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Vidéken és Léván házhoz küldve:
Egy évre ... 10 kor. — fin. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill. 
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.
előfizetési pénzek póstautalványnyal küldhetők. 
Kcyefl H,*mok 20 fillérért kaphatók 

a kiadókivatalban.

HIRDETÉSEK
Négyhasáhoa petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Bélyegdij minden egyes berktatásér to fillér
HivavaloM hirdetmények

100 szóig 2 kor. 80 fill., azontúl minden szó 2 
fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk ?‘>zekötteté8ben levő hirdeté-rrodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőségbe* : (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.
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625 1906 02ám.
Hirdetmény !

Ezennel felhivatnak mindazok, akik a 
mai napig esedékessé vált városi pótadó 
megyei útadó és az ezek módjára beszedendő 
egyébb tartozásaikat be nem fizették, hogy 
azt most már 8 nap alatt annál is inkább 
fizessék be, mert elleneseiben az 1883 évi 
XLIV. t. c. 58. § a érte mében végrehajtás 
utján fog behajtatni.

\ árosi adóhival.
Léva, 1906. május hó 23-án.

JSoisuzsilr 
adóliiv. fiiunk.

II.
3065/1906 szám.

Hirdetmény !
Birs'ármegye törvényhatósági bizott

sága választott tagjainak sorában az 1905 
év folyamán előfordult halálesetek miatt több 
tagságnak betöltése válván szükségesé — 
Bsrsvármegve törvényhatósági bizottsága f 
év és hó 17-én taitott közgyűlésében hozott 
72. számú határozatával az illető vá'asztó 
kerületekben a választás megejtését elrendelte 
s erre határidőül f. évi május hó 28. napját 
tűzte ki.

A lévai I. választó f e ü'etben a válasz
tás Csekey Vilmos t. hat. bizottsági tag 
elnö.lete alatt a városház tanácstermében 
fog megejtetni, az elhunyt Ma'onyai I iváo 
helyének betöltésével és 1910 év végéig 
terjedő megbizatással.

A választás reggeli 9 órakor veszi kez
detét, mely időtől kezdve a szavazatok 
délutáni 4 óráig fogadtatnak el.

Vá'asztó mindaz, ki az 1906 évre érvé
nyes országgyűlési választók végérvényes 
névjegyzékében fölvéve van.

Választható mind.z, ki az 1886 évi 
XXI. t. c. 23. § ában érintett kizárási okok 
alá Lem esik. — A szavazás szavazatlapok 
utján történik, melyre egy jelöltnél több 
név nem jegyezhető fel érvénje len.

Midőn a választó közönséget ezekről 
értesítem, egyúttal a választói jog törvény
szabta gyakorlatára figyelmeztetve a válasz
tókat a választási eljárásnál megkívántaié 
rendnek szigorú betartására is felhívom

Láva, 1906. májas hó 23 án.
Bód-ogrli. Xaajea 

polgármester.

III.
3075/1906 szám.

Hirdetmény I
Léva várót területén lakó esküdszéki 

szolgálatra képesített furfiak alaplajstromának 
összeállítására megalkotott bizottság nevében 
közhírré teszem, — hogy a Léva város 
terű étén lakó esküdtszéki szolgáltra képe
sített férfiaknak — az 1907 évre érvénnyel 
bírandó — alaplajstroma összeállítva lévén, 
azt a kiadóhivatalban közszemlére tettem és 
a folyó 1906 évi junius hő 1—sö napjától 
kezdve 15 napon át délelőtti 9 —11 óra 
közben bárki megtekintheti.

Az alap'ajstromba fölvett egyének ki
hagyása, vagy a kihagyottak felvétele végett 
ugyanazon idő alatt bárki felszólalhat s azt 
előttem Bzóval előterjesztheti avagy nálam 
Írásban benyújthatja.

A felszólamlások a kiadóhivatal helyi
ségében 1906 évi junius 16 -tói 31—ig d. e. 
9 —11 óra közben közszemlére lesznek ki
téve, mely idő alatt azokra bárki szóval 
vagy irátban észrevételeket tehet.

Léva, 1906. május hó 23 án.
Eádog’h. Xja.jos 

polgármester.
mint az összeíró bizottság elnöke.

Magyar kiviteli piacok.
Őfelsége trőubeszédében felhívta a 

képviselőház figyelmét ipari és keres
kedelmi tevékenységünk rendszeres és 
nagy arányú fejlesztésére, a melynek 
egyik lényeges feladata a magyar 
gazdasági és ipari termékek részére 
kiviteli piacokat szerezni. A mióta a 
tulipán mozgalom megindult, Ausztriá
ban is hangok emelkedtek, a melyek 
a magyar termékek bojkottálását hir
dették.

Azonban ez a mozgalom — tekintve 
azt, hogy az élelmi szerek kivitelét 
meggátolni teljes képtelenség — nevet
séges paródiája a magyar tulipán 
mozgalomnak s csak arra jó, hogy 
még inkább figyelmeztesse az intéző 
köröket s főleg az uj kereskedelemügyi 
minisztert arra, hogy a magyar gazda
sági és ipari termékek számára Auszt
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rián kivül egyébb kiviteli piaczokat kell 
keresni, azokat a fogyasztó nagy kö
zönség számára minél hozzáférhetőbbé 
tenni, s azokat a külföldi piacon közis
mertekké tenni.

Hogy a magyar gazdasági és ipari 
cikkek elhelyezése a külföldi piacokon 
ez ideig nem volt kellő eredménnyel 
keresztülvihető, azt annak lehet legfő- 
képen tulajdonítani, hogy a magyar 
közönség nem volt eléggé informálva, 
hogy melyik piacon mit lehet leginkább 
elhelyezni, És ha már kiviteli ügyle
tekbe bocsátkoztak is, nem volt eddig 
olyan intézményünk a melyik a kellő 
felvilágosításokat megadta volna. Az 
utóbbi években azután létesítették a 
kereskedelmi és gazdasági szaktudósitói 
intézményt, valamint megbízták a kon
zulátusokat, hogy a tudakozásokra lel- 
kismeretesen válaszoljanak s hogy úgy 
a gazdáinkat, valamint a kereskedőinket 
informálják és nekik felvilágosítást 
adjanak, hogy kivel lehet összekötte
tésbe lépni és milyen cikk nyerhet 
leginkább elhelyezést működésűk te
rületén belül.

Ezen nagyfontosságu és nagyhor
derejű intézkedésekkel eljutottunk odáig, 
hogy a kivitelre szánt gazdasági ipari, 
különösen házi ipari cikkeink sokkal 
nagyobb mértékben özönlöttek a kon
tinens piacaira, mint azelőtt és hogy a 
külföldi piacok fogyasztó közönsége 
meggyőződvén a kapott áruk jóságáról 
és hasznavehetőségéről, fokonként emel
kedett kivitelünk úgy nagyság és meny- 
nyiség, mint érték dolgában.

Fs mégis, dacára mindennek, a 
kiviteli cikkeink, melyek pedig nagy 
keresletnek örvendenek különösen a 
német piacon, nem kaphatók olyan 
mértékben, mint a keresletnek meg
felelnének.

Ennek okát abban látjuk, hogy 
nincs alkalmas vállalkozó szellemű egyén 
a ki ilyen nagyszabású s biztos sikert 
ígérő vállalatba belemenne. Az a 
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néhány egyén, aki ilyen magyar áruk 
eladásával foglalkozik, olyan gyenge 
anyagi alapra építette vállalatát, hogy 
inkább ügynöknek, mint kereskedőnek 
tekintetik, s nincsenek kellő bizalom
mal iránta a fogyasztók. Bajorország 
területén például, a melyik leginkább 
alkalmas ilyen üzleti vállalatok léte
sítésére, — már közelségénél fogva is 
— egyetlen nagyobbszabásu vállalat 
nincsen, pedig München, Nürnberg, 
Regensburg, Augsburg, Rosenheim, 
Landshut, iDgolstad és a többi nagyobb 
bajor városok lakossága, mind elsőrangú 
fogyasztója lenne a magyar áruknak.

