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A városok jövője.

A lefolyt politikai válság a legek- 
Liánsabban bizonyította, hogy a városok 
sok oly, állami administrátió körébe 
eső teendőt végeznek, a melyeket az 
áilam mivel sem honorál. A legtöbb 
város, s mondjuk, közte Léva városa 
is nagyobb pótadóval küzd, csak azért, 
hogy közigazgatási teendőit kellő és 
alkalmas személyzettel végeztesse. S 
ezen teendőkön kivül a saját hatáskö
rében kénytelen az ezeken kivüllevő 
állami igazgatási dolgokkal is foglal
kozni, ezekre kellő személyzetet alkal
mazni s mindezt tenni anélkül, hogy 
ezért az államtól a nyomorúságos ital
mérési adóból való csekély részesedésen 
kivül valami kárpótlást kapna.

Különösen a rendezett tanácsú vá
rosok azok, melyek nagyobb részint 
önerejükre vannak utalva. Az ő vállukra 
nehezül csak nem valamennyi közi
gazgatási reform tervezet. A kormánynak 
ugyan programját képezi az ipartörvény 
reviziója tervének elkészítése, a tisztes
ségtelen verseny kiirtása, a magánhiva
talnokok és kereskedelmi alkalmazottak, 
valamint a munkások jogviszonyainak 
rendezése, a gazdasági és erdészeti 
hivatalnokok nyugdij és jogviszonyai
nak rendezése, szabályozása, az ipar 
és kereskedelmi alkalmazottak törvé
nyes képviselete, a nő és gyermekmun
kások védelme a betegségi, rokkantsági 
és aggkori biztosítás, munkáslakások 
és kórházak, a zálogügy rendezése, az 
általános választójog törvényerőre való 
emelése, s noha ezek mind állami 
fe’adatok, mind mellett a városoknak is 
kell lenni, bizonyos speciális munka
tervnek, mert a városok segítsége nél- j 
kül nem is várható az ország pénzügyi 
és gazdasági életének fellendülése.

És mindezért mit kapnak a városok 
cserébe. Semmit. Éljenek a hogy tudnak. 
A maguk erejéből vergődő városokat 
eddig a kormány alig segitette, vala
mivel. A közintézmények elhelyezésére 
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Én drága szentem . . .
En drága szentem, éjhaju virágom, 
Lásd egykor eDgem dicsvágy égetett, 
Lásd egykor én is tarka álmot Űztem, 
Hirt, fényt, babért - - egy ismert nagy nevet.

Hisz jó! tadod, bohók az ifjú évek, — 
Ne rázd meg fődet, lelkem, édesem, 
Szivednek is volt ezer szép reménye, 
8 ni van belőlünk ? — Úgy-e semmisem ? j

l 
Azért mi kett3n mégis csak megélünk,
Azért te búnak sose add magad, j
Derűs tavasznak elhulló pompája • t • 
Álmot siratni, hidd el, nem szabad.

Én áldom sorsom, hogy csalódnom kellett, 
Hir, fény, dicsőség, — mi az most nekem ? 
Vau szebb szó is e tágas nagy világon, 
A szív szava, agy hangzik : szerelem.

Borulj ölembe, nyíló kis virágom, 
Felejtsük mind, mi egykor égetett, 
És még az ajkad ezer csókkal szítom 
Tanuld meg ezt a legdicsőbb nevet.

Szeredai Károly. 

Ar utolsó Ónody. t
Istenben boldogult László királyunk, e 

néven negyedik a magyar históriában, egy 
szer megtette azt a tréfát, hogy minden 
aranybulla és minden királyi dekrétumok 
ellenére az Oaody-nemzetségnek adá az 
egész kerek Ungvár megyét, non in honorem, 
•ed in praemium, szabad ispáni joggal. |

Ilyenképpen lettek M Onodyak aa első 
Wrvényhatóikgi joggal bíró comes-ek o

alig fektettek súlyt. Sőt ha némelyik 
város valami közvetett jövedelmi forrást ' 
nyitott magának, attól is gyakran ok j 
nélkül megfosztották. Csak rá kellene 
mutatnunk a volt lévai pénzügy igazga
tóság elhelyezésére. Léva városa, mely 
évek óta önerejére utáltán a felvidék 
első városai közé küzdötte fel magát, 
mivé nőtte volna ki magát, ha a t. 
eddigi kormányok ide helyezték volna 
a vármegye székházát és törvényszéket. 
Lett volna egy oly ipari és kereskedelmi 
emporium, a magyar intelligenciának 
oly virágzó telepe, hogy rövid idő alatt 
párja alig akadt volna Felsőmagyaror- 
szágon. Ehelyett mellőzés lett a része 
lenyirbálták szárnyait, hogy ne emel- 
kedhessék.

Épen ezért hangsúlyozzuk, hogy a 
vidéki városokat jobban meg kell be
csülni most mára jövendő kormányok
nak, mert ezektől függ Magyarország 
értelmiségének színvonala, államiságunk 
jövője. A városok legbiztosabb védbás- 
tyái a magyarságnak, ezekben van 
leginkább kifejlődve a nemzetiségi ön
tudat, a magyar állami szméhez való 
ragaszkodás. Ezekre fordítsa tehát fi
gyelmét a mindenkori kormány. Segítse 
őket talpra állaüi anyagi és erkölcsi 
támogatással.

Szemelje ki a városokat, melyeknek 
területe alkalmas ipari és gazdasági 
intézmények létesítésére. Állítsanak itt 
fel gyárakat, vagy ipari telepeket. Jö- s 
védelmi forrásaikat emelje az által, 
hogy a fogyasztási adókat egészen ne
kik engedi át, mert hiszen a fokozottabb 
adminisztráció egyre nagyobb és na
gyobb teherrel nehezül a városok nya
kába.

Különösen pedig azokat a városokat 
vegye a kormány gondjaiba, melyek 
már eddig is tekintélyes ipari és keres- 
delmi emporiumokat képeznek, a melyek 
alkalmasak tovább fejleszté re. Ezekben 
összpontosítsa az állami és közigazgatási 
hivatalokat. Mert épen az hogy eddig 
az állam ezen feladatát következetesen 

hazában. És azó'a minden kirá'y jogara alatt 
felüti a fejét egy-sgy Óaody gróf és minden 
korból talá'ható a ránk maradt decretum 
maior-okon egy-egy CLody hattyus cimerü I 
billoga, aki mint igazi báró vett részt a 
király tanácsában.

Széles ez országban valahány vitézi 
tettről, földesúri hatalmast odásró), nagyúri 
bolondgombáról vagy pikáns történetről száll 
a krónika, az OüodyakSal találkozunk ott 
is Benne volt már a vérükben, abban az . 
erős brutális kékvérben, ez Öröklődött át j 
apáról fiúra*

S ahogyan nőtt a vérükben a hatal- j 
maskodás vágya, úgy csökkent a domínium. ’ 
Minden egyes 0 mdy kivette a részét benne, 1 
hogy elpocsékoljon egy-két jobbágy falut, j 
Hatalmas darabka föld lehetett az Ónody ( 
jószág, mert négyszáz esztendőn át kerek 
számban hetven Óaody sarjadék igyekezett 
rajta, hogy a nyakát szegjék. Ennek a te
rebélyes és fényes családfának volt az utolsó 
rügye Oaódy Bódog gróf, O-ódy Pál és 
báró Aquaviva Z uzsanna fia, akinek az 
őseitől öröklött traditióval, azalatt a hét év 
alatt, amelyet a 10-es dragonyosoknál szol
gált, sikerült végkép rákölteni a még maradt 
három falut, Ócskát, Porondot és Török várt 
egy kis vöröshaju bécsi szinéssnöre.

Mikor aztán az ősei lepattogzott olaj
festésű arcképein kivül nem volt már a régi 
jasból semmi egyebe, mint egy kis vedlett 
vakolatu téglaháza, (amelyben valamikor aa 
apja tisattartója lakott) odahaza Ungban, 
akkor aa utolsó Oaody lecsapta a főhadna

mellőzte, oka annak, hogy a főváros 
mellett vidéki város alig fejlődhetett.

