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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.
Klüfizetéai pénzek póstaulalványnyal küldhetők.
Eeye" Máinok 20 fillérért kaphatók

a kiadóhivatalban.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS

1906. május 20.

hirdetések
NépyhasÁbos petit-gor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdij minden egyes beiktatásér to fillér-
Hivatalos hirdetmények

100 szóig 2 kor. 60 fill., azontúl minden szó 2 
fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija 80 fillér. 
Velünk ^^szekÖttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

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.

Tisztuljanak az erkölcsök !

A zivatar, mely nemzetünk felett 
elvonult, igen alkalmas volt arra, hogy 
megtisztítsa a levegőt, összetörje a 
korhadt, rozoga ágakat, hogy rajta egy 
uj, verőfényes világ épüljön fel. A múlt 
tanúsága, hogy egyedül a balsors, a 
vihar próbálja meg a jellemet. Az 
arany arany marad a tűzben is. De a 
hitvány, a gyönge a villám első fényétől 
megretten s alázatosan meghajtja dere
kát. Ez a vihar jó volt nekünk arra, 
hogy megtisztítsa vele az erkölcsöket, 
h így kitépje a gazt s a jövendő uj kor
szak a megújhodás reményében kezdje 
verőfényes napjait.

Romlásnak indult hajdan erős ma
gyar ! Keseregte egykor Berzsenyi. S 
ennek a mondásnak igazságát soha nem 
láttuk jobban beigazolva, mint az elmúlt 
keserű napok alatt. 11a hosszú évtizedek 
alatt meg is szoktuk a felfelé való 
gyáva, konc leső hízelgő farkcsóválásait 
s befelé a gőgös pöfteszkedést, közhi
vatalainkban az utálatos nepotizmust, 
mind az azonban, a mi a lefolyt 
vészteljes időben történt, felülmúlta a 
leglázasabb agyrémeket. Láttuk eddig 
is, hogy sógor sógornak, koma komá
nak, puszipajtás a másiknak kézről 
kézre adta a húsos fazekat s mig elveik 
tisztaságát, ős szilárd intézményeink 
sérthetetlenségét hirdették, maguk be
fészkelve magukat a közhivatali pálya 
minden organismusába atyafiságuk és 
összeköttetéseik révén irányt szabtak a 
közhangulatnak, de csak oly mérték
ben és csak is úgy, mint azt saját önző 
hiúságuk, vagy anyagi érdekük kívánta : 
mind a mellett az erkölcsisülyedésnek, a 
magyar sziklaszilárd jellem olyatén 
elfajulásának, az anyagi érdekek oly 
hajhaszásának jelenségeit egyszerre és 
oly nagy mértékben soha sem tapasz
taltuk, mint ezekben a lezajlott keserű 
napokban.

Undorító, visszataszító látvány volt 
ez, hogy az ember szeretné kitörülni 

az emlékéből, mint valami rossz álmot. 
Kacagányos, kócsagtollas komiszáriusok 
üres fejjel, üres szívvel és lélekkel 
vállalkoztak a törvény tiprásra. És a 
mieink, a vérünkből való vérek között 
akadtak, a kik segítettek a gyertyát 
tartani ehhez az utálatos éjjeli kivég
zéshez. Egy sereg magyar ember, a 
kinek jellemében kételkedni sem mer
tünk, énekelte a requiemet. Valóban 
megdöbbentő volt annak a szánalomra, 
irgalomra sem méltó hadoak viselke
dése, mely hitvány eszközül adta magát 
a hatalomnak, a vaderőszaknak, hogy 
asszisztáljon hazája törvényeinek eltip- 
rásában.

És ezek a zálogházból kiváltott 
magyarok, a mint eloszlott a sötétség, 
eltűntek, mint a kiket a föld nyelt el. 
A közélet színteréről elsöpörte őket a 
békesség feltűnő napjának első sugara. 
De az assistensek, a gyáva magyarok, 
homlokukon a gyalázat bélyegével, azt 
látjuk, hogy szemérmetlenül újra közénk 

i óhajtanak állni élő tanúbizonyságául 
annak, hogy az erkölcsi és anyagi 
elzüllés milyen nagy arányokat öltött 
erre a jellemére oly sokat tartó nem
zetnél.

l)e tisztulnak már az erkölcsök. A 
társadalom szeme felnyílott s bizonyára 
nem fogja elmulasztani az alkalmat, 
hogy kidobja magából a bélpoklosokat; 
nincs olyan kemény büntetés, mely 
ennek a sok, jellemtelen ingyenélőnek 
büntetésére elég kemény lenne.

A tanulságot, mely a keserű napok
ból fenn maradt, jól jegyezzük meg 

, magunknak. A mig kétszeres erővel 
azon fáradunk, hogy a pusztítás és 

i rombolás nyomait eltüntessük és közé
letünk tisztaságát vissza állítsuk, két
szeres kötelességünk, hogy a gyomot, 
a gazt kiirtsuk, mert csak dudvát nevel 

■ s a régi káros napokat idézi elő.
Ki kell vetni a kufárokat és pénz- 

, váltókat a szentélyből. Keserű lecke 
i lesz ez. De hiszen a fekélyt is nem 

simogatással, hanem késsel kell gyó- 

gyitani. A nemzetnek igen fontos, életbe 
, vágó érdeke, közéletünk tisztasága kö

veteli, hogy soha többé vissza ne tér
hessen közintézményeinkbe az utálatos 
nepotizmus, klikkrendszer, pajtáskodás. 
A régi áltekintélyeket, a talmi haza
fiakat, kik minden hivatalban ott kot- 
nyeleskedtek, hol a zsebük érdeke úgy 
hozta magával, ki kell söpörni az összes 
intézményekből, s a régi romokon kell 
felépíteni az elvhüség, kötelességtudás 
és rendíthetetlen haza szeretet templomát.

• __________________________________________________

Tekintetes Szerkesztő űr!
Évek óta megszoktam már, hogy tavasz- 

szal a téli gazdasági tanfolyamok bevégzése 
, után beszámolok a megyei gazdaközöns^g 

előtt téli munkál kodásomról nem azért 
i mintha el akarnék tevékenységemmel dicse- 
, kedni, hanem miié’ a felettes hatóságomtól 
i erre, utasításom van. — U asitva vagyok, 

pedig azért, hogy a gazdaközönség lássa, 
miszerint az ö érdekeivel is törődik az állam
hatalom s hogy a kisgazda jóléte igen is 
szivén fekszik az intéző köröknek.

I U;yanis különösen a kisgazdák kétel- 
i kednek leginkább a földmivelési Minisztérium 
, jó akaratában, s a régi jelsió szerint, most 

ia azt tartják, ,a szegénnyel nem törődik 
souki, az csak arra való, hogy adót fizessen 

, és kato iáként védje a hazát."
Pedig a dolog ellenkezően áll.
Sohasem törődtek annyit a kisgazdákkal, 

mint amióta Darányi Ignác került a földmi- 
, velésügyi Minisztérium élére s hála a 
j gondviselésnek még a lezajlott szomorú 
, időkben is megmaradt ez az igyekezet, és 

a sokat emlegetett „szalmatüz" nem aludt 
ki, hanem fo'yvást lobog s me'egiti azokat, 
kik nem restellenek a tűz köré seregleni.

Sok olyan intézményt sorolhatnék elő, 
amely mind a kisgazdák érdekeinek istápo- 

i lására látásittetett, s amely évek óta öntuda
tosan szolgálja a gazdaosztály anyagi 
jólétének emelését.

Pyenek pl. a földmives iskolák, ahol a 
' kisgazdák gyermekei taníttatnak a modern 

gazdálkodási elvek elsajátítására, csakhogy 
a mi népünk legnagyobbrészt még most is 

azt tartja, hogy a gazdának nem való 
tanulni.

A gazdasági ismétlő iskolák életbelép
tetése sok ezer földmives gazda gyermekét 
tanítja a töld helyesebb megnövelésére, a 
helyes állattenyésztési elvekre, a rendsze
resebb munkálkodásra. A házi ipari tanfo
lyamok sok munkátlan egyénnek adnak 
téli fogla kozást, s megtanítják olyan házilag 
előállítható tárgyak készítésére, amolyek a 
kisgazda keresetét növelik, kézügyességét 
fokozzák.

A földmives iskolák téli tanfolyamán 
minden télen tanítják az arra vállalkozó 
gazdák fiatal sarjadékát a földmivelés 
gyakorlati ismereteire, a kisebb gazdasági 
eszközök házilag való előállítására.

Hogy a vincellér iskolák, szölőtelepek, 
minő áldásdus és szemmel látható munka 
eredményt mu stnak föl, csak rákell muta'nom 
arra, hogy hazánknak a tiloxira által elpusz
tított szőreiben újra terem a kiveszett szőlő
vessző.