Különösen a magyar liszt az, a 
mely leginkább alkalmas nagyobb mér
tékben való fogyasztás meghonosítására, 
s Münchenben egymagában ezer és 
ezer tonnát lehetne elhelyezni de csak 
úgy. ha nem odavaló kis kereskedők 
3 — 4 zsákonkint vennék a hazai mal
moktól, hanem ott létesittetnék egy 
nagyobb raktár, mely már azért is 
jobban boldogulhatna, mert kevesebb 
szállítási költsége lévén, olcsóbban vi- 
hetné azt piacra.

Úgy Münchenben, mintNürbergben, 
Fürt, Erlangen, Augsburg, és Regens- 
burg városokban piacot lehetne létesí
teni a finomabb taju gyümölcsünknek, 
hiszen tudvalevő dolog — szaktudósi- 
tónk és konzulok jelentései alapján — 
hogy München egymaga több millió 
értékű gyümölcsöt fogyaszt, mig a többi 
városokban is nagy a gyümölcs fogyasz
tási kontingens. Paprikát, szőlőt, mézet, 
dinnyét, ezer és ezer tonnát lehetne 
ezeken a piacokon eladásra vinni, vala
mint a magyar ásványvizeknek is nagy 
piacot lehetne teremteni, a melynek a 
hírét és jóságát már ismerik. De hogy 
ezt keresztül vihessük, ezt másképen 
nem lehetséges, ha csak valaki minde
zekből a cikkekből egy központi helyen 
pl. Münchenben üzletet és raktárt nem 
létesít és hogy úgy intézkedik, hogy 
mindig a legjobb és legszebb árut bo-
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Emlékek a katona életből-
A lévai kaszinó május 5-iki estélyén felolvasta

Dr. Karafiáth Máriut.
Folytatás.

Toronyirányában törekedtünk
sárcap délután volt — az ÜTlö-uti lakta
nyából a külső Király-utcába.

A Józsefvárosban mint a medikusok 
negyedéten ösmerték már a tollaskalapot, 
de a Teréa — és mostani Erzsébet városban 
legfeljebb egy—egy aggastyán egyleti*ag 
fejében láttak ünnepnapokon hasonló mar- 
ciá'ia fejdiszt mint a milyen a mienk volt.

A'ig tértünk tehát a Kerepeai-utcából 
M Akácfa-uicába, már is egy pár utcai 
gyerek volt a sarkunkban, kiabálva az akkori 
külvárosi dialektusban „Jí I Pepi! Kumm 
sehnöll tész szán veteráner.0

Hiába néztünk vissza dühösen éz fenye
getőztünk az öklünkkel, * kölykök biztos 
távolban követtek minket, lassacskán fél
napot odván, mert az Akácfa utca hosszú 
utca vala és nagy gyermekböséggel m< gáldva. 
A házak előtt gombozó szurtos kölykök 
kapva e ritka látványon csatlakoztak régebbi 
bámulóinkhoz, úgy hogy a Háromdob-utcáig 
érve már vagy 30 gyerek volt a nyakunkon.

A hemzsegő vasárnapos nép látva 
Mcunkon a bosszsnkodás félreérthetetlen 
jelenségeit és külvárosi humorával felismervén 
helyaetüok komikumját, jóízűen mulatott ; 
ejtünk, minek fokozásához még egy mren- s 
^tlen Ulálkosáa U
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Siem'^e velünk ugyanis a másik járón 
jött egy Calvin-téri hordár, aki nem egy 
társunkrak zá’ogházi közvetítője s igy bi
zalmasa, — ünnepnapokon pedig az „Edels- 
heim Gyulai veterán egylet* bandájának 
nagy dobosa volt.

Most is, — valami veterán temetés, 
röl jöhetett teljes díszben, kardosán és 
kakastollas kalappal.

Amint bennünket meglát — talán régi 
bizalmasaknak nézvén bennünket, — de 
mindenesetre felfogva helyzetünk ránk nézve 
feszélyező furcsaságát, bizalmas kézmozdu- 
dulattal átkiált hozzánk.

„Servus Kamerád !u
Érthető, hogy ez a bizalmas megtzólitás 

tekintélyünket nem igen növelte a röhögő 
publikum szemében ; gyilkoltunk volna, ha 
lehetett volna.

Az a 100 lépés, a célunkat képező 
házkapuig, melyet még megkellett tennünk, 
valóságos vessző futtatás volt.

A sarkunkban levő mob kacaja még 
akkor is csengett a fülünkben, mikor már 
biztos révben voltunk, de soha többé ezentúl 
nem mentünk tollas kalappal a Terézvárosba 
parádézni.

Más alkalommal az összetévesztés, ha 
nem is emelöbb önérzetünkre, de legalább 
hiúságunkra nézve nem volt annyira bántó.

Tikkasztó nyári nap fáradalmai után a 
Kalvintéri Bányai-Kávéháa előtt ülve szívtuk 
magunkba Rttll Jancsival a forró kövezetre 
ömlesztett vízvezetéki ár hűsítő páráját él 
egy pár porció limonádét,

! 
i

katonakórház fölé kerülvén 
kapaszkodott fel a hold a 

szem előtt elterülő messze

Már 10 óra felé járt az idő, de a hőség 
nem szűnt. A házak fala csak úgy öntötte 
a nappalon át elnyelt hőt.

Türbeketlen volt az állapot künn az 
Utcán, de tűrhetetlenebb a fülledt szobában, 
nem csoda hát, hogy a szbadba vágytunk, 
ki az erdőbe a hegyek közé.

Kevés rábeszélésre Jancsi is csizmát 
húzott és indultunk át Budára a Sváb
hegyre.

A budai 
épen akkor 
vissza tekintő 
siknak szélén.

Gyönyörű kép volt. A hajnalpirszerü 
fényben derengő háttéren feketén rajzolódtak 
le a város körvonalai, majd feljebb emel
kedvén csillogó ezüst sávban ragyogtatta a 
teli hold a méltóságos Duna folyását és 
világította meg — mintegy tündérfátyolba 
burkoltan — az éjjeli párákkal fedett hatal
mas rónaságot.

Csak nehezen válhattunk meg e felejt
hetetlen szépségű képtől, hogy a hold kísér
teties ezüstfényé Öl megvilágított utunkat 
folytassuk.

A Svábhegyen akkor még ismeretlen 
„Kulturjel" volt a kerítés.

Subádon járhatott az ember a szép 
erdőben itt-ott, még gyéren álló nyári lakok 
között. Úgyszólván még taposott ut sem volt 
ott- Minden a maga természetes, szűzi erde- 
tiségében kínálkozott az üdülést kereső vá
rosi embereknek.

Jól ismervén a járást a sürü tölgyek 
és jávorfák rezgő holdsugárától tarku’t ár

nyéka alól végre ráakadtunk a „Norma fahoz" 
vezető útra.

A százados hars alatt megpihentünk !
Az előttünk elterülő harangvölgy milli

ónyi harmat gyöngyében esi logott-villogott 
a hold miniatűr képe. A friss szénaillattól 
telített üde levegő és az ezer meg ezer 
összefolyó tücsökhang harmóniája már-már 
élsz mderitette a két éjjeli vándort, midőn 
egyszercsak a völgy mélyéből fölhangzanak 
a „Donauvalcer" ütemei.

Czigány zene volt, s nem is igen messze 
lehetett és mert már éjfel után járt az idő 
és a folytonos kapaszkodással járó hosszú 
ut eröpótlást tett szükségessé, örvendve 
fogadtuk e hangokat, hisz ahol cigány mu
zsiké', ott a gyomorról is gondoskodnak.

Mégis találtuk a zene forrását a vadre
gényes „Disznó főnél" bo! a „Fácány“-beli 
mészáros a nyaraló uraságok női cieléd 
személyzetének tiszteletére s a „Fácány" — 
„Laszlóoszky kert" — és „Disznó fö“-beli 
p'ncér urak szórakozására bált rendezett.

Nagy előzékenységgel fogadtak bennün
ket, örvendtek a „szerencsének,* azonnal 
sört és étlapot hoztak s egyálta'ában oly 
figyelemmel voltak irányunkban, hogy ez — 
a közönségnek itt szokatlan előzékenység 
szinte csodaképen hatott ránk.