A városokat fejleszteni kell ipari, 
gazdasági és kereskedelmi intézmények 
létesítésével, jövedelmi forrásainak gya
rapításával. A szabad fejlődés öntudata 
alig tud ma még gyökeret verni a 
városi polgárság lelkületében. De nem 
is csoda, hiszen alig talált serkentést a 
kezdeményezésre, bátorítást a küzde
lemre. Sőt akkor, a midőn saját ere
jéből is kapaszkodni akart, vissza lök
ték a semmiségbe. i

Ennek meg kell változni az uj 
korszak alatt. Hogy szép modern és 
fejlődés képes városok hirdessék Ma
gyarország anyagi és értelmi gyarapo
dását a külföld előtt.

A népdal és fontossága.
Az emberi 82e'lemnek a szép iránt va'ó 

megnyilatkozását, dalnak nevezzük. Hogy a 
megnyilatkozás szükséges, azt a természet 
törvénye igazolja. A költészet is ezen a 
törvényen alapszik, mert ez is a szép iránt 
érdeklődik ; a dal pedig egyik része a köl
tészetnek.

Hogy a dal tulaj dók épen micsoda, pon
tosabban nehíz meghatározni ; még pedig 
azért, mert ezt csak érezni lehet és mivel 
a dalt a kedély, a hangulat irányítja ; az 
egyszerű emberben épsn úgy megvan, mint 
a legműveltebb költőben. A dal tehát egy
formán születik, azaz az ember leikéből 
fakad.

Hogy hozzá bizonyos tehetség, képesség 
kell, az nem tagadható. A dal alakításában 
mindenki részt vesz. Ezt a te mészeti szük
ség indokolja. A népnek a dala a népdal. 
Ez a népnek a közkincse. A népdalt min
denki úgy énekli, mintha a magáé volna 
s épen azért törjed is szájról szájra. 
Igaz, hogy a népdalban hiányzik az egység, 
de azért van benne természetes művészet. 
A népdalnak a forrása a tiszta kedély, a 
kellemosség, mit megtanulni nem lehet, mert 
a természet ajándéka, mi bennünk magya
rokban nagy mértékben van meg.

A n’p egyénisége tehát dalban nyilvánul, 

gyi kardbojtját, hazajött abba a téglabázba 
és elkezdett öregedni. Vele öregedett József 
is, a hajdani legénye. Az elkísérte „haza."

Zárkózott, unalmas, szürke életet éltek. 
Bódog gróf felaggatta a szobája falán a 
család régi, elárvult fegyvereit, meg az 
őseinek képeit és nem törődött továbbra 
semmivel. Nem tudott lealázkódni annyira, 
hogy valami rxistentiát teremtsen. Egy 
Onódy gróf, aki megyei számvevő, vagy 
legfeljebb tanfelügyelő ! Fellázadt benne ez 
ellen a gondolat ellen az Onodiak kék vére, 
hat százados dölyfe : aki ezt a nevet viseli, 
az csak nagyur lehet vagy semmi. Inkább 
nézegette napestig az ősei képét. Leült kö
zéjük és elvértezte a gőgös lelkét valamelyik 
kétszáz év előtt elhalt ükapja páncéljával. 
Végtére közönyössé vá't minden más iránt. 
Baleszökkent a szemébe az ősei régi dicső
ségének ragyogása és attól a hazajáró fénytől 
nem látott meg más egyebet, mint azokat 
a ro.sdás kardokat és megbámult képeket.

Hanem azért a rossz szabású nadrág
jával, divatjából kiment, zöldbejátszó gé- 
rokkjával is megmaradt Oaodynak. Szikár, 
feszes alakja, fakó arcából kivillogó szürke 
szeme és mozdulatainak graciózus, ideges 
félszegsége reá vallott az egykori nagy urra.

Er amíg az utolsó Onody némán, apat- 
hikusan sütkérzett az ősei képéről reá su
gárzó fénykévében, addig az öreg József 
rendesen dörmögve tisztogatta kopott, ócska 
libériájának megvörösödött nikkel gombjain 
a fehér hattyuB Ónody címert.

— Berossdáaodott a címerünk, be. 

mely ezerek és e serek közös érzelmét tol- 
máceo’ja. A müköitészettöl különbözik, mert 
abban a költö egyénisége uralkodik, azt 
akarván, hogy mindenki úgy érezzen, aho
gyan a költö érez. A népdalban azonban a 
szorosabb értelemben vett egyéniség ke
vésbé található, de annál inkább a közvet
lenség. Ebben van a föértéke.

A népdal szívből fakadó mély érzés, 
mely a természet iskolájából kikerült igaz
ságnak a megszólalása. Jellemzi az eredeti
ség (nemzeti) az érzés egyetemessége, rokon
sága az egyéniség kitüntetésével. Ilyen ér
telemben tehát a költői egyéniség meg 
volna a népben is. Ezt az egyéniséget azon
ban hol ta’áljuk meg a magyar népkölté
szetben ? Megtaláljuk a nép szellemi életé
nek a megismerésében, a ki nem fejezhető 
öserö s dalra hangoló természetes megnyi
latkozásban, mely különösen ápolandó, hogy 
a veszendöségbö), mely ugyan nagyon‘rit- 
kán következik be, de ha mégis előfordulna, 
attól megmentessék.

Nézzük csak az okokat, a hatásokat, hogy 
megismerjük a lényeges változásokat, mert 
avval számolnunk kell, hogy a nyelv (esz
köz) szépsége is változásnak van alávetve. 
Az Ízlés, a szépnek az érzete ki lehet téve 
a hanyatlásnak ; az eszme, a gondolat, az 
érzés azonban mindig marad. A nép költé
szetének már sok ellensége volt s ma is 
akadnak ; sokszor akarták már kiirtani, de 
helyét mással nem pótolhatták s igy mint 
a természet fia, & természet őstörvényé
nél fogva szépen megmaradt. Ha bénitó ha
tást gyakorolt is rá valami, igen ideiglenes 
jellegű rop. Elmúlt, mint a divat. A nép 
nem feledi el dalait. Az ősi fogalmakhoz 
járulhatnak újak, ha alkalmazkodnak a vi
szonyokhoz, de ami bmne nem életre való, 
azt a nép lelke kilöki magából. Mindig mint 
ember marad meg. M»rt a népnél a dal fő
tárgya mindig az ember, még pedig erköl
cseivel s hátrányaivá1, vagyis sokszor eljár 
a népnek is a szája, mint mondani szokás.

A magyar nép dalköltészete, habár naiv 
eposzunk fejletlen is, tárgyával, sajátságos 
egyéniségével gazdagnak mondható a a 
ber>ne rejlő költői öserövel s szépsége'vei 
nagyon alkalmas arra, hogy gyönyörköd-

Hej máskép volt ez, nem is olyan régen. 
Amikor az ócskái kastélyban, amelyik most 
Glück uraságé, a Bódog gróf szászorszép 
Kristína bugának ültük a lakoda'mát . , .

Fájt az az öreg lelkének nagyon, ha 
az urai régi dicsősége ju'ott az eszébe. És 
fájt neki szörnyen, ha gúnyolódtak, ha 
kicsinyelték őket. Pedig még az a szeplős 
mészároslegény is laposat sandított, amikor 
az öreg József vitte haza a mindennapos 
egyfont ürühust.

Hanem az öreg titkolta Bódog gróf 
előtt. Hadd higyje az csak, hogy az Onodyak 
régi fényét észreveszi a világ is, nem csak 
ö maga. És ha a titkát veszély fenyegette, 
úgy segített az öreg, hogy hamarosan elhall
gattatta a csufondároskodót :

— Hallja az ur, ne higyje, hogy az 
Onody grót szeme megromlott. Ha tizenöt 
év előtt le tudott lőni egy német hercege*, 
le tud akkor ma is egy olyan potentátot, 
mint az ur I

. . . Vo’tak néha derűs napjaik is.
Mikor úgy egy esztendőben egyszer vendég 
jött a grófhoz : egy-egy szomszédos uj föl
desül', vagy egy arra járó fiskális. Ilyenkor 
az öreg József azt hitte, hogy visszaszállott 
a régi szép világnak egy darabja.

Bódog gróf nagyúri graMezzával fogadta 
a vendéget, feszes, szinte túlzott udvarias
sággal, de amelyben benne volt a szüle'ett 
ur leereszkedése. Megértette mindig, amit 
megértetni akart:

— Ne felejtsd el, hogy egy Onody val 
beszélsz.
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tessen. Népköltészetünk ritka gazdagságát 
meg kell tehát becsülnünk. Vizsgálnunk 
keli, hogy mi a magyar népdal tárgyának 
a köre, hogy megismerhessük eszméit, 
érzéseit, vizsgálnunk kell annak a szerke
zetét, hogy iátaláljunk a költői erőre; meg 
kell ismernünk a nép költői nyelvét, meg 
kell állapítanunk a népdal egyéniségét s 
más népek népdalaitól eltérő sajátosságait.