Aki az a'föld homok buckáit és sivó 
homokterületeit 10 év előtt látta, most nem 
ismer rá, mivel 1000 és 1000 hek*. értékes 
bort szüretelnek ott, ahol 10 év előtt a 
kaszált legelő területeken már júliusban nem 
volt mit legelni az elkényszeredett, leromlott 
állat állománynak.

Aki az állattenyésztésünkben beállott 
örvendetes javulást meg akarja látni, csak 
ki kell nyitnia a szemét s az állami mének, 
méntelepek, bikatelepek s az állattenyésztési 
intézmények hatása alatt előállott haladást 
lehetetlen meg nem látnia.

A cseléd törvény ezer és ezer cselédnek 
szerez öreg napja'ra nyugodt megélhetést s 
a dolgozni akaró arató és részes munkás 
meg van mentve a rosszakaratú kizsákmá
nyolásié1, am óta a törvény védelmébe vette 
a mezei munkást.

A néptanítók tanrendjébe beillesztett 
gazdasági oktatás évenként százával bocsátja 
ki az életbe azokat a tanítókat, akik a 
helyes gazdálkodás elveit elsajátítva a kis
gazdát s annak a gyermekeit vannak hivatva 
oktatni, vezetni, s annak a gazdálkodás 

T A RCIZ A.
Bocskay.

Rudolf király idejében 
Sok bajunk volt nekünk.

Bista miatt a szekerét
Maga vonta népünk.

Öldöatetett, pusztittatott 
A vad bécsi hóhér.

Dicsőségért, nagy vagyonért, 
Mindenféle jóér.

Rudolf király idejében 
Vérfürdő volt Kassa,

Ott bukott el Magyarország 
Sok derék lakossá.

Barbiánó baragjátul 
Millió köny csordult,

8 szegény hazánk bús élete 
Még busábbra fordult.

Csak magyarnak s vagyonosnak 
Kellett akkor lenni,

8 készek voltak a pribékek 
Reá gyilkot teuni.

Kivált ha még protestáns Volt 
A hite, vallása,

Nem volt annak magyar földön 
Sehol maradása.

Illésbázit, a nádort is 
Befogták a vádba :

Királyt sértett, ott legyen hát 
Feje, hol a lába.

Dj a nádor megmenekült 
Az éhes sasoktól,

És külföldön vérzett szive 
Fájdalom-vasaktól.

Ezek miatt szomorkodtuuk 
Rudolf idejében,

8 a jó Isten ránk tekints**,
8 megvigasztalt szépen.

Bocskaynak. a vitéznek 
Adta szent kegyelmét. 

Hogy vívja ki a szabadság 
Dicső gyözedelmét.

Meg is felelt bős Bocskay 
Nagy feladatának,

Szabad földön szabad tér nyilt 
Jézusunk tanának.

Az uj bitnek bilincsei 
Szélylyeltöredeztek.

Szégyenébe bujt az ármány, 
S maradt busán, veszteg.

Magyarors<ág királya lett 
Hajdúk szeme — fénye, 

Hanem ő a koronát nem 
Tévé a fejére. 

Legyen azé, a kit illet. 
Neki nem kell más, csak 

Ősi joga, ősi fénye 
Nagy Magyarországnak.

Hallottatok ilyent fink ? 
Hallottatok, lányok ?

Volt egy férfi, s nem kellettek 
Neki a bálványok.

8 nem engedte magát ő se 
Soha bálványozni, 

De a bálát sirja felett 
Lá'juk virágozni.

Küzdött, győzött s megköté a 
Híres bécsi békét.

Boldogítván porladóknak 
Késő nemzedékét.

És most, háromszázad évre 
Lelke újra támad, 

Mikor kél a hon öröme, 
8 elpiben a bánat.

Hős Bocskay, nagyvezérünk, 
Maradj is te köztünk,

Midőn, mint te, hatcolánk és 
Ármány felett győztünk.

Bécsi béke Budavárban
Tartsoa rendet, csendet,

Ös jogaink és hitünkben 
Legyünk boldog nemzet.

Hős Bocskay, a zászlódat 
Lengesd mi fölöttünk

Most is, midőn nagyságodat 
Ünnepelni jöttünk.

Tartsa hitét minden magyar, 
Másét meg ne vesse ;

Áldja Istent szive szerint,
8 hazáját szeresse.

Tóth István.

Emlékek a katona életből.
' A lévai kaszinó május 5-iki estélyén felolvasta Dr. 

Karatiáth Márius.
Folytatás.

Sokszor hűtlen lett Lajcaihoz,
Más társaságba is került és bizony 

sokszor igen ingadozó állapotban került haza, 
s ha akkor az első álmából felriasztott Nagy 
Lajcsi szemrehányólag csendre és rendre 
utasito.tz, akkor Jóska kardot rántott és 
veszedelmes mód hadonászva tükröt, korsót, 
poharat tört, zúzott s a szűk szobában még 
a pajtása bőre épségét is veszélyeztette, 
mig az a kardot keséből ki nem csavarta és 
öt magát az ágyába nem teperte.

Lajcsi elébb-utóbb megsolt alván ezt a 
gyakran ismélödő veszedelmes handabandá- 
zást, egy alkalommal — midőn Jóska egy 
átdözsölt éjjel után még későn reggel is

mély álcmbin hortyogott — elvitte a kardot 
a bádogoshoz és beöatette ólommal, úgy 
hogy az* a pengét ee Jóska se más többé 
ki nem ránthatta hüvelyéből.

Papp Jóskát u katonatekintélyén ejtett 
csorba nagyon bántotta és bosszút forralt.

Néhány nap mu'va önként kínálkozott 
a bosszú a'kami, midőn Nagy Lajcsi mé
lyebben találván Boros bácsi kancsójába 
tekinteni, tehetetlen állapotban került haza 
a közös tanyára.

Jóska véletlenül szin józan volt, elővette 
a beretváját és a Lajcsi szép, nagy fekete 
bajszát feliben simára leszedte.

£ csínynek kényszerítő hatása alatt a 
mélyen megszomoritott Lajcsinak másnap — 
habár nehéz szívvel a bajusz másik felét 
is le kellett szednie, úgy hogy Jendrássik 
professzor amphi.heatrális tantermében való 
első megjelenésekor sz irgalmas rendi ház 
tagjaiból került uj collegának néztük őt.

A harag azonban nem tartott soká, 
harmadnap újra kibékült a két cimbora 
Boros bácsi korcsmája mellett.

Élénk életfulyt akkoron a „kék szöllö- 
ben“ is.

Ez a híres étkező, melyből a dicső 
Szikszsy került ki a nemzeti színház bérbá- 
zába, szemben a nemzeti muzeum klaszikus 
homlokzatával, a körutat a magyar-utcával 
összekötő átjáró ház körút felőli fö'dszintes 
részében vol*.

Többnyire egyetemi polgárok jártak ide 
s egyidöbeo, önkéntes korában K. E. is.



körül helyes tanácsot és Útmutatást, adni a 
nép anyagi megterheltetése nélkül.

Nem is hozom elő a fatenyésztés és 
aelyemhernyótenyésztés, méhészet, halte
nyésztés, vizlecaapolás, talaj készítés terén 
életbeléptetett intézményeket, mivel ezeket 
ma is sokan kicsinyük, pedig ezek mind a 
kisgazda érdekeit szolgálják, s mind az 
anyagi jólét emelését mozdítják elő.

Hogy az iskolából kikerült s már ön- 
náUóan működő kisgazdának is mód nyuj- 
tassék a modern gazdálkodás e'saj átitására, 
a Minisztérium minden télen 100 és 100 
helyen rondeztet a gazd. egyesületek köz- 
benjöttével téli gazdasági tanfolyamokat és 
vasárnapi előadásokat. Ahol csak meghallga
tására a jóakarat nem hiányzik, már látni 
is az eredményt kisgazdáink ismert conzer- 
vativizmusa dacára is.

Megyénkben e télen is tartattak i'yen 
tanfolyamok és számos olőadások, s mivel 
ezekben nekem is volt részem, pár szóval 
beszámolok ezen működésemről.

Hogy az alkalom a tanulásra minden
kinek megadassék, minden évben más és más 
községekben rendezgetnek ama tanfolyamok., 
s hogy az eredmény nagyobb legyen, a 
vasárnapi vándor előadásokat is egy—egy 
községben tartom évek óta.

A téli tanfolyamot az idén Nagy Szecsén 
tartottam és december elejétől kezdve feb 
ruár végéig minden héten 2 estén tartottam 
ott előadást az érdeklődő gazdáknak.

Az előadásokon természetesen résztve- 
hetett minden érdeklődő, sőt a tanterem 
fűtése és világításának költségei is állam 
segélyből fedeztettek.

Nagy Szecse józan, szorgalmas magyar 
gazda közönsége szívesen eljárt előadásaimra 
s kitartott egész végig, amiben bizonyára 
nagy része volt a helybeli inteliigentiának, 
akik maguk is jó példával jártak elő: az 
előadások látogatásában.