Már távozni akartunk midőn, a vendég
lős a fizetéssel szemben szabadkozván szives 
elnézésünket kérte, hogy a m»i tánc ható
sági engedélyét elő nem mutathatja, de hát 
a dolog rögtönözve lett és aztán itt úgysem 
■avarja a zene senki éjjeli nyugalmát, ma- 



csátja az ottani fogyasztó közönség . 
rendelkezésére.

Hogy ez kivihető legyen anélkül, 
hogy nagy tőke ne kelljen hozzá, 
szükséges a malmok, valamint a ter
melők és kereskedők szövetkezeti ala
pon való önmüködése magával a vál
lalkozóval szemben. A miként most 
hazánk több vidékén megalakították a 
- pen prosperáló községi tejszövetke- 
z ei két, ép úgy meglehetne alakítani 
a gazdasági termékek szövetkezetét, 
mely lehetővé tenné egyforma tér
in- knek uagymennyiségben a piacra 
jut Hasát Ezek a szövetkezetek látuák 
el áruval a vásárcsarnokokat, a melyek 
Közvetve a gazdival hozzák össze a 
vállalkozót es az államnak a támogatása 
anyagilag, szállítási kedvezmények és 
némi szubveniió nyújtása után ipar 
kodnék a forgalmat fokozni, a mi által 
könnyen el lehetne érni azt, hogy a 
gabona termelés mellett kis gazdáink 
más és nagyobb hasznot hajtó gazda
sági termelésre határoznák el magukat 
s hogy az évi kiviteli forgalmat rövid 
idő alatt 20—30 millió korona értékkel 
lehetoe emelni, a mely összeg tisztán 
és kizárólag atermelő osztálynak jutna. 
A mi természetes dolog is, mert a 
vállalkozó, bár készpénzen fizetne min
dent, a nagy fogyasztás folytán olcsó 
haszonra dolgozhatna, a nélkül, hogy 
a termelő közönségtől ezért az árak 
leszállítását követelhetné, mert a wag- 
gononkénti szállításnál megtakarított 
összeg — a kedvezményes szállítás 
következtében — már néki bizonyos 
hasznot biztosítana.

A termelő gazdaközönségnek tehát 
uj piaca nyílna, a hova áruját eladásra 
elküldhetné s ennek áldásos következ
ménye lenne az, hogy gazdáink nagyobb 
és nagyobb kedvet kapnának az egyol
dalú kalászos növények termelése ’ 
helyett, mind nagyobb és nagyobb 
területet átengedve a hasznosabb és 
többet jövedelmező belterjesebb gaz
dálkodásra, valamint nagyobb kedvet i 
kapna a házi ipari cikkeknek nagyobb í 
mérvű üzésére.

A jégeső és az ellene való védekezés.
Már régen elszokott az ember attól, 

hogy az időjárás szeszélyeinek szó nélkül 
alávesse magát. Mig nem ismert a védeke
zésre más módot, a kuruzslókhoz, „esőcsi
nálódhoz" fordult segítségül. Ha valamely ! 
falu, város fölött vésztjósoló felhős 
tornyosultak, körmeneteket tartottak imád- 
k>- ak, a harangok pedig szakadatlanul

-a, amíg a feihők el nem húzódtak. 
E y s vidékeken még mai napig is szokásos 
. li.i-ugozas, atoiKor a községét jég vagy 
m .<s ’ zivatar kerülgeti. Három természeti 
j-.eim- g fog aikoztatja leginkább úgy a 
tiz.iu i me'eoro ogus , mint gazdát egyaránt.

at tehát ne vegyük kihágásnak és e 
av-k kíséretében :

„Külömben Szerencsemnek tartom, hogy 
vend-geim voltak az urak.*

Valamit a J-ncsi Kezebe akart csúsz
tatni, a mi a lampa fényénél ropogós, uj 5 
forintos bankónak br-onyult.

Meg volt fejtve a nagy előzékenység 
titka 1

A difereneiális diagnosisban járatlan 
társaság nem vette észre az önkéntesi jel
vényt és a csizmás élévé urakat „Konstab- 
lerek“-nek nézte, kiknek kegyében járni 
hasznos dolognak ösmerteték általa.

A tévedés korrigálása után a vendéglős 
ur bizony jól megnyomta krétáját, de mi 
legalább eldicsekedhettünk azzal, hogy nincs 
egész Budapesten rajtunk kivül senki, akit 
oly jól kiszolgáltak volna a „Disznó főnél" 
mint minket mikor — Andrásoknak néztek.

Ilyen episodok nagy változatosságban 
fordultak elő a hosszú önkéntes év lassú 
leforgása alatt és tették azt némileg elvisel
hetővé a copf lélekölö száraz egyformasága 
dacára.

A jó humor sohse hagyott el benünket, 
■ Üditőleg hatott ifjú kedélyünkre különösen 
azért, mert az esetleges komoly következ
ményeket sohasem fontoltuk meg előre.

Felejthetetlen marad a felséges jelenet, 
melyet Soltész Kari — az Isten nyugasatalja 
*— egyszer a lágymányoson az ö ősi kálvi
nista humorával rögtönzött.

Gyakorlat után ott pihentünk meg.

E három jelenség : a villám, jégeső és ; 
szárazság. Az elsővel már megegyeztek 
valahogyan, lefut azon a vassodronyon, amit 
számára kitettek. Nem úgy a jégesővel. 
Hiszen jóformánnem istudjuk, ho^y miképpen 
képződik a magasban a jég. Annyi különféle 
a teória erről, hogy el sem lehet igazodni 
közöttük. Minden év egv uj teóriát hoz, 
amelyek néha nem ogyebek, mint régebbi 
teóriák megfoldozott, vagy épen kifordított 
ruhában. Legjobb, ha egy ily jele őségét 
megfigyelünk.

Fülledt, forró nyári napon, mikor a 
vizpárával telített légkör ijesztő nyugalomban 
várakozni látszik — rendesen a délutáni 
órákban — nehéz, sötét gomoly felhők 
tornyosulnak ö^sze a láthatáron, mindig 
magasabbra-magasabbra emelkednek, feje
ikről leválnak egyes felhöfoszlányok és 
bekalandozzák a tiszta két zenithet, sötét 
árnyékot vetnek a földre és magasabbra 
szállnak,mig végre pára alakjában eltűnnek, 
jeléül annak, hogy harc kezdődött a ma- ’ 
gasban az alsó és a felső légáram'at között. > 
A sötétség és világosság ezen harca órák 
hosszat is tarthat, A magasban egy aránylag 
meleg, zivataros szél kerekedik, mely a 
felhők csúcsait foszlányokban magával ra- > 
gadja s elpárologtatja. A feihők viztartal- . 
talminak ezen e párologtatása a meleg 
rovására történik, a meleget pedig a fel
hőktől veszi, s igy lehűlvén a víztartalom, | 
megkezdődik a jégképzödés. Es a lehűlés a ‘ 
felhők legmagasabban fekvő rétegeiben kez
dődik, Itt találunk azután egymásmelleit 
apró hókristálj oka\ kapcsolatban 0 fok 
alatt lehűtött vízzel, közbül léghólyagocs- 
kákkal. Etek képezik a jégmagvát A feihők 
középső részén vizcseppek vannak ugyancsak 
0 fok alatt lehűlve, ezeknek csak a leg- 
csekelyebb mozgás kell és rögtön fagynak. 
Ha valami uton-módon tényleg mozgásba 
jön a tömeg, a légtestecsek köré vékony 
jégréteg rakodik le és ugyancsak magvait 
képezik a jégnek. A felhő legalsó rétegeiben 
a víz nincs 0 fok alatt lehűlve. Ez az alsó 
víztömeg adja meg aztán a mag erős, vastag 
burkolatát.

Ezen elméletet a jégnek nagyitóval való 
vizsgá ata is igazolni látszik. A jégben van 
nak ugyanis legbelül összepréselt jégkristá
lyok, levegő és jégréteg, melyek mindazt 
bizonyítják, hogy az a jég a víznek a fagy
pont alatt való lehűlése következtében jött 
létre.

2000 m. magasságban ráakadtak már 
olyan felhőkre, melyeknek víztartalma _
10 foknyira volt lehűlve és ezen tömeg a 
leggyengébb mozgásnál egyszerre, egész 
terjedelmében megfagyott.