Persze, ez igen nehéz munka, de rend
kívüli hasznos, t-rulságosés érdekes. Sajnos, 
rálunk ez még csak a jövő teendője, a 
jövő zenéje s bizonyára sok hivatott egyén
nek vállve'ett munkájára leend szükség, 
mig a rengeteg birodalmat át fürkészik s 
közkincsül kiszolgáltatják.

A népdal kultiválásának, terjesztésének 
véghetetlen nagy hatása van nemzeti szem
pontból. Ez az, mely akaratlanul is befér- 
közik a szívbe. E öször énekeltet, azután 
éreztet. Akit igy megfog a népdal hatása, 
az megvan fogva ; annak az érzése megsze
lídül minden iránt, mi csak nemzeti és 
magyar.

Igaz nagy hiba tehát, hogy a mi gyö- 
nyörü népdalainkat s népköltészetünket 
meg!eh"tősen elhanyagolják s hogy minden
féle nemzetiségekkel összekeverik. Kü'önö- 
sen az iskolákban volna rájuk mint neve
lési eszközre nagyobb súly fektetendő. 
Mert ha az a gyermek az elemi és közép
iskolában nem tanulna mást, mint csakis 
szép magyar népdalokat, akkor a lelke is 
összeforrna vele s kisérné egész életén át. 
Ez azonban niucs egészen igy. Sokszor ér- 
téktolen átiratok, unalmas kompozíciók, 
nyomorúságos szövegekkel taníttatnak, me
lyeknek gyönyörködtető s nemzeties hatá
suk éppenséggel semmi s csak közönyös
ségre s nemzetköziségre nevelnek.

A tanügyi kormánynak gondoskodnia 
kellene anót is, hogy ebben az irányban 
k peztetne ki egyéneket, akiknél szent 
meggyőzödéiként szerepelne a magyar nép
dal ápolásának s terjesztésének igazi szük
ségessége. Hanem hat hol vagyunk mi meg 
átlói, hogy ilyen apróiékossággal bíbelődje
nek 1 Naiunk csak nagy terveken törik az 
emberes, a fejüket, s oda tülekszenek, hogy 
nevükhöz minél több s hangzatosabb dolog 
fűződjék.

Irta : V . . y.

Jelentes a barsmegyei gazdasági egye
sületnek 1905. évi működéséről.
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sára icodezte oatóber 29-iken Ar, Maróthon 
éa novemb. 9-<kén Oszianybau járási szar- 
vasmarhadijazaaait egyesületünk. Miután a 
fö.dmiveleaügyi m. kir. Minísteriumtól segélyt 
nem nyerhettünk, a vármegye t. bizot.saga 
és Vepy Vogronics Ödön 600 kort., illetve 
200 kort, voltak szívesek a dijakra adomá
nyozni, s így lehetővé vált a díjazások meg
tartsa. — E helyen is hálás köszöneiünket 
fujezzük ki az adományozóknak.

Mindkét díjazásra 120 és 150 tenyész-

— Rendesen megmutogalta az Onody 
ereklyéket, e.magyarázta a régi családi 
képek történetét, Bcsak olyankor melegedett 
fe), ha látta, hogy érdeklődésre talált.

— Ez itt a vándor ősöm, Sebestyén ; 
aki a gyarmathi csatában vesztette életét ; 
ez itt Onody Llpót, Károly császár híres 
labancvezére, ez pedig a szép Onody Ludo- 
vika, akinek a fekete szeme miatt az ural
kodó ház egyik deli, ifja sarja kereste éa 
találta meg a halált a török e: eni harcban.

De ez az ellágyulás sem tartott soká. 
Alikor végigmagyarázta a képeket mind, 
rendesen elhallgatott, s a bucsuzáskor már 
megint a régi, büszke Onody gróf volt ; 
kimért és előkelő.

Egyszer aztán egy igazán szokatlan 
vendéget kapott, egy régi perének elmarasz
taló Ítéletét hatezer koronáról. Mikor végig
futott rajta, akkor érzett talán először éle
tében fájdalmat. Valami vaskéz szorította 
össze a büszke, hajthatatlan szivét s a 
hideg, szürke szeméből két könycsepp gördült 
ki. E veszik az utolsót is, ami még megma
radt : ezt a házat is. Végrehajtják öt, 
Onody Bódogot 1 . . .

Hatezer korona 1 Az utolsó Ónodi 
önkéntelenül a zsebébe nyúlt és kivette 
összes vagyonát. Harminchárom fillér.

Eszébe jutott az a fiatal dragonyostiszt, 
aki busz év előtt Bécsben egy éjjel elvert 
ennyit. S ekkor azért a pénzért nem kering
tek az agyában ilyen gondolatok . . .

Megrázkódott, azután rekedten nevetett, 
— No, hát — ilusz 1 

marha hajtatott fel, túlnyomó számban üszők, 
kevesebb tehén és legkevesebb tenyészbiká
val. A felhajtott állatok minősége Osslány- 
ban a megszűnt zsi'vavölgyi Oszd. Egylet 
kitűnő volt igazgató elnökének br. Friesen- 
hof Gergelynek fáradthatlan tevékenysége 
folytán a bizottságot meglepte és állíthatni, 
hogy jóval felette áll az ar.-marótbi járás 
szarvasmarha köztenyésztésének. Láthattuk, 
hogy öntudatos egyleti tevékenységgel a 
szarvasmarha tenyésztés terén, az eredmény 
el nem maradhat.

A nagy takarmányhiányra való tekin
tettel elsősorban tejszövetkrzeteink kisgazda 
tagjai részére korpát vásároltak még az ősz
kor, a má'tal marhaállományuk jö.edelme- 
zöségét segítették elő » ebben elöl jár a n.- 
kálnai tejszövetkezet. — Az összes tejszö
vetkezet részére 17 waggon korpát kértünk 
a f. ministeriumtól kedvezményes árban, de 
csak 4 w. katonai rozskorpát kaphattunk 
kis gazdáink részére.

Miután a gazdasági szakértelem nagyon 
fon'ot kisgazdáinknál is az előrehaladáskor, 
ennélfogva nagy előnyére szo'gál gazda
közönségünknek, hogy Bodrogköz]/ Zoltán 
gazd. szaktanár a lévai állami tanítóképző
ben, a lefolyt téli és tavaszi cyclusban a 
főldmivelésügyi m. kir. ministerium megbízó
ból gazdasági tanfolyamokat tartott nov. 5 — 
april 19-ig Bajkán vasárnaponkint 24 izber, 
1170 hallgató előtt és Nagy Szecsén 1906. 
decz. 5— febr. 2ő ig 24-szer 1490 hallgató
nak nagy érdeklődés mellett, kitünően szak
szerű tanulságos előadásokat 1 Há'ás köszö
ni tünk a tanár urnák a jó é'ctekkel fűsze
rezett s népies hasonlatokban bővelkedő 
e'öadásokért, melyeken a föld népe mulatva 
tanult I

Egycfüle ttok is a szerény viszonyokhoz 
képest kivette részét, s a szakértelem fej
lesztésére gard sági előadísokat és háziipsr- 
tanfo'yi.mot tartott; a háziipa) ta ifolyamot 
Újbányán és Szemkereszten. Munzásnépünk 
fiatal nemzedéke küö.össn a garami járás 
felső részében télen foglalkozást, nem talál, 
s így a kosárfonás éa kefekötés elsajátítása, 
évi kenyérkeresetét szaporíthatja. Há'ás 
köszönet illeti Fmka Sándor szentkereszti 
föbirót és Újbánya polgármesterét Kotiers 
Em;lt, kik a tarfo'yamokat önzetlenül ellen
őrizni szívesek voltak.

A vármegye talaja és az éghaj ata a 
sörfözö árpa termelésére alkalmas, s hogy 
kis gazdáinknak erre a célra leginkább 
megfelelő Hanna pedigrel árpát hozzAÍérhe- 
tövé tegyüs, 400 mm. oly árpát 27 aözség 
kisgazdánknak 1—2 mm.-t osztottunk ki; 
nagyon is meglátszik ezen évenként itmót- 
lődö actio hatása kis gazdáink eladott árpá
jánál, azt sorsolhatjuk hogy sörfözí s-e kivá
lóan alkalmas árpa terem, ma már a sik 
vidéken is és hegyvidéki árpával vetekedik 
minősége.