24 estén tartottam itt előadást különféle, 
a gazdákat érdeklő tárgyakról s a 24 elő
adáson összesen 1460 hallgató vett részt 
legnagyobbrészben az öregebb gazdák közül.

A vasárnap délutáni előadások színtere 
e télen Bajka község volt, ahol novembertől 
kezdve április végéig minden vasárnap dél
után tartottam egy -egy előadást összesen 
29-et, melyekben 1170 hallgató vett részt.

Eme kisközség lakossága valóban bámu
latos szorgalommal és kitartással látogatta 
gazdasági előadásaimat, s itt is az intelli- 
gentia járt e'.öl jó példával.

A gazdasági egyesület ezenkívül a me
gyében máshol is rendezett gazd. előadásokat 
és háziipari tanfolyamokat, államsegélyből, 
amelyekről referálni azonban nem képezi az 
én feladatomat.

1898 bán lettem először megbízva Bars 

Elegáns megjelenésű, csinos atléta ter
metű, derék fiú volt. Biztos lövő és kitűnő 
vívó, később híres párbajozó és párbajorvos, 
manapság aranygalléros honvéd orvos.

Egy kellemetlen tulajdonsága azonban 
mégis volt, és pedig szeretett kötekedni, az 
volt, amit amúgy magyarán „Stenker" nek 
neveznek.

Elég volt, hogy valakinek a „képe" 
nem tetszett K. E. nek — és mindjárt 
belekötött.

Ezért sok panaszt emeltek ellene a 16. 
számú helyőrségi kórház főnökénél, a ki alá 
tartoztunk, s ezért kellett neki annyi sok 
kaszárnya áristomot leülni az Üilöi-uton.

Volt a „kék szőllös“-nek egy szép 
unokahuga is, melybe a nagybácsi — nős 
léte dacára — maga is szerelmes volt, s 
melyet féltett a sok bejáró diáktól és 
őrizett mint a hétfejü sárkány a kincsét.

K. E. is rávetette a szemét a szép 
Erzsire és, a mikor csak tehette ■— tette a 
szépet neki, karcsú derekát átkarolta, vagy 
piros orcáját megcsipdeste — a hogy jött.

Egyszer az udvarra nyilt konyha ab
lakban megpillantja a lányt, e'eibe áll és 
sikerül neki szép, hízelgő szavaival a lány 
melléhez tűzött piros rózsát tőle kikönyö- 
rögni.

Ebből aztán csoda háborúság lett, mert 
a vendéglős véletlenül tanúja volt a jele
netnek és a gomblyukába tűzött diadaljellel 
díszített K. E. re keményen rá támadt, 
midőn az aa étkeidbe lépett.

Az összeszóilaikozás végeredménye oly 
csattanóé volt, hogy erről a gazda bal arca 
még este is tanúbizonyságot tehetett.

Másnap már raportra került K. E. Mi- 
chelis fő törzsorvos elé, aki a korosmai

| megyében a felnőtt gazdák téli oktatásával 
s az alatt a következő sorrandben tartottam 
eme előadásokat :

1. Léva 1898/9 telén téli tanf. előadás 
35, 2235 hallgató 2. Léva 1899/900 telén 
téli tanf. előadás 40, 1290 haDga'ó 3. Nagy 
Salló 1899/900 telén vasárnapi előadás 5, 
600 hallgató 4. Nagy Salló 1899/909 telén 
teli tani, elöe.dés 15, 900 hallgató 5. Nagy 
Szecee 1899/900 telén vasárnapi előadás 7, 
437 hallgató 6, Léva 1900/1 vasárnapi elő
adás 9, 259 hallgató 7. Gurum Sat. György 
1900/1 téli tanf. előadás 18, 1135 hallga’ó 
8. Uj Bara 1900/1 vasárnapi előadás 7, 437 
hallgató9. Uj B»rs 1901/2 téli tanf. előadás 
10, 1030 hallgató 10. K. Ssecse 1901/2 va
sárnapi előadás 7, 645 hallgató 11. Ovár

í 1901/2 vasárnapi előadás 3 225 halgató 12. 
■ Léva 1902/3 vasárnapi előadás 1, 120 hall- 
• gató 13. Ovár 1902/3 téli tant, előadás 20, 

1730 hallgató 14. G. Lök 1902/3 vasárnapi 
előadás 11,950 hallgató 15. Vámos Ladány 
1901/2 vasárnapi előadás 5, 790 hallgató 16. 
Kis Sáró 1903/4 vasárnapi előadás 4, 760 

; hallgató 17. Kis Sáró 1903/4 téli tanf. eiő- 
! adás 18, 1450 hallgató 18. Vámos Ladány 
! 1903/4 vasárnapi előadás 7, 790 hallgató 19. 
? A. Várad 1903/5 teli tanf. előadás 25, 1190 
: haligotó 20. N. Kálna 1904/5 vasárnapi elő- 
i adás 18, 1290 hallgató 21. N. Szcete 1905,6 

téli tanf. előadás 24, 1490 hallgató 22. Bajka 
1905/6 vasárnapi előadás 29,1170 hallgató. 
Összesen: előadás 319, 20923 hallgató.

Eme számadatok mutatják, hogy Birs
vármegye gazdaközöas égeben meg van a 
vágy a gazdasági haladás iránt, érdeklődik 
minden iránt ami, a gazdasági tudnivalók 
körebe vág. Hogy azonban a hallottakból 
mennyit fordít a saját hasznára, mennyiben 
iparkodik az elmondottak szerint eljárni, 
a hangoztatott irány elveket gyakorlatilag 
is alkalmazni, az nagy dolog.

Bizonyara tanú lesz e téren a haladás, 
mivel népünk nagyon conservativ, az újítás 
iránt kevés az érzéke s csak olyan dologba 
szeret pénzt befektetni, ahol a siker mindj art 
bekövetkezik. Ont azonban, ahol a sikerre 
sokszor évekig várni kell, — mmt pl. az 
alagcsövezésnél — ott a mi népduk a jó 
tanácsra nem igen hallgat.

Az uttö.ök munkája mindig fáradságos, 
kevés eredménnyel jár, de ha a kezdet 
nehézségein keresztül jutunk, a siker el nem 
maradhat.

Léva, 1906. május hó,
Bodrogközy Zoltán 
gazdasági szaktanár.

Törvényhatósági közgyűlés.
Barsvármegye törvényhatósági bizott

sága f. hó 17-en Ar. Maróton rendkívüli 
közgyűlést tartott azon célból, hogy a tör
vénytelen kormányzat alatt elmaradt ügyek 

tettiegességet éles szavakkal elítélvén a 
tényállás hü elmondását követelte.

K. E. önérzettel adta elő, hogy támadta 
meg öt a korcsmáros előbb csak szóval, 
mire ő tei.inte.tel katona voltára e'einte 
türtőztette magát, de midőn a dühős ember 
sértő szavak kísérőiében egy asztalkést 
felkapva rá tört, akkor ő a támadó két 
karját megragadta — igy ni — és falhoz 
szorította aztán pedig egy batalmss pofonnal 
harcképtelenné tette.

Ekközbon pedig » beszéd hevében, 
megfeledkezett arról, hogy ki áll vele szemben 
s ügyet sem vetve az aranygallér a vas 
markával megragadta a főtörzsorvost és 
becsületesen megrázta, kézzelfoghatóan igye
kezvén a korcsmárossat való összekülömbö- 
zését bemutatni.

Csak az aranygalléros ur tiltakozása : 
„No—no—nó 1 ez már nem forsriftos 1“ 
akadályozta meg K. E.-t abban, hogy a 
nagy urat a faihoz ne lapítsa.

Ez több volt mint a mennyit más alantas 
még csak gondolatban is merészelt volna 
ilyen tekintélyes föllebbvalóvai megtenni, 
de K. E. megtehette, mert az ö nyilt önér
zetes, férfias modora és természete még a 
katonai falebbvalót is lebilincselte, akik _
egynek kivételével, mind igen kedvelték.

Egy más alkalommal fesztelenül kíván
ván mulatni, civil ruhában tért be K. E. az 
akkori híres „Ferenciébe egy hírhedt éjjeli 
kávéházba.

A szomsaéd asztalnál üt egy, a fegy
vergyakorlathoz Budapesten átutazó tarta
lékos hadnagy, feketéjét szürcsölgetve és 
egy szép virágárus leánykával enyeiegve.

K. E. nek már első pillanatra nem 
tetszett a tisztnek a„'tépe“_s manóéi tovább 

letárgyaltassanak. A közgyűlést Kazy János 
főispán azzal nyitotta meg, hogy dr-Kmoskó 
B-tla lévai ügyvédet tiszteletlen főügyésszé, 
R.jcy Géza közigazgatási gyalornokot pedig 
tiszteletbeli szoli'abíróvá nevezte ki. Ezután 
, főispán indít'ágyára Barsvármegye közön
sége táviratban üdvözölte az uj kományt.