Ezen elmélet azonban nem magyarázza 
meg, hogy a jégtestek mikép vesznek fel 
mogyoró, dió, sőt tojásnagyságot is ? Nehány 
természettudós kísérletei alapján arra a 
meggyőződésre jutott, hogy a jég nemleges, 
a fagypont alatt lehűtött viz pedig tényleges 
villanyosságot tartalmaz, már most a _

Mi legénységi állománybeliek a forró 
napon gyér szilvnfák ritka árnyékában, a 
tiszt ur.k sátrak alatt.

Egyszer csak Kari barátom hogy-hogy 
nem, egy elcsenevészett szilvafa törzsén egy 
hatalmas szarvas ogárra bukkan.

„hiúk/ mondja — ezzel ugratom a 
Kóbit." 6

így neveztük parancsnokunkat magunk 
közt, Stein főorvost.

Soltész Kari magyarázat helyett, snaidi- 
gul, — a mennyire azt a mosástól össze
zsugorodott kukorica nadrágban tehette — 
a sátor elé lép. Stein főorvos előtt magát 
haptákba vágva amúgy bakásan salutál és 
kéményén oda szói.

„Herr Oberárc 1 bitté gehorzamszt vasz 
isz dász ?“ miközben a balkezében tartott 
szarvasbogarat egy hirtelen mozdulattal a 
komendáns ur orra elé juttatja.

A főorvos, nem tudván vic akar-e ez 
lenni vagy nem, fürkésző tekintetet vet a 
Kari arcára és kérdi : „Was ? das wissen s 
nicht,.? sie Krokodil 1“ De Kari a huncutság, 
tói sziporkázó nagy kerek szemét mint a vas- 
viila a kétkedő tiszt urra szögezvén, szörnyű 
komolyan kiállja a farkasszem nézést, a 
bogarat csak tartja és odavágja, hogy „nainl*

A jó Stein kételyei erre oszolni lát
szottak és egés.en jó hiszemüleg megadja a 
választ, szokása szerint kissé akadozóan.

»Da da—dass, iszt ein Hirschkafer 1“
„Ik danké gehorzámsz Herr Obe- 

rárcz 1“ mopdja kemény hangon a Kari, 
salutál, keményen sarkon fordul és ssintoly

villanyossággal telitett jégmagvak magukhoz 
vonzzák a X villanyossággal telt vizrészeket 
és ezáltal folyvást nagyobbodik.

Ez és több ehhez hasonló elmélet többutat 
módot jelöl ki a jégeső elleni védekezésre, 
mielőtt azonban arra rátérnénk, vessünk egy 
rövid visszapillantást a múltra, hogy miképpen 
védekeztek ily esetekben a régiek. Leonardo 
de Vinci, a mérnök, természettudós és mű
vész, azt állította, hogy Vincanza környékét 
könnyen meglehetne menteni a jégeső pusz
títása ellen. Elegendő volna azokra a hegy
csúcsokra, ahonnan a jégeső jönni szokott, 
néhány mozsarat felállítani és a felhők közé 
lőni, úgy hogy okvetlenül szétszakadoznának 
és elosztanának. Hogy az ö indítványának 
volt-e valami eredménye, nem tudjuk, de a 
18 ik században az osztrák Alpesek vidékén, 
Franciaország és Olaszország némely vidékén, 
nagyban járta a felhőkre való lövöldözés. 
Mária Terézia pedig a stájer alpokban 
lábrakapott felhölövöldözést azzal akarta 
megszüntetni, hogy óriási pénzbüntelést 
szabott arra, ki még elűzi a felhőket, mert 
ezáltal a zivatart és jegei, a szomszéd föld
jére tereli át. E-.en tila'om dacára, titokban 
mégis igen sokáig tartotta fönn magát a 
felhölövö dözés, századokon keresztül, mig 
1896-ban Windisch-Feistritz polgármestere : 
Stiger ismét a nyilvánosságra hozta. Neki 
ugyanis a Bacherhegység déli lejtőin kiterjedt 
szölőtelepei voltak és termését majdnem 
minden évben elverte a jég. Egy dróthálót 
akart kifesziteni a szőlője fölé, de minthogy 
az nagyon drágának bizonyult, már ki akarta 
vágatni a szőlőt, de utoljára még meg akart 
próbálkozni a mozsarakkal. Az eredmény 
meglepő volt, amelyről a következőkben 
számolunk be,

„A Bacherhegység magaslatairól fenye- 
netö fekete felhők tornyosultak össze, egy 
jelző lövésre minden állomásról megkezdődött 
a lövöldözés és már néhány perc múlva 
nyugalom á lőtt be a felhőmozgásbar. Azután, 
mint egy tölcsér, megnyílt a felhőréteg, a 
tölcsér szélei keringeni kezdtek, mindig 
nagyobb és nagyobb köröket alkottak, amig 
a felhő eloszlott. Nem hogy jégeső nem volt, 
de még záporesö sem. Más esetekben a 
felhőkből eső zuhogott alá, mig a védkörleten 
kivül, — mely egy négyzetmérföldre lett 
becsülve — jégeBŐ volt."

Ezentúl évröl-évre tettek kísérleteket, 
nemzetközi gyűléseket tartottak, kisérleti 
állomásokat állítottak fel Közép-Európa 
számos vidékén és a kísérletek helyességét 
mindenütt az elért jó eredmény igazolta. A 
hatást a levegő körhul ámzásának keli be
tudni, mely a mozsárra erősített 2 —2*/t m. 
magas tölcsérből kiindulva, 300—400 m. 
magasságra is felhat. Hengeralakulag fúrt 
mozsarak és 2 m. hosszú hangtölcsérek, — 
180 gramm jó robbantó íőportöltéssel, — 
adják a legerősebb és leghatékonyabb 
körhullámokat. Ezeket a lövéseket — a felhő 
állása szerint: függőleges, ferde és vízszintes 
helyte ben is meg lehet tenni. A lövések

kemény, merev parádés lépésben vigyorgó 
orcával tér vissza hozzánk.

Mögötte pedig homéri kacaj tör ki a 
nevetsegtől dühöugö tiszt urak torkából, 
Stein főorvosnak pedig valami derengeni 
kezdett, mert palástolhatatlan boszankodással 
morogta:

„Mir scheint, dem Soltész bin ich wia- 
dér aufg‘ sessen 1“

Az a „Krokodil" cimzés, amelylyel 
Stein főorvos Karit megtisztelte, szálló ige 
volt akkor a budapesti helyőrség tiszti ka
rában ; története pedig ez volt ;

Előtte való évben történt, a 32-es ba
káknál midőn velem együtt Sarkady pajtást 
is mozgósították és hevenyében „abriktolták" 
hogy Boszniában babérokat arathasson, a 
mi azonban nem történt meg, mert ő már a 
Száva parti Brecskában került a tábori 
kórházba hála a jó szimuláló képességének.

Sarkady barátom vastag szittya kopo
nyájába sehogy sem fért a sok német tudo
mány, melylyel az instructiós tiszt ur ben
nünket hevenyében saturálni akart, hogy a 
bosnyákot a legbiztosabban elnadrágolhassuk.

Mert bizony ellentálló hatalom volt az 
a koponya, a mit már a formája is elárult, 
mert magasra nyúló, de az űrtartalom rová
sára lapos és felfelé keskenyedö homlok 
alatt, inkább a praktikus világ nézetre valló 
veleszületett hajlandóságot eláruló hatalmas 
rágó szerszám nyomult előtérbe az apró 
szemeket félig eltakarva.

Külömben jó gyerok volt Ferkó s azért 
kedvelte is a tiszt ur, és mindenáron sze
rette volna, hogy tanítványa legalább valamit

célszerű volta — bár nem minden esetben, 
_  de a legtöbbször kétségen kivül á l, 
teoretikus megvilágositása azonban míg 
magyarázatra szorul.