Vetőbükkönyt és heremagot ad unk egy 
pár közs'g kisgazdának ; araukamentes 
heremag ma oly nehezen szerezhető be, 
hogy az egyesület elnöksége nagyobb sza
bású setiot fog ajánlani tagjainknak, a v r- 
megye egész gazdaközöuségére kiterjedve.

Fontos termelési ág megyénkben a 
cukorrépa termelés, s mivel kis gazdáink az 
átadásnál ki voltak téve a mázsames'erek 
önkényének 8 évig, a garamvö'gyi cukorgyár 
a társaság á'dozatkészségével paraszt kis 
gazdák sorából ellenőröket alkalmaztunk ; 
a Cóukorgyár igazgatósága takarékoséig 
szempontjából ezen segé yt beszün ette, s 
igy egyesületünk saját szerény jövedelméből 
takarékosan fedezte a legmozgalmasabb 

Odament a falhoz és a hattyúé cimerü 
pecsétgyűrűé kezével leakasztott egy kivar- 
rott kardfcötöt.

Éi törökvári Óuody Bódog gróf, híres 
családjának utolsó sarjadéka, oda akasztotta 
fel magát ősei képe mellé a falra, a nádor 
és a tárnokmester közé.

Mikor a végrehajtó jött, az öreg József 
épen kifelé igyekezett egy nagy batyuval

l a hátán.
Szerencsés jónapot a tekintetes uraknak 1 

L;citá'ni jöttek ? Lehet már . . . tessék csak 
beljebb kerülni. Alegvan minden rendben, 
nem hiányzik egy fiasern. Hanem a képekre 
vigyázzanak, könnyen kilyukadnak azok, ha 
leveszik a szegről. Ott függnek mind az 
első szobában sorra. A nádor, a tárnokmester, 
meg a Bódog gróf anyai öreganyja, a ki 
Mária Terézia királyasszonyunknak volt 
udvari dámája . . . Tessék csak licitálni a 
tekintetes uraknak . . . O.t lóg közlük az 
ntolsó Óuody is . . .

TeHger keserűség szorongatta az öreg 
torkát. Szemére húzta a sapkáját, a mint 
tovább állott.

— No, adj* 1 Isten mindnyájoknak, tekin
tetes urak.

Rántott egye1; a batyuján, cihelődött, 
ment.

Hurcolkodott az öreg József is boldo
gabb hazába.

G-ftdle Tea.fi,

cukorrépa átadási évadban ezen kiadásokat.
A cukorrépatermelésnél a nagy mun

káshiány arra késztette egyesületünket 
hogy május 29 én tanulmányi kirándulást 
Diósteghre szervezzen, a melyen bemuta
tandó volt a fogatos kapálógépek elitje. 
Laasféle, hogy a kézi erőnek helyettesítését 
miként gyakorolják ?

Egyesületünk több tagja vett részt a 
titkár v< zetésével a mintaszerűen kezelt 
diószegi uradalomban, hol bebizonyult ama 
tény, hogy 3000 hold répa megmiveléséhez 
ciak 1000 munkást rlka'maznak, csupán a 
körűikapá'ást és a ritkítás egyrészét végzik 
kézzel; a többi kapá ást és az átvágást ezen 
gépekkel eezközlik, melyeknek kapái 5“— 
6"-ig mehetnek közvetlen a sorokhoz, úgy 
hogy teljes jó megmivelés mellett a kézi 
munkaerő kevésbé lészen igénybe véve 
mint sz állati munka, e'ég magas átlag ter
mések mellett a kiadások csökkenése és a 
répacu'tura biztossága éretett el.

Bemutatta az uradalom a répavetögépei*, 
gyönyörű hizlalását stb. eltávozván onnan, 
megnyugodva tértek a kirándulók haza, hogy 
a munkás kérdés combinative Lrasféle ka
pálógépekkel a megyénk ezukorrépa terme 
lő nél megoldva vagyou ! Szívesen emeljük 
ki, hogy kirándulóinkat a cukorgyár tulaj
donosa br. Ki ffuer Károly ekötelezö szives- 
séggel kalauzolta, a magyar vendégszerete
tével ki üntette, melyekért e helyen is hálás 
köszönettel emlékezünk meg.

(Fo yt köv.)

Közigazgatási bizottaág.
Birs vármegye közigazgatási bizottsága 

f. hó 12 én tartotta havi ülését a főispán 
elnödése alat\

Az alispán bejelentette, hogy a közi
gazgatás menete az elmúlt hóban a rendes 
marad*. — A közigazgatás érdekében a 

, főispán Bercelly Miklós szolgabirót azaranyos- 
I maróti járásba, Lüley Kázmér verebé'yi 

szo'gabirót a lévai járásba, Lates Sándor 
aranyoemaróti szolgabirót a garamizentl e- 
reszti járásba, Galdy Kálmán aranyosmaróti 
szolgabirót a verebélyi járásba, Reidner 
István garamszentkereszti szolgabirót a 
verebélyi járásba osztotta be folyó hó 1-től 

i kezdődő hatállyal. — Miután ezen e helye
zések folytán az aranyosmaróti járásban az 
egyik szo'gabi. ói hely ntm lett betöltve, az 
alispán saját hatáskörében Bmkovich Guidó 
körgazgatási gyakornok tb. szo'gsairót 
helyettesbe te. A főispán Di. Kmiskó Bé'a 
lévai ügyvédet tb. főügyésszé, és R jcy 
G zi közige’gatási gyakornokot tb. szolga- 
biróvő nevazte ki. Az Ujoányán a múlt hó 
19-én megtartott képviselő választás alkal
mival, Dr. Wiidfauer Károly egyhangúlag 
leit megválasztva. A választás alkalmával 
rendzavarás nem történt.

A kir. pénzügy igazgató beje'entette 
hogy május hóban befolyt egyenes adóban 
123919 Sor. 2 fillér a múlt május havában 
78745 kor. 55 fillér a f. évben több 45173 
kor. 47 fillér. Hadm mtescégi adóban befolyt 
652 kor. múlt év május havában 263 kor. a 
f. evben több 389 kor. Bélyeg és joggilie- 
tékben befolyt 155772 kor. 37 fi.lér a múlt 
év május havában 12348 kor. 42 f llér a f. 
évben több 143423 kor. 95 fillér.

Az árvaszéki ekök bejelentette, hogy 
az árvaszék 8 rendes, 6 rendkívüli és 2 
te jesü'ést tartott, elintéztetett rendes ülésben 
496. drb. tendkivüii ülésben 6. drb, teljes 
ülésben 3. drb. elnöki.'eg 11. drb. ü ésenki.ül 
746. drb. összesen : 1261. drb.

A kir. tanfelügyelő bejelentette, hogy 
Weiber Aladar dóéi fürészi róm. kath. tannó 
I. és II. kárpótlásának fedezésére évi 200 
koronát kapóit, — az újbányái állami kis
dedóvó és a íuaholáryi róm. kaih iskola 
részére tanítási eszközöket engedélyezett a 
miniszter. Korpót ekok eddig 21022 kor. 63 
ifiért engedélyezett a miniszter.

Bejelenti a tanfelügyelő, hogy iskolai 
látogatásai alkalmával a magyar uye.v és 
beszéd tekintetében dicséretes tanítási ered
ményt tapasztalt a nagyiócsai, geletneki 
róm. katb. a felsöapáthi, zzentmírtoni állami 
iskolákban, és a barsendrégi áll. isk. I-ső 
osztályában és az alsótárnoki községi isko 
Iában, —— A múltkor különösen a magyar 
beszédben haladást észlelt a kiszelfalui, bars 
szklenói és garammndszenti róm. kath. 
iskolákban. — Ki nem elég.tő tanítási ered 
ményt észlelt az újbányái állami iskola 
egyes osztá yaiban.

A vérmegyei tiszti főorvos a közegész
ségi állapotot kedvezőnek jelenti.