Most jött sorra » közgyűlés legneveze
tesebb tárgya : az alko mányvédő 100-as 
bizottság jelentésének tárgyalása. A jelentés 
el8ö részében szól a közönség által össze
gyűjtött pénzösszegről, amely 65,000 kort, 
tesz ki ; ebbői a jóléti bizottság elköltött 
53 000 kort., mely ö-f>z“g már be is folyt, 
úgy hogy mindenki hiánynélkül visszakap
hatja pénzét ; a felmerült kültségek az 
időközi kama‘okból térülnek meg. Esetleges 
többlet a F. M. K E. lévai választmányát 
illeti. Az állandó választmány a jelentést 
tudomásul vette azon módosítással, hogy 
a fennmaradó időközi kamatokat a F. M. K. E. 
nem a Léva városi és járási választmánya, 
hanem a barsmegyei választmánya kapja.

Rendkívül heves vi’át provokált a 
jelentés másod’k része, melyet az állandó 
választmány f. hó 16-áu tartott gyűlésében 
nem fogadott el. A 100 as bizottság szőkébb 
intéző bizottsága tudva evöleg azt javasolta, 
hogy azon tisztviselők iránt., kik a törvény
telen kormány rendeletéinek nem engedel
meskedtek és azt el nem ismerték, fejezze 
ki a bizottság haz»fiis elismerését és háláját; 
azokat pedig, kik a törvény és esküjük 
ellenére vállalkoztak arra, hogy az alkot
mány tipró kormánynak segédkezzenek, bün
tesse meg. Él ped'g négy tisztviselőre nézve 
fe.lüggesztest és fegyelmi eljárás meginditá 
eát javasolta. E-.t azután a teljes 110 as 
bizottság úgy módosította, hogy a hivatali 
felfüggesztéstől el.átott, hanem a felsorolt 8 
tisztviselő el eu, a kezei közt lévő bizony
ságok alapján a fegyelmi eljárás moginditáeat 
javasolta. Ezen javaslatot az állandó választ
mány nem fogadta el, hanem azt határozta, 
hogy a vármegye összes hivatalban maradt 
tisztviselői, névszerint az összes föbirák és 
polgármesterek megrovásban részesüljenek, 
illetőleg hogy hivatalban maradásuk miatta 
törvényhatóság rosszalását fejezze ki. Az 
állandó választmány ezen határozata, mely 
egy kalap alá vette az összes tisztviselőket, 
hogy a 100 as bizottság javaslatát lehetet
lenné tegye, rendkívül felháborította a 
törvényhatósági bizottság azon tagjait, akik 
az érdek — köte ékeken feiül álUa példát kí
vántak statuálni a jövőre nézve. Á heves es 
szenvedeJyjs vitában részt vettek az állandó 
választmány javaslata mellett dr. Belica Pál, 

j ellene Balogh János, Zongor János, Dombay 
Vilmos, Beicsák László mint a százas bi- 

! zot.ság tagjsi, továbbá Ciekey Vilmos ; 
I közbeeső indítványt tettek >8 monyi alispán, 
. Bottka Győző, Kovács S. Lajos. — A föl

mentő párt kifogyván az argumentumokból, 
(szavazást követelt, amit déltájban el is rendelt 

a főispán. Az állandó választmány javaslata 
í mellett igennel szavaztak 33 an, ellene 31-en. 

így tehát 2 szótöbbséggel az áll. választmány 
javaslata győzött, amelyet azonban Báthy 
László prépost indítványéra a nénimé sza
vazók mint törvénytelent azonnal megfelleb
beztek, mivel a törvényhatósági bizottságnak 
Ítéletet mondani joga nincs, már pedig a 
rosszaiás ítélet. Az elnöklő főispán pedig 

nézte, annál jobban feszélyezte őt az a pofa, 
a melyhez sehogy som illett annak a virá'- o 
áru3 leánynak a s;ép fejecskéje.

Felkelt tehát, és szivarkájának hamuját 
az udvarló tiszt feketéjébe szórta és ezzel 
ismét leül', mintha seinmi sem történt volna.

A tiszt is úgy tett, mintha semmi sem 
történt volna — talán mert a leány meg
súgta, hogy ez a híres K. E. — és más 
feketét rendelt.

K. E, azonban nem volt az az ember 
akit akár a tettetett, akár a valódi flegma szán
dékának végrehajtásában befolyásolhatott 
volna.

Újból odalépett a másik asztalhoz és 
ismét beleszórta áldozatának feketéjébe a 
szivarka hamut.

Bs ezt már a hadnagy ur sem tűrhette 
tovább, felkelt, hirtelen kardot — kötött, 
fizetett és távozott.

Másnap már mindent tudtak a „Gar- 
nison Spita! No. XVI." bán és K. E. a 
civilruha illetéktelen használata miatt ismét 
egyszer végig élvezhette a 10 napi kaszár
nya áristomot.

A civilruha tilalom ellenére való felöltése 
különben igen kedvelt és gyakori kihágást 
képesett az akkori önkéntesek bünlajstromá- 
ban különösen akkor, ha valami felséges 
vagy fenséges vendége akadt a fővárosnak.

Ilyenkor ugyanis bárhol is csak teljes 
díszben, a kakastoilas kalappal volt szabad 
megjelennünk, ez pedig kellemetlen és ter
hes viselet volt, különösen nyár derekán, 
de meg gyakran bosszantó helyzetbe hoz
hatta as embert.

így a királynak egy pudspesti séjourja 
alkalmával A. Bíla barátommal együtt épen 
hivatalos voltam egy király-utcsi ősin erős 
családnál.

(Folyt, köv.; x

kijelentette, hogy habár a közgyűlés n9l# 
rendelte el a fegyelmi eltárást, ö a 
hatásköréből kifolyólag fogja a’,t mogin<i1Uni 
a terhelt tisztviselők ellen.

Az állandó választmány javaslata m8i. 
lett igennel szavaztak: Ellbogen K .roly 
Pető Albert, D'. Bslicza 1 ai, 1 olláa Zjg.' 
mond, Lulicsek Izidor, Peri Ignácz, VÍUCís 
Gyula, Groszminn Gyula, Wainbergei Mór, 
Eizenberg Károly, Rtntei K-zsö, Z-,« . 
Sándor, Lányi Benődéit dr., Ki-aj. ov.c, 
Rezső, Kormanovich Endre, Mar e,0i 
János, Koibenhayer Gyula,Sirnaó Adj f, 
Wertheim Izidor, Kürthy N. Weisz Ad01f’ 
Mészár Benedek, Mayerhúier F eici’ 
Groszmann Henrik dr., Hraibovsz \ 
Z'atnyánszKi Emil, Dús Jenő, Hrusr ,. ij. a 
1. xner Béla, Mittelmann Janó-, R . 
István, Dr. Ardó Sándor, S'iaszuy .1

Az alkotmány védő 100 as bu 
i javaslatát, kívánták, tehát az áll. vál. »va«.
■ tata ellen nem-mel szavaztak : Kosz ányj 
! Sándor, Dombay Viimos, Levatich
I Zongor János, Balogh János, Botka Z ií4n' 
| Belcsák László, Holló Sánüor, Fin 
i Samu, Kiéin Náthán, Levatich G , zá-. 
! Medvecky Sándor, Krastenics Imre. 
i László, Haitzl Kálmán dr., AaderL Eraö, 
| Dr. Botka Gjözö, Dr. Frommsr Igáiéi,’
■ Cl key Vilmos, Bándy Endre, űr. .. oajl 

János, Merkáder Alajos, Haugyusy * 1 .uos.l 
D óssy József, Kosztolányi ls.vau,!! aanál 
Ferencz, Borbás László, Kovács S Lijoi.B 
Turcsan János, Gmnda Páter dr., Dr. R.l 
schanek Béla.

A 100-as bizottság jelentésének í ,ya.B 
lása e ött Balogh János bemutatott es 
vásott egy okmányt, mely szerint S 

i megyefőnök és Lányi ügyvivő köz > <ar.l 
< gyalás folyt arra nezve, hogy Kroner ' ■ Z1B 
( törvszéki bíró szolgálati évei beszámitutuatl 

azon esetben is, ha közigazgatási h a 
válla). Baiogb Jtnos indítványára a közgjúiteB 
elhatározta, hogy a nevezetes okmányt fe,.| 
terjeszti Polcnyi igazságügyminiszternes.

A közgyűlés ezután a folyó ügyeket I 
intézte el.

Közigazgatási bizottság.
Barsvármegye közigazgatási bizc 4&g* 

folyó hó 16-án tartotta rendes havi ülését 
melyen K*zy János ca. és kir. kamarái 
főispán elnökölt.

Az alispán a következő jelentés tér- 
Ijesztette be :

Az ország alko'.mányát veszélyezteli 
politikai viszonyok, s a Fejérvári kormánj 

, törvény e en és erőszakos eljárása a költ 
gazgatas menetét is érintette, a mannyibet 
a kötigazga ás vezetésére megválasztó t ei 
kinevezett törvéoyhatósági tisztviselők sze 
mélyében, habár csak ideiglenesen, változási 
s ezzel kapcsolatban az ügymenetben z van 
idézett elő.

