. 170 
§-a érlelmébeu a bánatpénznek a bíróságnál történt 
elő'eges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer- 
vényt átszo'gáltatai.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
katóságnál 1905 évi deczember hó 22 napján.

Pogány,
kir. járásbiró.

K/ö^érSZÓ ‘ Mi,lden űarabb szappan a Schiflht névvel 
“ WfcV ■ tiszta és nem karos alkatrészektől.
,1 A + á 11 á c • 25 000 koronát tízet Schicht György cég W * ca I ■ a O . Aussigban bárkinek, aki bebizonyítja, hogy 
.rappaua a „Schicbt- nevvel, valamely káros keveréket tartalmaz.

CHT-szappan!
(„Sza.x,'vascc vagy Jg~ú.lcssza.pi-» +)

a legjobb és használatban a legolcsóbb!

Ama nagyszerű, hatályos tisztító erő, valamint ama 
kiadóság a mellyett Schícbt-szappannál észlelhetünk, 
lágysága és teljes tisztasága, azon különös gyártási mód 
eredménye, a mely a nyersanyagok feldolgozásánál a 
iegnagyobb pontosságon alapul, A nyersanyagok nagy 
részt saját müvekben állitattnak elő.

MllHószor kipróbálva és kitűnőnek bizonyult!

Gabonatisztitó-rosták. Darálók. Morzsoló. Tizedes mérlegek.

Mezőgazdasági gépgyárosok raktára:

Kern Testvéreknél 
JLé-vém.

Árjegyzékek kívánatra Ingyen és 
bermentve küldetnek.

1
Sackreniszerű enyetemes y 
es mélyítő aczel ekék, fl

Nyomatott Nyitrai éa Társa könyvnyomdájában Léván.