KtÜOnfólék.
— As érettségi vizsgálatok ered

ménye. A helybeli kegye.rendi fögmua- 
ziunuan f. hó 11. 12. és 13-uapján ejtettek 
meg a szóbeli érettségi vizsgálatok. Az 
eredmény kedvező, amennyiben 19 jelölt 
közül 17 érettnek nyilváníttatott. Jelesen 
érett : Ehrenstein Vilmos, Khonkolgi Thege 
Sándor, Kozma Gyula, Spitzer Gyula, jól 
érett ; Heimann Emil, Horn Emil, Verbó 
Károly, érett : Barkócy Elemér, Bartha 
Miklós, Bartos István, Brunswick György 
Czapala István, Földy István, Kern Vilmos 
Lobi Béla, Retkes Ferenc, Tóth István. — 
Az elnöklő főigazgató-helyettes, Vangeí Jenő 
dr. műegyetemi magántanár, az eredményt 
szerdán délben — 13 án — hirdette ki 
magasszárnyu beszéd kíséretében, amelyben 
a távozó ifjaknak talizmán gyanánt 4 erenyt 
ajánlott figyelmükbe: imádják Istent, szeres-
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sék a hazát, legyenek munkaszeretők és 
viseltessenek hálával az intézet és volt 
tanáraik iránt, — A tanári kar lelkiit-mare-cj 
munkáját, az elnök tapintatos viselkedését 
az ifjak és szüleik éltök végéig hálás em é- 
kükben fogják tartani, mi pedig az ered- 
ményhez gratulálunk 1

— Az uj tanítóképző, hacsak megint 
meg nem akad az ország gépezete, a jövö 
évben mégis ciak fölépül. A most tár,-. |t 
költségve és tételei közt ott van ik lévai 
építendő tanítóképző; a rendkívüli bevet. 
rovatában is ott szerepel a városunk által 
felajánlott hozzájárulási összeg.

— Adóhivatalunk, a mely évek a 
_  a közönségnek könuyen hozzáféri.. 
központban — Deák Farenc-utcában. / 
féle házban vo.t elhelyezve, már átkölti, tt 
a kissé félre eső „Varb«“ a volt pénz . . 
gazgatóságnak egykori he'yiségeibe.

— Kézfogó. Heti Viktor na. királyi 
honvédhuszár főhadnagy eljegyezne L. í,íc/( 
Ká'mán pozsonyi kir. táblai biró kedves 
leányát, Izabellát.

— Dr. Holló Béla lévai járá-biró ági 
aljegyző Pest vármegye f. hó 11 én tar,ott 
restauráló közgyűlésében szolgabiróvá vá
lasztatott meg, és szo'gá'attéteke a kalocsai 
szolgabirósághoz osztatott be.

— Hogyan kell fizetni a hátralé
kos adókat ? Minden adófizető polgár 
megszivleléBére közöljük az adófizetésre 
vonatkozólag a pénzügyminiszter terveit A 
miniszter általános intézkedist szándéko- < 
tenni, hogy az 1905. évből s az 1906 év I. 
negyedéből eredő adóhátralékokat mindé iki 
akként törleszthesse, hogy a há'raiekok 
felét 1907. évi október végéig fizethesse le, 
anélkül, hogy eziránt kü’öu kérelmet kellene 
beadnia. E hátralékok uán a törvény élet
beléptének napjá:g kam átszámításnak eg yál- 
talán nem lenDe helye s ezen a napon túl 
is csak azok tz adófizetők tar.óznának a 
tényleges lerovásig járó törvényes kamatokat 
fizetni, kiknek évi adótartc ása 200 koronát 
elér, m g a kisebb adófizetők kamat fizetése 
nélkül vehetnék ezt az álta'ános halasztást 
igénybe. Eme általános ha'asztá.ou kívül 
mindasok, akik azt kérik, hogv érdekeik 
sére'me nélkül tartozásukat 1907. október 
végéig nem képesek törleszteni, messzebb 
menő halasztást is nyerhetnek, Bőt ha anyagi 
viszonyaik ezt szükség, síé teszik, tekin e. 
nélkül arr8, vájjon kisebb, avagy nagyobb 
adófizetők-0, kamatmentes és 1907. októoer 
végén túlterjedő halasztásban is részesíthetők. 
A kérelmek m -»» ömyitése végett a kisebb 
adófizetők recia< egyenkint, hanem az egy 
községhez tartó ók többen együtt is kér
hessék e halasztást és pedig nemcsak írás
ban, hanem a községnél vagy a királyi 
adóhivata'nál szóvalis. Öuként érthető, hogy 
úgy az adók, valamint az illetékek tekinte
tében ez a szabályozás ciakis tényleg 
hátralékban levő tartozásokra szorítkozik 
de a már befizetett adókra és illetékekre^ 
valamint ezek kamatjára nem terjed ki

— Képesítő vizsgálatok. Az állami 
tanítóképzőben holnap, azaz junim hó 18 áa 
kezdődnek a szóle'i képesítő vizsgálatok 
Dr. Ilámos Péter kir. tanfelügyelő elnöklete 
alatt. A vizsgálatra 32 jelölt jelentkezett

- Magánvizsgálatok. A helybeli 
főgimnáziumban fo yó hó 19 én és 20 án 
fognak a magánvizsgálatok lefolyni. Jelent- 
keznt lehet szóbelileg, vagy írásban a k-I ö 
okmányok bemutatá-a mellett (kereszt evei 
v. szü etési bizonyítvány, a legutóbbi is'ólai 
bizonyítvány esetlege hatósági bizonyítvány 
arró', hogy az illető a legutóbbi bizonyítvány 
megizcrzese óta hol és minő minőségben 
• öltötte az idejé ) e hé 19 éjének reggeli 
8-órája.g Gyulányi Lij0l kegyesrendi fog mn. 
igazgatónál.

— Záróünnepély. Az irgalmas nővérek 
lévai intézetében f. hó 24 én 4 órakor tar
tutik meg a záró- és tornaünnepélv A 
záróüonepély müuora a következő; Megnyitó, 
Ké er Bélától, 2 zongorán 8 kézre játr zák 
Novofr.y I om, Haltw rth Elza, Mészá-oa 
Oga és Arvay Mána 2 A magyar nóta,
L.mpérth  Gézától, szavalja Vári Mária. 3. 
Népda'ok, éneklik a po g. isk növendékei. 
4 Alpesi rózsák, Andrétó’, Zongorán r.égy 
kézre játsszák Dodek I ona és Szabadj 
Margit. 5. A felső-leány, monoló- V Gy. 
után, mondja Halbvirth Elza. 6. Magyar-áb
ránd, Rubinsteintól, 2 zongorán négy kézre 
játsszák Novotny I ona és Váry Mária. 7. 
Szatócsok, tréfás kar Bartalustö', éneklik a 
polg isk. növendékei. 8. Magyar induló, 
Smithtöl, zongorán négy kézre játsszák Pollák 
Aranka és Macsánszky Lujza. 9. A gyerae: 
bizalma, melodráma Ciiky Gergelytől, zenéjét 
szerzó Tokody István ; szavalja Bízói/ 
Júlia, zongorán kisérik Vári Mána es Mé- 
szátos O ga. 10 Cierebogár, ábránd, Mihá'j 
ír j60u60r*n jáGsaa Touhaiser Aranka. H. 
Kardal, a „Hugenottákéból, Mayerbertöl, 
éneklika poig. isk. növendékei. 12. Te vagy, 
te vagy . . Székelytől, zongorán játsia*

ovotny I ona. 13. A tanév végén, 
Jázseftől szavalja Liebermann Etelka. G- 
induló, Z lasskovszkytól, éneklik a polg- 
isk. növendékei.
léaa~A E évne£y®des gyö'
Bse a t. M. K. E. a naporoan évnegyi’ 

des gyűlést tartott dr. Gyürky Géza elnök
ségével. A gyűlés őszinte sajnálattal fogadu 
hírét, hogy Thurócy Vilmos v. b. t. t. »• 
egyesületnek nyolc éven át elnöke, eten 
tisztségéről visssavonhatatlanul lemondott' 
miután eléviilht etlen érdemeiért háláját