Február 19-én ugyanis Sanyi Káitnit 
kinevezett, de eikütnem tett föispá At 

! Marótra érkezett s ideiglenesen a csendőr
laktanyában szállásolta be migát. A teóriái 
22 éré kitűzött rendkívüli közgyűlésnek i 
székház nagytermében megtartását önbatai- 
mulag s minden indokolás nélkül karban 
lo urnái megakadályozta, úgy hogy aköz ise; 

< kénytelen volt azt az alispánnak hivatai 
Le yisígében s az azzal kapciolatos m ;áii' 
lakásokban megtartani.

Majd elfoglalván a karhatalom igénybe 
■ vételével a székházban a főispáni hely ege 

két, a tisztviselőket egyenként je eatkezésn 
j szólította fel, tőlem pedig a kormáujiaki 

meg nem szavazott adók beszolgáltatása ei 
a meg nem szavazót ujonook Kiállítása 1 örül 
segédkezésre, va'atn nt a főispáni hey sé 
ge;-.nek átadására vonatkozó kormáDjreude 
letnek végrehajtását követelte, s miu oá 

j ezt a törvényhatóság tiltó rendel .zén 
folytán s az alkotmányra tett esk; mhöi 

. hívnek maradni akarván, megtagadcan ugj 
engem, miit több tisztviselőt, kik az ’ingt 

, delmességet veleszembe szintén megtagadtak 
a kormánytól az 1886 évi XXI t. c° 4 él

i 65 §-ai alapján nyert felhatalmazái a jjáo, 
‘ állasainktól elmozdLott. Mivel azonb n in

tézkedését azon alapon, hogy S inyi K . mit 
az 1886 évi XXI t. c. 60 § ában előirt -sW 
még le nem tette, s Igy hatásköri agg* 
még nem birt, törvényesnek nem isti riúi 
ei ; kirhata ómmal távolított el febr ír hí 
28 án h vatalainkból s helyeinké, hely ttes» 
téssel töltötte be.

Az ezen eljárás szülte termés? .szeri 
izgalmak a közigazgatás menetére be .tóiag 
hatottak, de nagyobb fennakadás tudomáson 
szerint azon idő alatt, mig a nyers erőszak 
hivatalomtól távol tartott, nem törd t elí

Április hó első napjaiban alkotni yunk 
. a harcból ha nem is sértetlenül, d<. telj# 

épségében megmentetvén, én éstiszttá: aion< 
a megbukott Fejárván kormány helyén 
Wekerle Sándor elnöklete alatt kine-eze" 
uj kormány állásainkba visszahelyezett, 
április 11-én távoilétem alatt a vármegye 
főjegyzője az alispáni hivatal vezetését ism*1 
elfoglalván, április 13-án hazatérve s hit* 
falómat én is elfoglalva, a vármegye ált* 
reám bízott hatáskört ismét átvette® 
igyekeztem az ügymenetet a rendes m iderh 
terelni.

A közigazgatást érdeklő azon bejeleoté* 
i teszem, hogy a belügyi tárcának vezetési 
: az uj kormánybau gróf Andráisy Cp*1 
; vette á', s hogy a varmigye föispáoj»T 
i újból gar .un vesz elei K*ay János oi. és hk



kamarád ur neveztetett ki, a ki e bó 4-én 
tartotta székfoglalóját 8 foglaltáéi hivatalát

0 Felsége folyó hó 19 éré uj ország' 
gyűlést hirdetvén a képviselő választások a 
varmegyében folyó hó 2-án tartattak mng 
mely alkalommal a lévai kerületben Ifjú 
Madarász József és az aranyosmaróti kerü
letben Karácsonyi Sándor ‘volt képviae'ők 
egyhangúlag újból m >g l,ttek választva 
mig Körmöcbányán Viay Ferenc lett meg
választva. ”

Az újbányái kerületben a választást a 
választási elnök as előfordult rendzavarás 
miatt felfüggesztette, minek folytáu a köz
ponti választmány az uj választás napját e 
hó 19-ére tűzte ki. H

As eddigi beérkezett jelentések szerint 
Újbányán a délutáni órákban néppárti 
választók a katonaságot és csendörséget 
kődobá’ással támadta meg, miért is az utóbbi 
fegyverét volt kénytelen haszrá'ni, mely 
alkalommal egy halálos, és több kisebb 
nagyobb sérülés történt, s mivel a rendőri 
és katonai hatóság, tekintettel a közeledő 
sötétségre s a választók izgatott és ittas 
állapotára a rend fenntartását a szavazás 
folytatása esetére nem vállalták, a választási 
elnök a vá'asztást felfüggesztette.

Mivel az eddig beérkezett ádatok a 
választási elnök eljárására terhelők, a köz
ponti választmány Vetzel István választási 
elnök ellen a fegye'mi eljárást megelőző 
vizsgálatot elrendelte.

A vizsgálat még folyamatban van.
A csendőrség esemény jelentése szerint 

az elmúlt hóban az illetékes bírósághoz a 
csendőrség részéről fel lett jelentve 1 becsü
letsértés, 7 embar él. ellen elkövetett bűntett 
és vétség, 18 testi sértés, 73 lopá^, 2 ma
gánlak megsértése magán személy által, 2 
rablás és zsarolás, 1 sikkasztás, 1 jogtalan 
elsajátítás, 10 orgazdaság, és bűnpártolás, 3 
csala,, 1 okirathamisitás, 7 más vagyonának, 
rongálása, 142 külöafele kihágás, 29 tüzeset,

A királyi pénaügyigazgató jelentette 
hogy április hóban befo'yt egyere; adóban : 
44536 kor, 18 fill. 1905 évi április hóban 
15054 kor. 89 fill. az idén több 29481 kor. 
29 fi 1. HadmentvS3égi díjban befolyt 564 kor. 
1905 április hóban 36Ó kor. foyó évben 
több 204 kor.

A vármegyei főorvos jalente'te, fcogy a 
közegéezBégi állapot április hóban k- dvezö ' 
volt a vármegye egész terű étén. A királyi ; 
mérnök bejelentette, hogy a m. kir. • 
miniszter Moldoványi B 'la királyi mérnököt • 
Liptószentmiklósra helyezte át, és helyébe f 
Esztergomból Bodor Károly királyi mérnök • 
lett Ar. Maiótra áthelyezve.

Az oszláoyi utibiztos fegyvergyakorlatra 
vonult be, Osucs Ltván verebélyi utibiztos 
pedig betegség miatt 4 heti szabadságot kért.
— M ndkét utibiztos helyit esitésével Rí- ! 
kóvszky István aranyosmaróti utibiztos lett ' 
megbízva.

A törvényhatósági m. kir. állatorvos 
je.erti, hogy az állategészségügy általában | 
eiég kedvező volt április hóbar, — jelenti, ’ 
hogy a vármegye felső részében Körmöcbá
nyán éa Gsram zentkereszt vidékén a 
szarvasmarhák kötött az ugyneveze‘t r-yelv- 
sugárgomba betegség lépett fel tömegesen- 
és egyes községekben járványos elterjedésbea. 
A betegség — ha idejekorán fe ismerik és 
a le yes kezelésmódot alkalmazzák, — a j 
melynek módjáról a lakosság tájékozva lett,
— 8—10 nap alatt gyógyu', ellenben ha a 
betegséggel ellepett állat kellő gondozás és 
kezelésben nem részesül, úgy a bántalom 
nyelv eilökedeBhez vezet, és ennek fo'ytáu 
elhullás áll be.