Kiváló meteoro'ogusok és fizikusok, 
mint Trabert, Perutner, Hann kísérletileg 
bebizonyították, hogy a legerősebb korhűi- 
1 árazás se ér el néhány száz méternél nagyobb 
távolságot. 1500 vagy 2000 méter magasság- 
bán fekvő felhőknél tehát semmire sem 

' megyünk vele.
A fentebb említett Windisch Feistritzben 

a viszonyok úgy állanak, hogy a mozsarak 
550—750 méternyire a tenger színe f« ett 
voltak felállítva, a tett megfigyelések szerint 
pedig a jégfelhök csak 800 m. magasságin 
vo tak mindig, igy igen természetes, hogy a 
mozsarak körhullámai — 180 gramm lőpor
töltéssel behatoltak a felhők állagába, azt 
mech inikailag megrázkódtatták és a viz- 

' cseppek jéggé fagyását megakadályozták.
De minthogy olyan vidékeken is tettek 

kísérleteket, amelyeken a mocsarak nagyon 
mélyen voltak felállítva s ennek dacára 
kitönő eredménnyel jártak, — önkéntelenül 
is arra a gondolatra kell jutnunk, hogy a 
felhők szét! o nlasztásánál a mondottakon 
kivül más tényezőknek íb közre kell mű
ködniük. Ezek közé lehetne számtani, hogy 
a hangterjed Is molekuláris rezgése képas 
a jégképződés szintén molekuláris munkáját 
megakadályozni. Másrészt meg a lövés kö- 

i vetkeztében létrehozott erős léghullámzás a 
i légkörnek amúgy is labilis egyensúlyát nagyon 
I megzavarja, mint Suschnig mondjt : „Ha a 
! lövések elhangzanak és a körhullámok zúgva, 
! fütyülve 40, 60 vagy 100 m. magasságba 
■ törnek, mindegyik megzavarja a tulhevitett, 

páratelt légkör labilis egyensúlyát, mindegyik 
főállás felett egy csatorna képződik, minél 

' több ily csatorna van, annál kevésbbé ké- 
, pesek a benne lefolyó légtömegek felemel

kedni, annál kisebb lesz a magasba felvitt 
párák lehűlése és igy annál kisebb a jégeső 

. veszedelme. Nagyon könnyen elgondoható 
' tehát, hogy egy készülő zivatar ereje meg- 
I törhető, ha erősen lövöldözünk." Megjegy. 

zendö, hogy néha feltűnően magasra szálló 
rakétáknak hatása is eredményesnek bi
zonyult.

Itt állunk tehát egy életrevaló, sokat 
Ígérő kezdet elölt, melynek további kifejtése 

; igen kívánatos és hasznos volna és vele 
' több eredményt érnek el az európai „jégeső 

tüzérek," mint az amerikai és ausztráliai 
esőcsinálók.
= _ ____ K J.

Különfélék.
A miniszterelnök köszöneté. 

Azon alkalomból kifolyólag, hogy a folyó ho 
17-én összegyűlt törvényhatósági bizottság 

! a kormány tagjait táviratilag üdvözölte, Dr. 
i 11 ekerle tíandor miniszterelnök azonnal távi

ratilag válaszolt ; táv.rataban köszönetét 
. fejezte ki a vármegye közönségének, es 
| további hazafias magatartásra buzdítja u, y 
• a vármegye közönségét, mint tisztikarát, 
í----I

tanu jon meg németül, h» majd a brigadéros 
ur előtt keli tenni arról tanúságot, vájjon a 
mozgósított önkéntesek mindenképen ha:c- 
kepesek-e már.

„Lássa — monda neki egyszer a had- 
nagy magából tiszt sohasem lehet, de 
még altiszt sem, Sarkády barátom I ha nem tud 
legalább jelentést tenni németül. Hat a 
saját érdekében kérem szedje össze magát 
és legalább a vizsgára — ha máskép nem 
tudja hát vegyen be 1—2 §-t a Dmust 
reglement-böl.*

Szegény h erkét ez a hosszú beszéd 
egészen megzavarta, nagy veríték cseppek 
gördültek végig magas homlokán, vé^ra 
kifakadt.

„Az ördög tudja ezt a Krokogyil nyelvet 
megtanulni."
v u”er ? Wer iát óinKrokodil ?“

Kérdi a hadnagy ur valami rosszat 
gyanítván.

De senki sem merte megmondani.
Az egyik azt mondta, hogy nem hallotta, 

a másik hogy nem értette a harmadik hogy 
nem figyelt oda, végre felkelt egy nagy 
kópé és h erkét ügyesen kivágja azzal, hogy

„Hadnagy ur kerem, azt mondja Sarkadi, 
hogy azzal a Krokogyil fejével nem képes 
a németszót megtanulni."

Erre a hadnagy szörnyű nevetésre 
fakadt, hogy csak úgy rázkódott tőle.

Ah 1 das ist nicht schlecht 1. Das hat er 
gesagt ? Meiner Ehr dér Kéri hat einen 
Krokodilkopf."

(Folyt, köv.)



- Budavár ostroma. F. hó 21-én 
hétfőn volt évfordulója a 8?abadságharc esjyik 
legdicíöáégesebb tényének, Bud.v.r bevéte
lének. Az ostromban résztvett a barsmegyei 
17-ik zászlóalj is Kuppis Gusztáv Őrnagy 
parancsnoksága alatt. E^en zászlóalj hadna
gya volt Lósy Károly jelenleg nyug. 48-as 
honvédfőhadnagy, aki a nevezetes ostromról 
gs évforduló alkalmából érdekes eseteket jegy
zett fe'. Vele volt az ostromnál 15-éves 
unokaöcscse, Büttner Emil B’rázsamester, az 
aranyosmíróti Büttner—család fia (atyjok 
fajlevich-nek volt jószágizgatója) Lina Júlia 
Írónők fivére.

— A fagyos szentek. Az idén nem 
okoztak bajt, úgy mint mondani szokták ; 
jól viselték magukat. A félelmetes Orbán 
napja is veszedelem nélkül múlt el. A három 
fagyos szent, Pongrác, Szervác és Bonifác, 
akiket nem valami szívesen lát a magyar 
ember, noha ök is tiszteletre méltó egyének 
a s’entek protokollumában. Sokan vetik fel 
a kérdést, hogy mi összeköttetésben vannak 
a májusi fagyok a fagyos szentekkel ? Biz 
a; oknak stmmi közük a fagyhoz, hanem 
csupán véletlenül ezen napokra vannak fel
jegyezve a naptárban és a höváltozás is 
akkor fordul elő, igy hozták nevükkel kap
csolatba a fagyokat. Mind a három szent 
árta'lan a fagyok előidézésében. — A 
három szent genealógiájáról röviden a követ
kezőket jegyezhetjük fel: Pongrác a III. 
szez dban született római főnemes volt. A 
kert ztenyek üldöztetése idején egy keresz
tényt rejtegetett házánál, e miatt Dioklecián 
császár 14 éves korában lefejeztette. Alig
hanem ö a legfiatalabb szent. — Szervác 
tongeri püspök volt és szintén a III. század 
végén élt. Bonifác ugyancsak akkor éit, mint 
Pongrác, gazdatiszt volt egy Aglája nevű 
főnemes urhölgynél. A nem kifogástalan 
életű Aglája, mivel az idő is eljárt tőle, 
magába szállt, megbánta addigi könnyelmű 
áletet és elhatározta, hogy ezentúl kegyes, 
vallásos életet fog élni. Megbízta tehát 
Bonitácot, hogy a szent fö'dröl bármi áron 
hozzon neki valamiféle e •eklyét. Ez el is 
ment és ott tanúja lett egy szörnyű jelenet
nek, midőn egy csoport keresztényt ki
végeztek. Bonifácra akkora hatást gyakorolt 
e jelenet, hogy nem tudott ellentállaui in
da atának, hauem hevesen kikelt a kivégzés 
eilen és magát is kereszténynek vallotta. 
Meghallván ezt a kivégzésnél jelen levő biró, 
azonnal megfogatta Bonifácot és nagy kin- 
t&sok közepette öt is megölette. Szolgái 150 
aranyért megvették fejét és haza vitték 
Aulájának.

— Az újbányái választás. Az előző 
félbenszakadt választás után folyó hó 19-én 
eitetettmeg Újbányán a képviselőválasztás, 
melyen ellenjelölt hiányában a volt képviselő, 
Dr. Vildfueer Károly néppárti választatott 
meg egyhangúlag.