> 
b



öekzönetét jegyzőkönyvében megörökítette 
«z évi lözgyülég napirendjére, amelyet az 
egyesü'et augusztus 22-tart meg a C or- 
batón, kitűzte az elnökválasztást. Az elnökség 
időszaki jelentése szerint, a melyet Clair 
Vilmos főtitkár terjesztett elő, az elmúlt 
negyedévben az egyesületnek 24 halottja 
volt. Helyükbe 127 tag lépett, köztük 5 
alapító, 6 örökös, 87 rendes és 29 pártoló 
tag. Az egyesület anyagi viszonyai örvende
tesen javulnak ; a*, e'mult negyedévben is 
6000 koronával emelkedett a törzsvagyon. 
Az uj alapitó tagok között a legnagyobb 
összeggel, 2000 koronával, gróf Károlyi 
Lajos szerepel. Néhai Benicky Mártonná a 
kit állítólag megmérgeztek, végrendeletében 
2000 koronát hagyományozott az egyesült
nek. Hazai gyártású iparcikkek, mint a 
F. M. K. E. gyújtó, levélpapír, szántói VÍZ, 
házi szappan stb. után 2061 kor., jövedelme 
volt a 1'. M. K. E.-nek. Népkönyvtárainak 
száma ez idő szerint 106, köztük 6 köz
könyvtár, 21 ifjúsági, 79 népkönyvtár és 1 
honvédlegénységi könyvtár. Az egyesület 
programmjába ve te a munkás könyvtárak és 
kórházi könyvtárak létesítését is, a melyek 
szintén erős tényezői lesznek a magyarosí
tanak. A nyitrai kulturház ügyében az 
egyesület újabb előterjesztéssel fordul gróf 
Apponyi A bért kultuszminiszterhez és a 
Múzeumok és Könyvtárak Országos Taná
csához, arra való hivatkozással, hogy a 
F. M. K. E., a mely huszonnégy évi fennál
lása óta egy m'liiót fordított kulturcálokra, 
megérdemli, hogy székhelyén, Nyitra váró 
sában, a hol az államnak eddig semmiféle 
intézménye nincsen, egy közkönyvtár és nép
rajzi muzeum ádamköltségen létesitteesék. 
A gyű és elfogadta a S-mbery-hagyaték 
ügyében előterjesztett peregyezséget, a 
melynek értelmében az egyesület, összes 
igényei kielégítése fejében 50,000 koronát 
kapna és dr. Gyilrky Gáza ügy vezető ale'nök 
indítványára elhatározta, hogy az uj kormány 
tagjait, a kikkel á'landó összeköttetésben 
van, neveietesen gróf Apponyi Albert, Dara 
nyi Ignác és Kossuth Ferenc minisztereket, 
v. lamint Polónyi Géra igazságügyin n szteit 
mint az egyesiret alapító tagjai, feliratilag 
üdvöz'i. Végül e határozta a gyűlés, hogy 
a magyar-tót nyelvhatáron és nyelvszigeteken 
fönnálló iskolák aroa idegen anyanyelvű 
tanulói számára, akik a magyar nyelv meg 
tanulásában a legkiválóbb előmenetelt tanú
sították, az eddig kiadott juta omköny vek 
be'yett, a jövő év.öl kezdödöieg Pósa Lajos 
„Az én újságom11 cimü hazifizs szellemű 
ifjúsági lapjára fizet elő s e célra az 1907. 
évi költségvetésbe 800 koronát vesz föl, 
abban a rtmenyben, hogy az e^y.sület tör- 
véryhatósági választmányai, anyagi tehetsé
gükhöz mérten, követni fogják a központ 
példaadását.

— Eljegyzés Tóth Vilmos földbirtokos 
f. hó 3-án Verebélyen eljegyezte Visnyovszky 
Ilonka kisasszonyt.

— A nem állami tanárok és tani 
tők vasúti jegye Egy könyomatos jelen 
tés* szerint a nem állami tanárok éstaniió 
végre megkapják azt, amit o'y sokszor és 
oly sokszor kértek. A legutóbbi miniszter
tanács Apponyi kultuszminiszter javaslatára 
hozzájárult ahhoz, hogy a nem állami taná
roknak és tanítóknak a feláron való vasúti 
iedvezménye megadassák, Kossuth Ferenc 
kereskedelmi miniszter legközelebb ilyen 
értelemben rendelet fog kibocá'aei.

— Osztrák áru a vásáron. Az 
urnapi vásár eleg élénk volt, kü'önösen a 
háztartási c.kkek, mezőgazdasági szerszámok 
körül. I'y énkor lehet látni, hogy az osztrák 
selej es áru már ilyenekben is tért hódit ; a 
régi jó magyar házipari készítményeket 
kezdik kiszorítani a rongy osztrák gyári 
termékek, amelyek talán o csóbbak és kül
sőre e'ső p'llaoatban tetszetösobbek, de 
százszor rosszabbak, sokszor teljesen hasz
navehetetlenek. A jó hazai égetett edény 
1 e yett elárasztják piacunkat hitvány zomán- 
cos bádogedénnyel, mely az első főzésnél 
felpattog és az egésze1 gre is káros. A régi 
fonott és szőtt szatyrok, kosara* helyett ma 
már — uram ti a 1 — a parasztasszony is 
divatos (rongy ) viaszos várzontáskával megy 
a piacra. Hát még az úgynevezett norinbergi 
áruk, játéktárgyak I Azok csakugyan olyan 
szerkezetűek, hogy métermázsája nem ér 
két fillért. Ds hát megveszünk mi mindent. 
A mit azelőtt magunk csináltunk, a miért 
egy krajcárt sem adtunk ki, és jó volt, 
azt most az osztrák sógor drága pénzen 
sózza a nyakunkba — de nagyon rossz 
minőségben. A közvetítő kereskedeiem, amely 
arra törekszik, hogy nagy forgalmat és sok 
hasznot hozzon ki, kap az ilye i áruk u án, 
minél olcsóbb és rosszabb, annál inkább. 
C<ak igy szoríthatja ki a szolid házi vagy 
ipari készítményeket. Mennyi tömérdek pénz 
megy ki az ilyen forgalma, lévai vásár 
alkalmával csupa osztrák rongyért I A lévai 
védőegyesület kieszelhetne valamit, hogyan 
lépjen akcióba igy vásárok alkalmával, mert 
ilyenkor van ám a tömeges fogyasztás I Es 
ha képes odahatni, hogy a honi iparvédelem 
eszméje a vásárokon is érvényesü jöo, akkor 
működése kihat messze vidékre, és a föld
míves emberek közé, akiknek pedig nen 
csekély szükségletük van. Tegyen valamit 
01 ügyben a védőegyesület, már csak azért 
is, — hogy el ne aludjék I

- 286111 4« vidéke ipartársulat 
« hó 24 saját pénztára javára sselizen, Wib- 
»er Ferencz ur helyiségében műkedvelői 
előadással egybekötött zártkörű táucvigalmat 

rendez. Kezdete d. u. 5 órakor. B ,'épti-dij 
i személyenkint 1 kor. 20 f. Kedvezőtlen idő 

esetén Péter Pál napján fog megtartatni.
Korai Virágzás. Ritkán történik 

meg az — mi ez évben — hogy a szőlőtő 
már május hó végén virágzani kezd. Ezen 
korai virágzás által alkalom nyílik a szőlő
bogyónak be is érni. A hosszú tenyészidö 
folytán az 1906-ik évi bor rendkívüli mirö- 
ségü lehet, me yböl érdemes lesz eltenni. 
E öttünk van még az egész nyár és ősz s 
annak időjárásától függ a jövő termés mi
nőségj,

— Véres dráma az erdőben. Glázer 
Audrás és Glázer József börzsönyi vadőrök 
e hó 2 án este felé a börzsönyi erdőben 
lövést hallottak. Annak irányába sietve egy 
frissen lőtt szarvastehenet találtak. G(ázer 
András a vadat nézegette, mire alig nehány 
lépésnyiről lövés érte jobb mellén és karján. 
Nyomban erre Glázer József, miután már 
sötét volt, a lövés lángja irányában a bokrok 
közé dupla lövést tett, de hogy talált e, 
nem tudja, mert sérült bátyját hazai esette. 
A szobi csendőrjárör míg az éjjel a hely 
színre ment, a hol a bokrok közt egy kalapot 
és egy botot találtak, melyet Sitnkó Mihály 
márianosztrai vadorzó tulajdonának ismertek 
föl. S mkó Mihály másnap délig nem ment 
haza, igy családja, féltében, hogy agyonlőtték, 
beismerte, hogy előtte való nap az erdőbe 
mén*. Délután hosszas kutatás után egy 
mély árokban elaléltan megtalálták, hasában 
lövéssel. Nagynehezen felélesztették, és akkor 
beismerte, hogy a Bzarvas'ehenet ö lőtte, és 
abbeli félelmében, hogy Öt e.fogják, rálött 
Glázer Andrásra. Ö a Glázer Józseftől kapott 
lövéssel még elbirt menekülni, sőt puskája 
mindkét csövét megtöltötte, kakasát lövésre 
készen fehutJa, ami kitűnt, mikor falevelek 
alá dugott puskáját nehány lépésnyire meg
találták. Simkó Mihályt hazaszállították, de 
egy órára rá belehalt sebébe. Glázer And
rást súlyos, de nem élet eszedelmes e bivel 
az esz'ergomi kö-'rórházba szállították.