Különfélék,
— A 1OO as bizottság ülése. F. 

hó 14-én volt Léván az alkotmány vedő 100 as l 
bizottság előkészítő bizottságának értekezlete 
Ilelcíák László kir. közjegyző elnöklete alatt, 
me.y értekezlet alapján másnap, vagyis 15-én 
ugyancsak Léván a városháza dísztermében 
* teljes bizottság tarotta gyüiését Belcsák 
László elnöklésevel. A gyűlésen körülbelül 
50 tag volt jelen. A bizottság első sorban 
az ellenállás céljaira befolyt összegekről , 
hailga'ta mog a jelentést, s ennek alapján 
köszönetének kitejetéee mellett adott fel- ! 
m tvényt Belcsák László elnöknek, aki a 
pe zalapot kezelte. A gyűlés második tárgya 
v az, hogy a közigazgatási tisztviselők! ok 
a örvényteJen időben tanúsított maguk- , 
tartását vegye számon. Mint a hazafias . 
k -elességteljesités önzetlen, áldozatra kész , 
p|- iáit, bálával éa lelkesedéssel jegyezte fel, < 
h‘ a vármegye első tisztviselői : Simonyi , 
B:.* alispán, Alajláth István főjegyző, Bodó 
JsnoB aljegyző méltók voltak a régi d.csö 
B avármegye hírnevéhez, örök dictöséget 
szerezvén maguknak és a megyének.Ebben 
a ragyogó példaadásban nyomon követték 
őket: Dr. Benkő Lajos főorvos, Benkovich 
G dó tb, szolgabiró ós Bajczy G iza közi- 
g*zjafási gyakornok, úgyszintén Minárovics 
Ltván megyei írnok és Karaffa János me
gyei hajdú. E lenben felháborodásának 
kifejezése mellett fájdalommal vette tudó 
utasul a bizottság, hogy voltak tisztviselők, 
akik hitvány érdekekért nem átallották az 
önkényuralomnak eszközeivé szegődni. A 
tények és írásbeli bizonyítékok alapján a 
bizottság; Latesz Sándor, Ltlley György, 
-Wó Lajos és Bakovszky Kálmán ellen, 
•kik a megyefőnök által az esküjükhöz hű 
tisztviselők helyébe neveztettek ki, és a 
kinevezést elfogadták; továbbá Vr• R™*- 

ny inseky Titusz, Gáldy Kálmán és Berczelly 
Miklós ellen, kik a megyefőnökkel magasabb 
áfás elnyerése iránt táre’ya'áit folytattak; 
végül Dr. Persay Ferencz tisz'i főügyész 
e lon, ki a törvényhatóságnak a megyefőnök 
kilakoltatására vonatkozó határozatának 
foganatos-fását, megtagadta, fegyelmi vizsgálat 
elrendelte t hozta javaslatba a rendkívüli 
közgyűlés elé. A bizottság, miután még 
Belcsák László elnöknek fáradságos, buzgó, 
önzetlen és míndenekfelett hazafias műkö
déséért köszönetét mondott, ezzel befejezte 
működését.

Gyászeset. F. hó 13-án hunyt el 
özv. kéthelyi gróf Ilunyady Lászlóné szü
letett kőrösszeghi és adorjáni C'áky Sarolta 
grófnő csillagkeresztes hölgy, bőid. E-zsébot 
királyné palotahölgye, a „pro ecc'esia et 
pontitice11 pápai érdernkereszt tulajd. Bpesten, 
78 éves korában. A bo'degult főúri hölgy 
ismerites volt vámosunkban és környékén, 
mint az alsó péli uradalom birtokosa, de 
ismeretes volt kü'önö3ín a szagé lysorsu 
pép körében páratlan jótékonyságáról. — 
Állandóan sok szegény családot segélyezett, 
a betegeket saját költségén gyógyittatta — 
a miről a lévai kórház tehet tanúságot — 
de az ország más vidékén fekvő uradalma
inak szegényei is áldották jó szivét. Nem 
volt rá eset, hogy segélyt kérőt valaha el
utasított volna. Egyházi célokra is igen 
sokat áldozott, azért kapta a pápai érdem
keresztet.

— Kinevezés, Dr. Vince Jeni! ar.- 
maróti gyakorló orvost az igazságügyminisz
ter az aranyosmaróti kir. törvényszékhez 
törvényszéki orvossá nevezte ki.

— öngyilkossági kísérlet. F. hó 
13 án délután megdöbbentő hir terjedt el 
városunkban, hogy Polcz Ernő m. kir. hon
védhadnagy, jó kedélyű, általános rokon
szenvesnek ismert fiatal ember pillanatnyi 
felindu ásában mellbe lö'.te magát. Meggon- 
do atlan tette után azonnal a kórházba 
szál-kották, ahol kitűnt, hogy a golyó ke
resztülhatolt n e'llkasán, anélkül, hogy veszé
lyes Bobeket ejtett vo'na, s ma már öröm
mel adhatunk hírt arról, hogy a külömben 
derék fiatal tiszt a biztos javulás utján van.

— Bocskay flnnepélyt rendez a lévai 
reform, egyház elöljárósága e mai napon 
d. e 10 órakor és d. u. 3 órakor a ref. 
szentegyházban. Mindkét ünnepélyen lesz 
alkalmi ének, emlékbeszéd és szavalat. A 
magyar nemzeti és vallás szabadság jeles 
vezérének 8 a 300 évvel ezelőtt kötött 
hires bécsi béke egyik szerzőjének em’ékére 
tartandó ünnepélyt méltó Léva város 
minden rendű és felekezetű lakoia:nak 
figyelmére.

— TánczeBtőly. A Lévai Kereskedő 
Ifjak Tarsu’ata f. hó 27-én az újonnan épült 
Weisz Zs gmond-fele ház nagytermében 
tánczestélyt rendez. Kezdete este fél 9 
órakor. Bslépti dij : személyenkint 2 kor., 
C3aládjegy 5 kor.

— Műkedvelői előadás. A zselízi 
iparos ifjúság 1906 juoiui hí 4 én Wtbnsr 
Ferenc kerti helyiségében, a saját színpadja 
felszerelésére zártkörű táucmu’ataággal egy- 
bekö'ött műkedvelői előadást rendez. R m- 
dezők : Király J ízsaf, Kotcsi V.c‘,or. Nagy 
Béla, Mészáros Lajos, Bongya János Bőmann 
János. Táncrendező : Simoncsich Antal. Szin- 
mü-rendezö : Szilágyi Ferenc. Kezdete este 
7 órakor. Bilépti díj : Ssemélyenkint 1 kor. 
20 fill. Kedvezőtlen idő esetén az előadás 
rá egy hétre, azaz junius hó 10-én tartatik 
meg a rendes órában. Színre kerü : A ci
gány. Eredeti szirmú 3 felvonásban. Z tűével, 
népdalokkal és tárccal I-a: Szigligetiéi". 
Személyek : Várszegi, fö desurfi Simoncsich 
An'a’, Kurta nagygazda, agglegény Bongya 
János, Gyuri, unokaöcca Kotcsi V c or,Márton, 
parasztgazda * * * Rebeka felesége Válási
I tabella, Évi, enn'k leánya Kotcsi Etel 
Zuga, cigány Szilágyi Ferenc, Peti, Rizsi, 
gyermekei llömann Jin03 Villáséi Kornélia 
Ferke, urasági hajdú Király József, Kisbiró 
Nagy Béla, Kondomé IVibbner E’-zsébet, Sári, 
Panni, E'-zsi, parasztián) ok Mészáros Mariska 
Bongya E-zaébet, Polmülner Anna, Násznagy 
Mészáros Lajos, Vőfény Berecky István. 
Parasztlányok, lakodalmas nép. — Végén 
zene és tánc,

— Késelés. Néma Péler 16 éves lévai 
lakos napszámos a folyó hó 14 cn Csíko3 
István kovácsi-i lakos nős napszámossal a 
Weisz-féle emeletes ház építésénél együtt 
dolgozott, a midőn Csikós István — a 
munkavezető azon felhívása folytán, hogy 
ne engedje munkaközben Néma Pétert sziva
rozni — fig) e’meztette, hogy hagyja azt 
abba s dolgozzék. N mi Peter erre Cfiko3 
Istvánt torkon rag.dta de ez kezével magá
tól ellökte, ki, hogy bosszúját nem tölthette 
azonnal, este felé a munka beszünteve! 
zsebkésével a mit sem sejtő C tikos litvánt 
bal halántéka alatt úgy megssurta, hogy 
tetemes vérvesztés3el, úgyszólván eszméletlen 
állapotban a helybeli kórházba kfl'ett szá'- 
litaoi, hol az első segélyben rZszesitfe'ett. 
A kéte'ö suhancot a rendőrség elfogván, 
ellene a bűnvádi eljárást haladéktalanul 
n>3g"^> Körmönfont ssélhámos. A fo)yó 

hó 1-én egy magát Dr. Erner Izidor Romá 
nia P.oesti lakos izraelita vallásu ügyvédnek 
vallott egyén azzal állított be a lévai> ura- 
elita hitközség elnökéhez, hogy öt Romá
niából - hol ügyvédi irodával 8 
100000 frank vagyonnal bírt azér., mer 
egy ügyfele érdekében aa Ügyben eljáró 
bírót Feljelentette, hirtelen a határra Málli-

' tották, s annyi időt sem engsdtek neki, 
j hogy diplomáját, valamint pénzét magához 

vehette volna. Kérte tehát a hitközséget, 
hogy Majna Frankfurtba utazásra 52 kor. 