— Kinevezés. Bolemann Géza, a 
aeimecb&nyai bányászati és erdészeti iöiskola 
rendkívüli tanára ugyanennek a főiskolának 
II. osztályú rendes tanárává neveztetett ki.

— Házasság. Duschek Győző dr. 
ügyvéd, pozsonyi közjegyzöhelyettes f. hó 
22-én vezette oltárhoz a pozsonyi főplébánia 
temp ómban Klempa Mlcit, Klempa Bertalan 
pozBonymegyei alispán és neje, Nirschy Má
ria leányát.

— A kisipar termelőképessége. A 
tulipán jegyében, a honi iparpártolás moz
galmai között lépten nyomon felmerül a 
nehézség, hogy iparunk nem bir eleget 
termelni, szükség esetén nem tudja fedezni 
a hazai szükségletet. ÁH ez úgy a nagy-, 
mint a kisiparra nézve. A mi kisiparunknak 
az a fö—fö fogyatkozása, hogy igen keveset 
produkál, alig lehet a kisipartól kivárni 
’alami megrendelt delgot. Természetes, hogy 
ez a körülmény a gyáripari termékek fo
gyasztására kényszeríti a Közönséget. A kis
iparos t. i. nem rendelkezik elegendő mun
kaerővel. Pedig könnyen hozzájuthatna ott, 
ahol mint nálunk Léván is, villamos aram 
áll rendelkezésül. Már többször szóltunk erről 
a do.ogról, és igen nagy kár, hogy iparosa
ink meg mindig nem érdeklődnek eléggé az 
ügyben. Pedig a villamos áramnak hajtó 
erőként való alkalmazása olcsóbb és alkal
masabb minden másnál. És pedig azért, mert 
nem igényel semmi különösebb átalakítást, 
igen könnyen, egyszerű módon bevezethető, 
•• erő átvitel dolgaié igen egyszerű, azután 
•• áramból annyit használ fal az iparos, 
amennyit akar, akkor indítja meg, amikor 
uttksége van rá, s csak annyi áramot fizet, 
•mennyit elfogyasztott. Megjegyzendő, hogy 
• nappali áramszolgáltatás ipari célokra a 
fosnak a Hazai Villamossági Társaság gal 
kötött szerződése szerint egy harmaddal 
olcsóbb, mint az éjjeli világitó áram. Ha pedig 
logalább 20 lóerőre szóló megrendelés van, 
•kkor már a társaság kötelei nappali áramot 
••olgáltatni. Az is baj, hogy iparosaink még 
•rrót sincsenek tájékozva, hogy mely ipar
oki vehető igénybe előnyösen a villamosság 
mint hajtóerő. Azország több helyén dolgoznak 
®ár villamoserövei, a legkülömbözöbb szak* 
®áju iparosok, igy ; fonálkészitök, gyapjú
ki pamut szövök, esztergályosok, lakatosok, 
••italosok, kaptafakészitők, kalapos*, szabó- 

cipész mesterek, molnárok stb. Kiválóan 
•ikalmas az épület-asztalosoknál körfűrész, 
••aiagfürésjz fúrógép stb. hajtására. — Rm- 
ocsen csak a kezdeményezés nehéz; iparo
link félnek as ajitásoktól, és mindig mástól 
v4rí»k a példát, de ebben a várakozásban 
•üük az idő, a póni meg vándorol kifele.

I ó Eljegyzés. Kerny János, Érsekuj- 
I V..rra beosztott ro. p. v. mozdonyvezető 

eljegyezte CseAoí Juliskát, néhai Csekei Gyula 
tanító kedves leányát Léván.

— PürdÖBegély tanítónak. Váro
sunkban ez idő szerint már méltányolni 
tudják a népnevelő fontos és nehéz mun
káját, és tudják az iskolafeutartók is, hogy 
a változott visaonyokhoz képeit, a megélhe
tés nehézségével az amúgy is legkisebb 
fizetésű tanító alig bir megküzdeni. Ennek 
ezép je'ét adta a lévai izr. hitközség a múlt 
héten, csütörtökön tartott választmányi ülé- 
sében, mikor is Bányai Perem tanítónak 
egészsége helyreállítása céljából 250 koro- 
nányi fürdÖ3egélyt szavazott meg.

— Az „Országos Vas és fémipari 
kiállításra11 a fővárosban feirándutó szafc- 
közöueégnek, mint vaskereskedöknek, vas- 
kereskedö segédeknek, vas és fémiparotoknak, 
munkásoknak stb. a kereskede'miigyi Minis
tér kedvezményes vasúti jegyeket engedé
lyezett. A kedvezményes utazásra jogosító 
igazolványok vsgy az illetékes kereskedelmi 
es iparkamaráknál, vagy p dig a ,Magyar 
Vaskereskedők Országos Egyesületénél* Bpest, 
VI., Gyár-ulca 64. díjtalanul kaphatók.

— Adózók figyelmébe. A pénzügy
minisztérium már megállapította az exlex előtti 
adóhátralékok valamint a költségvetésen kívü
li állapot alatt fe Igyülemiett adótartozások o- 
gyöntetü behajtásának módozatait és pedig a 
következőképen Az 1904. évi adótartozások, 
minthogy ebben az évben tx—'ex nem volt, 
feltétlenül egy összegben fizetendők be, 
amelyek behajtására a pénzügyigazgatóságok 
30 nap alatt esedékes fizetési meghagyásokat 
fognak kibocsájtani. Az 1905. és 1906. évi 
adók tekintetében azonban már j dentékeny 
részletfizetési kedvezményt engedélyez a 
pénzügyi kormány, ezt azonban csak azok 
vehetik igénybe, akik 1904. évi adójukat 
teljes összegben befizették. Az adóbehajtásnál 
a kedvezmények megadására a pénzügyigaz
gatóságok hatalmaztatnak fel, melyek a 
városi tanács meghallgatása után döntenek 
a kedvezmények ügyében. Az adóhátralékok 
behajtását a pénzügyi hatóságok természe
tesen csak az indemuitás megszavazása után 
kezdhetik meg.

— Merénylet egy plébános ellen. 
.- Barta Ferenc ledtc molnár mester merény 

letet követett el Borbás László ugyau oda 
való plébános ellen azért, mert a plébánossal 
szemben pőrét elvesztette. E özetes szóváltás 

’ után a merénylő revolveréből négyszer lőtt 
a lelkészre, de csak egy golyó talált, súlyo
sabb természetű sérülést okozva, amely 
mindazonáltal nem életveszélyes. A bűnügyi 
nyomozás megindittatoit.

, — Honi ipar-osztrák áru Mega
lakítottuk a védöegyeiülstet, de azért az 
osztrák utazók vígan járják be városunk

> kereskedéseit, csinálják a jó üzleteket. Sőt 
azt is megteszik, hogy osztrák árukat magyar 

i felirattal látnak el ezen jelszó alatt : vakulj 
magyar 1 Többek közt magyar gyártmányú 
kalapokat lehet kapni Léván, de ha az ember 
az ilyen kalap bélesét felhajiji, alatta ott 
ékeskedik a német szövegű felragasztott 
méret—jegyzék. Ajánljuk a hazafias közön
ség figyelmébe, hogy e tekintetben követ
kezetes és szigorú legyen, követeljen igazi 
magyar árut és nézzen utána, ha csakugyan 

' az-e. Igen üdvös lenne honi iparunk érdeké
ben, ha ná unk is egy az ösizes hazai - 
de kizárólag hazai—termékeket felelő áru- 

[ csarnok iétesü ne. Nsm kell most már e 
mozgalmat ellapitani, sőt fokozni keli, mert 
hiszen ha kezdetben az is volt a cél, hogy 
Ausztriával szemben retorzióval éljünk, most 
nem az, hanem célunk igenis a magyar ipar 
és kereskedelem, kővetkezőig a m gyár 
nemzetgazdaság fellendítése.

— Főiáru vasúti jegyek a szana
tóriumi gyűlésre. A József Kir. Herceg 
Szanatórium Egyesület annak a közlésére 
kér fel, hogy Kossuth kereskedelmi miniszter 
ur ö Ex-ellenciája a Budapesten, junius hó 
10-én tartandó egyesületi Közgyűlésre az 
államvasutakon fel és le vaió utazásra érvé
nyes féláru vasúti jegyet engedélyezett. A. 
jegy junius 8-ától 16 ig érvényes, akis a 
jegykedvezményt igénybe akarják venni, 
Írjanak a József Kir. Herceg Szanatórium 
Egyesületnek Budapestre IX., Ferenc-körut 
36. szám alá.