— A léva vidéki r. kath népneve 
lök verebélyi köre f. hó 18 án Verebé
lyen a r. kath. iskolában tartja évi rendes 
közgyűlését, melynek tárgysorozata a követ
kező : 1.) Délelőtt */a9 órakor szentmise. 2.) 
Elnöki meg tyitó és jelentés. 3) A múlt | 
gyű és jegyzőkönyvének felolvasása és hite
lest' ése. 4.) A for.ovimika gyakorlati alkal
mazása ; bemutatja: Stöcker Smdor. 5) A 
dal és játék szerepe a népnevelés terén. 
Vita’éteL Bevezeti: Somogyi A'adár. 6) 
A pályamunkákat bíráló bizottság jelentése 
és a pdyanyertes mü felolvasás;, 7.) A 
nemzeti ön udat fejlesztése és ápoláta ; 
fő.olvassa :^Partit Lajos. 8 ) Számadás és a 
pénztár megvizsgálása. 9.) Indítványok. 10.) 
Tisztujltás.

— Vásár. Léván a f. évi juniui hó 
11-én megtartott országot baromvásárra ‘ 
felhajtatott siarvasmarha 2076 darab ló : 
2142 darab, juh : 870 darab, sertés : 204 
darab, kecske : 7 darab, szamár : 2 darab, 
összesen : 5301 darab. Ezekből ea'adatott 
szarvasmarha : 863 darab, ló : 328 darab, 
sertés : 63 darab, juh : 562 darab, kecske : 
7 darab, szamár I darab, összese : 1626 
darab.

Uj sorsjegyek. A Magyar Jelzálog 
Hitelbank óriási feltűnést keltő művelettel 
lépet az ország elé. II izánk leghatalmasabb 
bankjaival szövetkezve felhívást tett kö»z“, 
mely szerint 3’/o-os nyereménykötvényeinek 
tulajdonosait leissélitja, hogy darabonként 
57 korona lefizetés nco lett cseréljék ki t. 
hó 22-ig kötvényeiket az ezek helyett kibo
csátandó uj sorsjegyekre. A Jelsáogbank . 
megszünteti a nyereménykö vényeknek , 
amúgy is jelentéktelen kama ozását, de e 1 
helyett olyan káprázatos nyeremény sorsolási . 
tervet álli'ott össze, amely világszerte i 
ritkítja párját. A sirsjegy tulajdonosok 1 
1,000.000, 500.000, 400.000,300.000 200.000, ■ 
100.000 stb. koronás fő- és míg számtalan 
melléknyereményekre játssanak. A feltételek 
akként vannak megállapítva, hogy aki kon
vertál, az igán lényeges előnyökhöz jut. Az 
egz nyereménykötvény helyett kiadandó két 
sorsjegy értéke ugyanis ca 50 koronával 
nagyobb ; ezenkívül évenkint hat húzáson 
játszik a fenti óriási nyereményekre. A? uj 
sorsjegyek darabonkint 140 koronával 
jegyezhetők is f. hó 22-ig az aláíró helyeken, 
s ezek fenti nagy nyereményekre szintén 
játszanak évenkint három bnzásban. M g- 
jegyzendő, hogy az uj sorsjegyek a legelső 
befektetési papírokkal egyenrangúak, tehát 
feltétlen (pupilláris biztonságú értékpapírok.

Tánciskola Városunkban julius 2-án 
nyílik meg Krutz Gyu’a ismert fővárosi ok), 
tánctanitó tánciskolája. A je'es mester úgy 
mint eddig a legjobb mód szerint tanítja az 
összes divatos szalon látványossági és társas 
táncokat. A tanfo'yamon gyermik curzus is 
lesz, hol a gyermekek 5 évss kortól kezdve 
részt vehetnek s a most divatossá vált 
Gantry Bostont is tanítani fogj’. Bsiratások 
június 20-tó I Iskolája az O-oszlán szálló 
dísztermében lesz. Bővebb értesítést falra
gaszok utján.

Gazdasági galambtenyésztés cím 
alatt Parthay G zi egy igen csinos füzetet 
irt azon kérdésről, hogyan lehet a galambokat 
haszonnal tenyészteni ? Ezen f izet , mely 55 
rnndkivü'i szép ábrával van díszítve, rész
letesen foglalkozik a haszon galamb tenyésztés 
minden kérdésével. A minden gazdának 
melegen ajánlhité könyv ára 1 kor. M >g- 
reudalhatö aa öisaeg előlegei bsküldése

mellett a Szárnyasaink cimü baromfitenyész- 
tési szaklap kiadóhivatalában Bpest, Rotten 
biller utca 30. szám.

Közönség köréből.
Köszönet-nyilvánítás.

Mindazon rokonok, jóbarátok és isme
rősök, kik felejthetetlen férjem Schmidtberger 
János elhunyta alkalmából fájdalmunkat 
részvétükkel enyhíteni szívesek voltak, 
fogadják ez utón is hálás köszönetünket.

L^va, 1906. junius hó 15-én.
özv. Schmidtberger Jánosné 

_______  és családja.

T a n ü g y.
1020 szám.

Hirdetmény !
A ,Magyar országos tűzoltó szövetség* ' 

f. évi aug. hó 1-től 19-ig Budapesten ren- j 
dezi a XV. országos tűzoltó szaktanfolyamot. *

Erről a tanitó urakat azzal a felhívássá1 
értesítem, miszerint tekintettel a tűzoltásnak 
úgy nemzetgazdasági, mint humanitárius 
szempontból való nagy fontosságát, a tanfo- 
mon részt venni szíveskedjenek.

Közelebbi tájékozást nyújt az említett 
szövetség (Budapest. VII. kerület Kerepesi 
ut 38 szám.)

Aranyosmarót, 1906 jun. 9-én.
Dr. Hámos Péter

kir. tanfelügyelő.
A lévai izraelita népiskolában az évzáró 

vizsgák a következő napokon és sorrendben 
fognak megtartatni :

Junius 20-án a hittanból a valamennyi 
osztályban. 21-én a IV. 22-én az I. 24-én 
a II. 25 én a III osztály záróvizsgálata.

Az iskolaszék.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1906 évi junius hó 10-tól junius hó 17-ig.

Születés.

Házasság.

A szülök neve A
 

gy
er

m
ek

 
ne

m
e A gyermek

neve

Viborcsik János Hindi Ilona leány Mária

Kovács Pál Kasiala Erzsébet fiú Pál

Míte'ffy Gispár Nádassy Mária fiú Antal

liribik Ferenc Szabó Ilona fiú Tihamér Antal

Nyemec József Nyuli Mária le íny Margit

Gajdos Éva fiú János

Tölenény es menyasszony neve Vallása

Kackó József Rác Mária Angéla

Halálozáe.

róm* kath.

Az elhunyt neye Kora A halál oka

Rác Zsófi 32 éves agyb imulás

Hu!lei Jánosué Novak Á 81 . tüdőgümőkór

Hraskó Julianna 12 » tüdögiimökór i

özv. Urbán Mibályné 62 „ igg. végkimerülés 1

Tolnai litván 21 . tüdőgümőkór

Gajdos Jáno< 2 nap G ircsök

Doleg Mihályné 58 éven tü lőgüuiökór

Lévai piaciárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza m,-mázsánként 14 kor — tih'"’ 4 
kor. 40 fi'l. — Kétszeres 12 kor. 80 fill. 13 
kor. 20 fill. Rizs 12 kor.— fi ). 12 kor. 
60 fi’l. — Árpa 13 kor. 60 fill. 14 kor. 20 
fill. — Zab 16 kor, 20 fill. 16 kor. 80 fill.
— Kukorica 14 kor. 20 fill. 14 kor. 40 fill.
— Lencse 24 kor. 20 fill. 26 kor. 40 fill. — 
Bab 20 kor. 20 fi'l. 23 kor. 40 fill. — Kö 
les 9 kor. 29 fi'l. 10 kor. 40 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten. 
Vöröshsre 100—110 kor. — Lucerna 100 — 
110 kor. — Bükköny 14 — 16 kor. — Mu
har 17 —18 kor. — Baltacím 26 —28 kor.