. segélyt nyújtson, mit azonban ő meg fog 
■ téríteni. Az e!nök a kért- összegnek öasze- 

Kvüitésére ivet állított ki, de eközben 
Frommer Imre a kereskedelmi bank pénz
tárosa íe'ismsrte az illető egyénben azon 
személyt, ki hasonló mesével két évvel 
ezelőtt Verebélyen is, egyes izraelita hit- 
sorsosoktól, pénzt ctalt ki — s mielőtt az 
ivet kibocsátotta volna, eme gyanút a rend
őrségnél közölte. A segélyt kérő előállitatott 
s minthogy személyazonosságát igazodni 
nem tudta a » hozzá intézett kérdésekre zavart 
feleletet adott, előzetes letartóztatásba helyez
etett. Személyazonosságának megállapitása vé
gett a Romauiai consulátus megkerestetett,hon
nan aion válasz érkezett,hogy ott teljesen isme- 
retleD.U ból vallatóra fogatván,ekkor megtörtet 
színlelve kijelentette, hogy Ő3zinte vallomást 
tesz s beismeri, hog; má3 nevet vallott s 
hogy valódi neve Vaczu’ik Lajos budapesti 
sztt etésü és illetőségű s nem izraelita, hanem 
róm. kath. vallásu m agánh vatalnok. Eme 
bemondása folytán a budapesti főkapitány
ság az itt ró'a vett fénykép áttételével 

, megkerestetett honnan végre megérkezett, 
! hogy sem nem Dr. Erner Izidor, sem pedig 

Vaczuiik Lajos, hanem Viidenaner Béla 
vágsellyei illetőségű, különféle álnevek alatt 
az országban kóborló szélhámos, — ki 

I Ausztriából és Budapes'röl kitiltatott s ki 
I hasonló szélhámosságok elkövetése miatt 
. mar többször börtönözve volt. A leleplezett 
i elegáns külsejű több nyelvet beszélő szél

hámos 14 napi elzárás után — a rendőrség 
. á'tal Vágsellyére tolonczoltatott, — hol özv. 

anyja jómódú korcsmáros.
— A fekete tücskök irtása. Újab

ban gyakori a panasz, hogy a fekete tücsök 
(nem mezei tücsök) igen tömegesen fordul 
elő. Több helyről már károkról is értesítik 
a földmiveléeügyi minisztériumot, mert e 
tücskök lerágják a most fakadó szőlő kis 
hajtásait. E tücskök mostani tömeges jelent
kezése az előző évek szárazságával függ 
össze, mely szaporodásuknak igen kedvezett. 
Esek pz elszaporodott tücskök, amelyek 
szerteszét köboroloak, mo3t leginkább a 
fskadó szőlőt rágják, dl hátrálhatnak más 
termesztett növényt is, bár ez a kár kevésbé 
feltűnő. Veszedelemmel fanyegethstik a 
kiültetett dohányt, az elvetett kukoricza- 
magot, valamit a kikelt kukoricáét, végül 
a takarmány- és cukorrépát is; ősszel pedig 
ha a fö d igen repedeses, bánthatják a répák 
gyökerét is. E lenük a védekezés az, hogy 
a kis számban előforduló tücsköt kézzel 
szedhetjük fel ; ahol sok van, ott vagy 
baromfival ( yukkal, pulykával) szedhetjük 
össze, vagy ha ez lehetetlen, akkor nyalábba 
kötött vesszőcsomókkal, seprűkkel keli 
agyonveretni. Gondjuk legyen a szőllömü- 

. velőknek arra is, hogy a tücsök ne lepje 
meg az oitváuyisko'át sem ; az itt összeverődő 

, tücsködet már az o’tványok fakadása előtt 
kell a fenti módok valamelyikével irtani. 
Akinek bővebb értesítésre van szüksége, az 
megkaphatja azt a m. kir. állami rovartani 
á’lomáson (II, Djbröi-ut 13. Bpest), ahon- 

. nan nyomtatott ú mutatást is kaphat.
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Közönség köréből, 
Meghívó.

A Jóitef kir. herceg Szanatórium Egye-
SÜlet ez évi rendes közgyűlését folyó évi I 
junius hó 10 én délután 3 órától kezdve j 
tartja meg Budapesten, a székesfőváros 
tanác(termében (Váci-u'ca 62—64.) melyre i 
az egyesület lévai tagjait elnöki megbízásból i 
meglfvni van szerencsém. Tárgysoro at. 1. 
Elnöki jelentés. 2. A József Szanatór'um 
építéséről szó'ó jelentés. 3. Jelentése József 
Szanatórium belső berendezésének munkála
tairól. 4. Pénztári jelentés és a fe'ügyelö 
bizottság jelentése. 5 Az alapszabályok 26 
27. 37 3ő és 41 § § ;nak módosítása. 6. In
dítványok. 7. A jövő évi közgyűlés idejének 
és helyének megállapitása. A közgyűlésre 
tagjaink a magyar államvasu akon faljeggye 
utazhatnak Budapestre és vissza ; a ked
vezmény 8 napra érvényes.

Vasúti igazolványokat a József kir. 
' herceg Szanatórium egyesi! et irodfjt küld 
1 (IX, Ferenc körút, 36, Budapest) esetleg 

pedig jelentkezhetni az alulírottnál legkésőbb 
május hó 27-ig.

Dr- Frommer Ignác 
ügyvezető elnök.

Köszönet nyilvánítás-
D .utBch M'hály vendéglős ur a lévai 

fogyasztási adöbérlőségnél a napi biztosi 
szolgálataiért kapott 7 kor. azaz hét korona 
összeget a főgimoáziumi Srgitö Egyesület 
cáljúra felajánlotta.

N rmes tettéért fogadja ezen utón is 
hálás köszöne ünket.

Léva, 1306. május 16 án.
Gyulányl Lajos

a kegyesrendi főgimnázium igazgatója.

Köszönet-nyilvánítás.
Józsefe rek Káro'y úrtól, mint a múltban, 

úgy es évben is árváink összes ágyaiba 
szükséges sza'mát kaptunk ; korompai B-une- 
wik Lvjo3 m. kir. honv. őrnagy ur ped g 
szives volt a szalmazsákok megtömésére 2 
katonát kirendelni.

Midőn ezen körü'ményt e lap szivessé- 
j géből — nyilvánosságra hoszuk, — fogadják 

a nemeilelkü emberbarátok kis árváinkkal 
éreztetett jóindulatukért leghálásabb köszö- 
netüokef.

Léva, 1906. május 15 én.
Leidenfrost Tódorné Faragó Sámuel 

nőügyi, e’nök nöegyl. titkár

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1906 évi május hó 13-tól Mijus hó 20-ig. 

Születés.

Házasság.

A szülőt neve
Jd ®

4 § S0) q, 
0 bt

A gyermek

neve

Jakubik Mihíly Komolya Ilona leány Erzsébet

Kopa László Sebek Gizella leány Gizella

ürgooya István Hildák M leány Ilona

Bátya Demeter Kulcíái V, tíu János

Szűcs István Szobi Eszter fiú Ernő

Halálozás

yolegeny es menyasszony neve Vallása

Németh Sándor Stipka Erzsébet

Bráuyik István Tórh Hermin 

Tóth Utváu B igocsi E zter 

Csuka István Komlósy Margit

ev. ref. róm. kath

ág. ev. ev. ref.

ev- ref. ág. ev.

róm. kath.

Kora A halál okaAz előnyt neie
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Özv. Rác Istvánné

Bjránszki Anna

özv. Czudor Audrá,

82 éves agg- vkimerülés

1 n ált. gümőkór

65 n tüdőgyulladás

Lévai piaciárak.
Roratvezetö ; Kónya József rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 14 kor. 20 fill. 14 
kor. 60 fi 1. — Kétszeres 13 kor. 40 fill. 13 
kor. 80 üli, — Rizs 12 kor. 20 fi l, 12 kor. 
60 fi i. — A-pi 14 kor. 40 fi‘l. 14 kor. 80 
fill. — Z»b 16 kor. 20 fid. 16 kor. 80 fill.
— Kukorica 14 kor. 40 fill. 14 kor. 80 fill.
— Lencse 26 kor 40 fill. 27 kor. 40 fill. — 
Bab 21 kor. 60 fi i. 23 kor. 20 fill. — Kö
les 9 kor. 10 fiil. 9 kor. 80 fid.

Vetőmagvak 10J kilónként Budapesten. 
Vöröahsra 10J—110 kor. — Lucern» 100 — 
110 kor. — Bükköny 14—16 kor. — Mu-. 
har 18—20 kor. — üa'tauim 26—28 kor.

Nyilttér.

Kiadó lakás

A Vár épületben (emeleten) f. év 
julius esetleg augusztus hó 1-től négy 
nagy szoba, konyha, élés kamra, cseléd
szoba s egyébb mellékhelyiségekből’álló, 
egésszen elkülönített lakás, a várkertre 
nyíló ablakokkal 600 korona évi bé
rért kiadó.

Értekezni a központi irodában lehet.

Uradalmi igazgatóság.

Gyöngyvirág-

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

BOLEMAN gyógyszertárban Léván.

Raktárhelyiségek kiadók.
Két raktárhelyiség gabonakeres

kedőknek vagy más célra is alkalmas, 
azonnal kiadó, László-utca 6 szám.

Bővebb felvilágosítást ad a ház 
tulajdonosa.

özv. Neumann Adolfné.