, __Léva város iparos és kereskedő
tanonciskolájánál az 1905/6 tanevet záró 
vizsgálatok a következő napokon tartatnak

1 a.) a kereskedő tanociskolában junius hó 
l 15 én I. és III. osztályban, junius hó 16 án 

II osztályban, b.) az iparos tanonciskolában 
I junius hó 18-án Előkészítő és I. osztályban, 

junius hó 19-én II. és III. osztályban. A 
vizsgálatok a Város római kath. hu elemi 
iskolájában s mindig délután Ő órakor kez- 
döleg fognak tartatni. Ezekre az érdekelt 
iparosokat és kereskedőket, valamint az 
érdeklődő közönséget szívesen latja az isko
lák felügyelő Bizottsága.

__ Talált Óra. A lévai határban IV-ed 
éves tanító növendék egy zsebórát tatáit. 
A tulajdonosa átveheti tőle. _ _

Lévai piaciárak.
Bovatvezetö i Kónya József rendőrkapitány

Búza m.-mázsánként 14 kor 20 fii • 4 
kor 40 fi'l. — Kétszeres 10 kor. 40 fill. 1 
tnr 20 fill - R>« 12 kor. 20 hl- 12 kor 

fid _ Árpa 13 kor. 40 fill. 13 kor. 80 
fill — Zab 18 kor. 20 fill. 18 kor. 60 fill. 
_■ Kukorica 14 kor. 40 fill. 14 kor. 80 fill.

— Lencse 26 kor. 20 fill. 26 kor. 80 fill. — 
B .b 22 kor. 40 fi'l. 24 kor. 24 üli. — Kö
les 9 kor. 20 fill. 9 kor. 60 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten. 
Vöröshere 100—110 kor. — Lucerna 100 — 
110 kor. — Bükköny 14—16 kor. — Mu
har 18—20 kor. — Baltacím 26—28 kor.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1906 évi májas hó 20-tól Május hó 27-ig.

Születés.

Házasság.

A szőlők neve
jí o

« Ö E
c u.

A gyermek

neve

Chujacz Mihály Tamáska T. leány Mária

Bátovszki János Burda Mária hu h. született

Óvári Józcef Dénes Mária leány Julianna

Steiner Arthur Heksch Teréz fiú Zoltán

Tárnyik Lajos Kugyela Mária leány Mária

Szalai Imre Rehák Karolin leány Vilma

Schulc Ignác Kiéin Zelma leány Leonóra

Weiszbruun Dávid Deutsch F. leány Marg’t

Vallása7űlegény cs menyasszony neve

ifj. Molnár Sándor Tóth Eszter evangl. refor.

róm. kath.

Halálozás

özv. Sinák János Vozárik Z-t.

Az elkanyt neve Kora A halát oka

Boldis László 7 éves agyhártya gy.

Boldis János 67 , rüdőlég daganat

Szabó Sné Misáik Máris 55 „ Szervi szívbaj

Ferusz Istvánná 33 . tüdőgömökór

Fontányi József 66 „ Tüdőgyulladás

özv. Koponyics Józsefné 66 , Gutaütés

Nyilttér.
1905. V. 405/3.

Árverési hirdetmény.
Sürgős kérvénye Fuchs Évi, Irén lévai lakosnönek 

— Glasz Mór ellen a lefoglalt ingóságoknak azonnal 
elárvereztetése iránt.

Végzés.
Ezen kérvény folytán a arra való tekintettel, hogy 

a kérvényben felhozott kö.iilmónyek folytán a lefoglalt 
ingók az elzárt üzletben az elpusztulás és romlás ve
szélyének vannak kitéve s hogy azok értékük csökke
nése nélkül huzamosabb ide g el nem tarthatók : a 
kir. jbiróság az 1&81 évi LX. t. c. 104 §-a alapján 
ez ügyben v grehajtás szenvedettnél a végrehajtás jkv. 
1- -13 az. alait lefoglalt ingók előleges árverést végre
hajtató kérte a a becsatolt nyilatkozat szerint a kére
lem helyeűtéséhez a betegen fekvő a ekkép meg nem 
idézhető végrehajtást szenvedett is hozzájárult beje
lentett 8 ekkép ismert igénylők pedig nincseuek 
ez a hibás felekuek az 1881 évi LX. t. c. 104 §-ában 
jelzett idézése éa megbaigatása tárgytalanná vált.

Egyúttal az árverés foganatosítására határidőül
1906. május 28 án d. e 9 órára tűzetik ki, melyre 
az íratok kapcsán Karácsonyi Pál végrehajtó oly fel
hívással küldetik ki, hogy a befolyt vétel árat birói 
letétbe helyezze s az igény felhívást a vételár Össze
gére vonatkozólag bocsássa majd ki.

Miről az érdekeltek értesitíetnek.
Léva, 1906. május 26-án.

Dereáuo
kir. albiró,

477 végrh. sz. 1906,
Árverési hirdetményi kivonat.

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel közhírré 
teszi, bogy a lévai kir jbiróság 1906 évi V. 9/1 számú 
•jégzése folytán Dr. Wilheim Károly ügyvéd felperes 
részére Katona János és neje alperes ellen 100 kor. 
követelés s jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán alperesektől lefoglak és 660 korra becsült ingó
ságokra a lévai kir. jbiróság 1906 V. 9/1 sz. végzésé
vel az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy 
telülfoglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok 
törvényes zálogjogot nyerlek volna, Csatán leendő 
megtartása határidőül 1906 évi május hó 29 és követ
kező napjan d. e. 8 oraja kitüzetik, a mikor a biróilag 
lefoglalt két ló, egy szekér és egy kazal szál na s egyébb 
ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellet*, 
Szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó
ságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző 
kielégitUtéshez jogot tartanak, ameunyiben részükre a 
foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végre
hajtási egyzökönyvből 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 Láván. 1906 évi májás hó 15-ik napján.

Karácsonyi Fái 
kir. bir, végrehajt-).

1413/1906 tlkvi saám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. jbiróság mint tlkvi hatóság köahirré 

teszi, hogy a lévai takarékpénztár végrehajtatnak 
Gellen János és neje Sebó Anna végrehajtást szenve
dés elem dOO korona töaekóvetelés és jár. íráuti 
végtebajtás ügyében a lévai kir. jbiróság területén 
levő Qaiain Szöllös községben fekvő a garam szöllős 
905 sztjkvbon A f 1, sor 1599 hrszám ingatlan */ 
részére 15 kor. u. e. tjkvbeu f 2 sorszám ingatlannak 

2/a részére 18 korona, u. e. tjkvben f 3 sorszám in- 
gallanuak ,'s részére 6 korona, a garam szöűösi 49G 
tjkvben f 1 sorszám ingatlannak l/'8 részéle 18 korona, 
az ottani 6.7 szíj .ívben j- 1 sorszám ingatlannak 7,o 
részére 27 korona, az ottani 650 sztjkvben f 1 sorszám 
ingatlannak */10 részére 9 korona, az ottani 654 szá
mú tjkvben f 1 Sorszám ingatlannak ’/io részére 4 
korona, az ottani i-4 sztjkvben All sorszám ingat
lannak végrehajtást szenvedetteket illető l/2 részre és 
ezen felül a végrehajtási kötvény 167 § értelmében 
Gellen Mihály és Svaral Katalint illető */2 részére is 
tehát az ogész ingatlanra 680 korona kikiáltási árban 
az árverés elrendelte és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanok az 1906 évi junius hó 15 ik napján d. u. 
két órakor Garam SZöliős község házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron alul is el 
fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át készpénzben vagy az 1881 évi LX 
t. ez. 4‘2§-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881 
évi 3333 számú I. M. U. 8 Sábán kijelölt ovadékkápes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni vagy az 
1881 évi LX t. ez. 170 §-a értelmében a bánat pénz
nek a bíróságnál történt előleges elhelyezéséről kiállí
tott szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván a kir. járásbiróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1906 évi márczius hó 2ö napján.