Ezen

ciimeren

isme -etesek

raktárok

me'yekben

Singer

gépek

áruitatnak.a

Singer Cj varrógép r. t.
LÉVA Kazinczi u. 2.

n. ,i 1 1 ~i .tfy -- ‘ ■■■ ■ ....



I20. szám.
HIRDETÉSEK 1906. május 20.

1

74 
kitüntetés, 

6 
állami érem i

10 000
motor a lég _ 
teljesebb meg | 

elegrdésre 
szállítva.

■B a»-v»sa«a».
Drezdai motorgyár r t.

(Azelőtt Hille) fióktdepa ;
GELLÉK.T IGNÁCZ es TÁRSA

Budapest. VI . Terez-körut 41. sz 
Telefon 12-91.

Benxinmotórok, IrgMxcMZMOtórok, nyers, 
olMjiiiofórok, -KOSZ- (xpiritu-**) motórok- 
acetylvn-Miotúrok. Kenxin-lokoniobilok 

enepléHrc

r' ■ 3/ '' - ■ -

- /• - ~
. z '■

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

Kávé. - - —
1 klg. frt. kr. 

.... 1.60 

.... 2.20 

.... 2.20 

.... 2.10
2._

. . 1.60 2.- 

. . 2.— 2.20 

.... 2.20 

.... 2.20 

.... 1.60 

.... 1.30 

. . 2.— 2.40 

.... 1.20 
. . . . 1 —

MAGYAR GÉPEK

fajT GANZ-féle MOTORO KA T
minden, nagyságban, melyek nálam állandóan üzemben 
láthatók.

Egyben ajánlom a t. vásárlók figyelmébe
HOFFER és SCHKANTZ

Kapható:

Kern Testvéreknél, Léván.

V 

fl

X
r

¥
« 
hé

a. siker kétségtelen.

A szölö'^esszö (venyige) leveleinak betegségei ellen, 
valamint a fák és komlókacsoknak rovarok, levelesek, 
pondrók és méhharmat stb.-töl való megtisztítására.

Veriuorel-fób> 10 frt. Attila 12 frt.

Vermorel és Attila-iele legjobb!
• v
.3 •

•?>

*,

\/o7 Arc? A ■ M ndeo darabb szappan a Schiaht névve1, 
V vfevl ■ tiszta és nem káros alkatrészektől.

■ I A + á 11 á C * °°0 koronát tizet Schicht György cég w V l a I I a w • Ausslghan bál kinek, aki bebizonyítja, hogy 
srapp tna a „Schicht* névvel, valamely káros keveréket tartalmaz

BESTE

Szivógáz (giuerátoro.-J motorok a legmo 
der.iebh és legt kéier.sebb, beigazoltan a iegol 
CSobb üzemet nyújtó erőgépek.

A drezdai motör
Kiprói-.lt ’■ tdhtet -reeiet. Válogató t !egj-bb 
anyagból a legszelídebb ül és legpontosabban 
készítve.
TavfÁC I ^ok ev’ használat ntán sem szorul 
Idllvba reperaturákra Feltódcuii űzembiz’os 
Kezelése rendkivü egyszerű Az üzemköltségek 
a legelőnyösebbek.

Drezdai motorok izám tahin i j > *r v állal a t ba n 
és uradalmak gazdasági üzememéi * malmokban 
téglagyárakban, famegmunkálásnál, faaprltáe- 
rál, vizemelö (szivattyú; te'epeken, gazdasági 
takarmany-kamarakban tejgazdaságokban.csep 
lesnél stb s’b-

'l'e’jes iizembe-endezések (malmok, gazda
sági üzemek közlömii szerkezetek stb.) szak
szerű szábitása.
Felvilágosítások s költségtervezetek készséggel adatnak. 

LEgiíiesszebb menő jótállás I lehelő fiietési feltételek 1 
-ss.

•á

7„H«rgonjrt‘^

A Ltaiment. Capsici comp., 
a Horgony-Paia-Expeller pótléka 

egy régjónak bizonyult háziszer, mely 
már több mint 36 év óta legjobb fájdalom- 
csillapító szemek bizonyult kSszvénynél, 
csúznál és meghűléseknél bedörzsolés- 
képpen használva.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt' bevásárláskor óvatosak legytlnt ós 
csak olyan üveget fogadjunk el, • mely a 
„Horgony** védjegygyol es & Richter ezég- 
jegyzéssel ellátott dobozba van csomagolva. 
Ára üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 
2 korona és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török 
József gyógyszerésznél, Budapesten

Richter gyógyszertára 
az „Árony oroszlánhoz4*, Prágában * 
Elisabeth9trn8»c 6 neu. Mindennapi szétküldés.

Attila Phjloxera-fecskendö 23 frt. Kénporfuvók 2 írt- 50 kr.
Kapható:

Kern Testvéreknél Léván.

SCHICHr-szappanl
(,Szarvaa'‘ vagy kúlosszappant)

Milliószor kipróbálva és kitűnőnek bizonyult I

Kováid Péter és Fia

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

cs. és kir szab, kelme- és szőrme festő, vegytisztító és gőz 
í mosó-gyár Budapest. VII, Szövetség utoa 37 szám

■ i megbízói kérelmét szem előtt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes 
j|l vidéki városban képviseletet létesít és ez által módot nyújt a nagyér
rí demü közönségnek arra, hogy a céget — a csomagolási és posta- 
fj költségek mellőzésével — közvetlenül felkereshesse.

WEISZ SAMU és FIA
ál •vette át a képviseletet és a gyár rendes áraiban vállalja az úri-, női-,

*s gyermeköltönyök, díszítő- és bútorszövetek, függönyök, 
kézimunkák, szőnyegek, osipke és végárut szőrmék stbíek 

ki —------------------- vegytisztítását és festését -------------------------
Ál 2MF* Úgyszintén ágytoilak tisztítását és fehérneműik mosását is.

A nagyérdemű közönséget biztosítva 1

elismert elsőrendű gépgyár összes gyártmányaikat, kü- 
Ionosén gözcséplőkészletek, járgányos cséplőgépek 
VICTOkíA DRILL vetögépek 
ekék, szecskavágók stb. stb.

MT* állandó dús raktárt tartok

• - Mc. Cormick ;
világhírű arató és fűkaszáló gépekből a legjobb gyártmányú 
varrógépek; legelőnyösebb bevásárlási forrása.

KNAPP DÁVID
gépraktára Léva Mártonffy-utcza.

Tényleg

segít a

utólérhetlen

Vásárolják „csak üvegekben".

Kapható
Ainstetter Imre utóda
Elitéi JózNef
llukach Illés
Kern Testvé“ek
Medveczky Sándor gyógysz.
Pollák Kalmin,

Léván:
Róth K.
Wilheim Béla,

Ipolyságon:
Bcrceller. M,

Bolner Pál
Dombo Károly 
Ii-i maiin Lsjosné

Újbányán :
Cservink'i M. gyógyszerész 
Heiur eh Ede fodrász.

Verebély en;
Czirok István
Eteléi József 
Pollák Zsigmond

Zsarnóczán
Weichberg Izidor

0 Varrógépek és Műhímzés
8

80

valódi első magyar szab. Adria-, Dürkopp- és Gasse-féle nj Singer gépek 
igen csinos kiállítással 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval 

Árak részletfizetésre: korona

76-ig
80-í£
88-ig
80-ig
96-ig

100-ig

klfőmajyar monopol-, Dürkopp és Oasser uj Sijzer varrógép 56-tól
TT1 JSiniTOS" ^71 — ^________ 1 __Uj Singer médium iparosgép állványnyal 
Titania uj nagy Singer 4-es iparos varr égép . 
Nagy Howe iparos varrógép ,
Va ódi szabadalm. Adria családi varrógép

• • „ láb és kézi hajtásra
Körhajós családi (Ringschiff; gép

» iparos (Ringschiff) gép
Val .di Dürkopp — közpoutorsó — gép családi 
... 1. * ... " • iparos
Uj Singer családi varrógép kézihajtásra
W Műhímzési készülők ára 4

72-től
78-tól
76 tói
86-tól
96-tól

100-tól 120-ig 
130-tól 150-ig 

120 korona
150 korona
44 korona

korona.

Főraktár: Kern Testvéreknél
Legjobb géptűk, részek és osónak olosón.

Léván

Névjegyek, meghívók és eljegyzési-kártyák
1 -3HF’ Úgyszintén ágytoilak tisztítását és fehérneműik mosását is. M . |a

Jh A nagyérdemű közönséget biztositva kifogástalan munkájáról és I ö I 7 ö Q A h If 11J Í4 A I
XÍ mindenkor méltányos árairól, szives jóindulatába és figyelmébe ajánlja O Wfcww vUU l\IVIlwlD6lT

a képviseletet és számos megbízást kér a M .
Kováid IPéter éa fia. cég kÓSZÍttettnekZK.ova.lcL Péter éa fia. cég

Nyomatott Nyitrai éa Társa könyvnyomdájában Léván,

000
8
8

Nyitrai és Társánál Léván.