Pogány
kir. járásbiró

Motorkerékpár
Laurin és Clement gyártmány 3V» 

lóerős, majdnem teljesen használatlan, 
kitünően működik, legjobb hegymászó, 
rugalmas élővillával, 271-os extra erős 
pneumatikáikkal, szerszámtáskák, két 
szivattyú, erős acetylén lámpa, tarta
lékcső és tartalék géprészek stb. egész
ségi okokból 500 írtért eladó. A gép 
eddig a lehető legszakszerübb kezelés
ben részesült, egészen uj és a vételnél 
felszereléssel ca 800 írtba kerül.

Cim a kiadóhivatalban.

Bérbe adó!
Hont- Bessenyödön italmérési 

joggal biró házamat f. évi junius hó 
1-től bérbe adom, esetleg örök áron 
eladom

Az érdeklődőknek ajánlatát május 
hó 30-ig kérem.

Hont—Besenyőd, 1906. május hó 23, 
u. p. Bát.

Weinberger Jakab.

Budapesten. Nyári és téli gyógy
hely, a magyar Irgalmas rend tulaj 
dona. Elsőrangú kénes hévvizü 

gyógyfürdő ; modarn berendezésű gőzfürdő, kényelmes 
iszapfürdők, uszodák , tőrök-, kő es márváryfürtiők ; 
höleg-, szénsavas- és viilamosvlz-fürdök. Ivó és hőlég. 
zési kúra 200 kényelmes lakószoba. Szolid kezerés, 
jutányos árak.

Prospektust ingyen és bérmentve küld.

Az igazgatóság.

crémo és szappan 
arezra késre leg

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

BOLEMAN gyógyszertárban Lévan.

melyekbenEzen

Singerczimereu
gépekisme -etesek

áruitatnak.a raktárok

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

A háziasszony gondos
kodásán múlik a csa
lád üdve, boldogságai

A Kathreiner-féle 
Kneipp-maiáta kávé

Kathreiner etöállitAsI módszere révén 
kellemes IzO, az egészséget előmozdító és 
olcsó,ezáltal alegmegbecsülhetetlenebb 
előnyüket nyújtja minden háztartásnakI

Minden vásárlásnál hangsúlyoz
zuk kifejezetten a Kathreiner 
nevet és csak eredeti csomagokat 
kéryünk Kneipp páter védjegygyei
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Kávé
1 klg. frt. kr. 
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New-Cuba kávé . . 
Jamaikai legfinomabb . 
Kuba legfinomabb . .
Ceylon legfinomabb 
Ceylon finom .... 
Portorico finom, és Cuba 
Gyöngy legfinomabb 
Moeca legfinomabb . .
Arany Jáva legfinomabb 
Brazíliai legfinomabb . 
Brazíliai II. rendű . . 
Cuba pörkölt .... 
Hungária kávé . . .
Örötl kávé ....

Kapható:

Kern Testvéreknél, Léván.
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Knapp Ignác.
I

\l prQ7 A • Minden darabb szappan a Schioht névvé’, 
V ÜL VI OAW ■ tiszta és nem káros alkatrészektől.

< I Á t á 11 á Q • 25 000 koronát tizet Schicht György cég
v v l d I I Q u • Aussigban bárkinek, aki bebizonyítja, hogy 
szappana a w8chichtu névvel, valamely káros keveréket tartalmaz 

CHT-szappai!
(„Szarvas^ vagy kúlcsszappant)

használjuk
kivá'ó hatású tulajdonsága miatt

előnyös eredménnyel
bá»mi mosási célra úgymint:

saját használatra, 
minden ruhaneműnél

és

mindenhez
ami egyáltalában mosva lesz.

MA^MAGYAR GÉPEK
A tisztelt gazda közönség szives tudomására hozom, hogy p 
a sokoldalú érdeklődésnek megfelelve raktáromon tartok
w GANZ-féle MOTOROKAT 
minden nagyságban, melyek nálam állandóan üzemben 
láthatók.

Egyben ajánlom a t. vásárlók figyelmébe
HOFFEH és SCHRANTZ

H b"

készítettnek

Nyitrai és Társánál Léván.

Yermorel és Attila-féls legjobb!
a-siker kétségtelen.

A ssőlővesszö (venyige) leveleinek betegségei ellen 
va amint a fák es komlőkacsoknak rovarok, levelesek,’ 
pondrok es mehharmat stb.-töl való megtisztítására

Vermorel-féle 10 frt, Attila 12 frt.

Attila Phyloxera-fecskendö 23 frt. KénporfuYók 2 írt- öö kr. 
Kapható: 

___ Kern Testvéreknél Léván.
Nyosutott Nyitná 4. T4m Uayruyomdájáb.ü LévU. ~-----------------------

w** ÁLLANDÓ DÚS RAKTÁRT TARTOK 

=■' Mc. Cormick =

H elismert elsőrendű gépgyár összes gyártmányaikat, kü- 
m lönösen gőzcséplőkészletek, járgányos cséplőgépek 
A VICTOKIA DRILL vetögépek U ekék, szecskavágók stb, stb. - °

w
S . .. -------------------------------------------------------------------

A világhírű arató és fűkaszáló gépekből a legjobb gyártmányú 
V varrógépek; legelőnyösebb bevásárlási forrása.
tó KNAPP DÁVID

gépraktára Léva Mártonffy-utcza.
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Lr-iJT-.Védjegy; „Horgonyt*

A Liniment. Capsici comp., 
? ■,) a Ilorgcny-Paia-Expcller pótléka
— egy régjónak bizonyult háziszer, mely 
Ml már több mint 36 óv óta legjobb fájdalom-

csi’lipító szernek bizonyult köszvénynél, 
csúznál és - m** jhüléseknél ifedorzsölés-

■ r;,■) koppon használ™.
JíaL. Figyelmeztet-s. Silány hamisítványok 

miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan üveget fogadjunk el, a mely a 

ött ,,Horgony4 védjegy©-el es a Richter ezég- 
jegyzéssel ellátott dobozba van csomagolva, 

ílí- ^ra üvegükben 80 fillér, 1 kor. 40 f._é3
— 2 korona cs úgyszólván minden gyógy- 
hU. szertárban kapható. — Főraktár: Tárók 
* József gyógyszerésznél, Budán c3tea.

Bichter gyógyszertára 
aa „Arany oroszlánhoz**, Prágában. 
Eiiaabc’.hstrassc 5 neu. Mtodeasapí azútküldóa.

Magy. kir. 
dohány, szivar, 

lőpor és kártya
árulás.

Első 
gazdasági és var

rógép-, 
koszom-, 

fa- és 
érczkoporsó 

raktára. AZ ARANY KASZÁHOZ.

w
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Borászati "W 
Egyesület 

mint rta. társaság 
p alaczk-bora I nak 
elárusító raktára

Folyékony 
arany és ezüst 

festékek

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

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

m

Kapuszta József
kocsigyártó 

IPOLYSÁGON.

A<i r mek, szép és olcsó kociit akar, az 
forduljon bizalommal hozzám, és meg fog győződni,

hogy munkámat bátran oda állíthatom bármely gyárban készült munka mellé úgy 
Ízlés mint jóság tekin'etében, ezt legjobban bizonyítja az, hogy megrendelő kö öm 
évről évre nagyobbodik, különössel) Hoat de Birsmegyében is már több kocsim 
van használatban, melyek mellett a uagybecm megrende ö m a legöszintébb elisme- f 
réssel nyilatkoztak. Végül hogy a T. úri közönség bizalmát annál is inkább kiér í 
demeljem, megemlítem, hogy e s akroábam i képzettségemet úgy bel mint több kül- ' 
földi kocsi gyárban szereztem meg Munkámért minden t.nkintatfran keZ95ÓCC 
VÓlInlnlr —— IC^rtAQ Ó rín.vtj»Alr ingván, O‘

Személyes megbeszélés miatt de biztos megrendelés esetén bár hová kiutazok

_______________________________________
K Vállalok. — Képes árjegyzék ingyen.
n
XI_______________________________________________
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Névjegyek, meghívók és eljegyzési-kártyák

legdíszesebb kivitelben
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