Nyilttér.
598/1903 végr. az.

Árverési hirdetményi kivonat.
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel közhíré 

teszi, hogy a lévai kir. jbiróeág 1906 évi V. 389/1 sz 
végzése folytán Schmidl Sándor és fia cég felperes 
részére Glász Mór alperes ellen t90 kor. követelés s 
jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
alperes*öl lefoglalt és 852 koronára becsült ingóságokra 
a lévai kir. jbiróság 1906 V. 889/2 számú végzésével 
as árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy felül* 
foglaltatók aö etelése erejéig is, amennyiben azok tör* 
vényes zá'o^jogot nyertek volna, Léván leendő meg
tartása határidőül 1906 évi Junius hó 22 én és a 
következő mpján délután 3 ó'áji kitüzetik, a mikor 
a biróilag lofoglalt bátorok s egyébb ingóságok a leg
többet ígérőnek kézpénzfizetés melle*t, szükség esetén 
becsáron alul is el fog adatni.

Felhivatnak mindazok, kik aa elárverezendő ingó* 
ságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző 
khlégitktéshez jogot tartanak, amennyiben rézsűkre a 

foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végre 
hajtási egyzőköny vböl ki nem tűnik, elsőbbségi beje
lentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél 
írásban vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák.

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

Kelt Léván. 1906 évi junius hó 10-ik napján.

Karácsonyi Pál 
kir. bir. végrehajtó.

3/906. bir. megb. szám
Árverési hirdetmény !

Alulírott kir. közjegyző ezennel közhirré 
hozom, hogy Barsvármegye alispánjának 
2574/1906 szám alatt a vármegye tiszti 
főügyészéhez kiadott megbizó rendelete 
alapján a vb. Goramb I. I. bányaegylet 
csödügyében, a nevezett bányaegylet által, 
a Garam—Berzetca—Lévai h. é. vasutcél- 
jaira megszavazott, de ki uem fizetett,50, 000 
korona hozzájáru'ási összeg biztosítására a 
vármegye által kezelt 50,000. kor. névértékű 
Garam—Berzencs—Léva b. é. vasúti törzs
részvények Aranyosmaróton kir. közjegy
zői irodámban, 1906. évi junius 26.-án 
déjután 3 órakor nyilvános árveréB utján 
fognak a legtöbbet ígérőknek, készpénz 
fizetés mellett eladatni.

Aranyosmarót, 1906. évijuuius hó 8-áü,
Rakovszky Ferenc

kir, körjegyző.

3ol° MAGYAR
Jelzálogsorsjegyek

konverziója.
Felhívjuk a 3 oü -os Jelzálogsors- 

gyek tulajdonosait, hogy sorsjegyeiket 
konvertálás végett hozzánk juttatni 
szíveskedjenek.

A konverzió a sorsjegytuldono- 
sokra nézve oly nagy nyereséggel jár; 
hogy annak elmulasztás a által érzé
keny veszteséget szenvednek.

Lévai Kér. Bank
Részvénytársaság.

Eladó ház
Kohári-utca 57 számú ház ssabad- 

kézböl eladó. Értekezni lehet Váray 
Lajosnéná ott.

Eladó ház!
Balassa-utca 8. számú 

újonnan épült 4 szoba, kony
ha és mellék helyiségekből 
álló ház szabad kézből

eladó,

Gyöngyvirág- ‘RTX
jobb, teljesen ártalmatlan szer,
1 tégely ára I korona — Szappan 80 fill* ,

BOLEMAN gyógyszertárban Léván.

Eladó!
Léva városában szép helyen egy 

több lakásból álló uriház és egy na
gyobb szőllőteriilet raj-a épült jó 
karban levő hajlékkal és pinoével.

Érdeklődők felvilágosítást nyerhet
nek a tulajdonos megbízottjánál. cLx*. 
üK-ersék: J*élxxob lévai ügyvédnél.

Egy jó házból való fiú 

tanoncnak 
vaskereskedésben felvétetik

Hefifter Richardnál
Ipolyságon Hontvármegye.

Szalatnyai *>| 
K1 Savanyú víz 

legolcsóbb és legjobb üditő termé
szetes ásványvíz

2 nagy üveg 7 krajcár
kapható

Singer Izidor
füsier és toavaj üzletében Léván.



hirdetések. 1906. junius 17.

3645 1906 szám.
24 szám.

New-Cuba kávé . .
Jamaikai legfinomabb . 
Kuba legfinomabb . .
Ceylon legfinomabb 
Ceylon finom .... 
Portorico finom, és Cuba 
Gyöngy legfinomabb 
Mocca legfinomabb . .
Arany Jáva legfinomabb 
Braziliai legfinomabb . 
Braziliai 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.-

Kapható:

Kern Testvéreknél, Léván.

Árlsjtési hirdetmény.
A Léva városi vámuton a folytatólagos keramit burkolás és hídépítés 

mellett melyek már külön vállalkozóknak kiadattak még a kővetkező mun
kálatok és anyag szállítások teljesitendök :

1 Földkiemelés a leendő keramitut mentén két oldali csatorna kiköveze- 
hez 2-3 méter szélességben 997 m. hosszban s ennek homokkal való kitöltés, 
ágyazatul a kövezéshez, hosszmérték össz : 3988 méter.

2. A három ideiglenes hídhoz vezető lejáratnál a földfeltöltése 300 köbri:.
3. Ugyanannak tőtött kavicscsal való kitöltése 290 hosszra.
4 A jelenlegi ut kadkamenti árok betömése ledöngölése, — 737 köbrn.
5 A keramit ut mentén mindkét oldalon terméskőből (dobóberekalj. i 

homokágyba rakott csatorna kövezése, — az anyag helyre állításával 2-2 n 
szélességben a II. sz. szelvény szerint folyó méterekben 3988.

6. 69 méter, 1.10 cm. széles, 2 cm vastag asphalt híd jarda ?
Mindezekre a vállalati ajánlatok beadására a határidőt 1906 évi junius 

18 napjának délutáni 3 óráig kitűzöm s azok addig kivatalomban bt 
dandók és a 1 2 4 órakor tartandó Tanácsülésben fognak fölboutatni és t 
végleges határozat azonnal kihirdettetni.

A vállalkozó az ajánlathoz mellékelve 250 korona bánatpénzt köteb s 
csatolni.

A munkálatok junius 19 én okvetlen megkezdendók.
Ha a város kívánja, az 1. pont alatti munkálatokhoz a homokot köbmt 

terenkiut 1 kor. 20 fillérjével a vállalkozó a várostól köteles venni és sajá 
költségén kell azt a muoka színhelyére szállíttatni.

A tervek és költségvetések, műszaki leirás és egyébb feltételek a polgár
mesternél megtekinthetők s vállalkozó magát köteles azoknak alávetni.

A munkálatok a keramit ut építéssel egyarányban teljesitendők a vállal
kozó azzal egyidőben — vagyis junius 18-tól számitott három hó alatt köteles 
készen lenni.

Léva, 1906. évi junius hó 15-én.
BÓDOGH LAJOS

polgármester.

Vásárolják „csak üvegekben".

Kapható
Amstetter Imre utóda
Eugel József
Heksch Illés
Kern Testvérek
Medveczky Sándor gyógysz.
Pollák Kálmán,

Léván:
Bőth K.
Wilheim Béla.

Ipolyságon:
Bércéiler. M,

Bolner Pál
Dornbo Károly 
Reimann Lajosné

Újbányán :
Cservinka M. gyógyszerész 
Heinrich Ede fodrász.

Verebélyen:
Czirok István
Erdei József
Pollák Zsigmond

Zsamóczán:
Weichberg Izidor

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

korona
74-ig
80-ig
88-ig
80-ig
96-ig

100-ig

0
8

Vp7örC7Á * Minden darabb szappan a Schioht i évve 
’ Cfcd ■ tiszta és nem káros a'ka'részektöl.

• I Ó t á 11 á Q • 25 000 koronát üzet Schicht György cég 
V v la II a 3 . Aussigban bárkinek, aki bebizonyítja, hogy 
srappana a „Schicht' névvel, valamely károa keveréket tartalmaz.

i

SCHICHT-szappan!

000
8

Arak részletfizetésre:
Elsömagyar monopol-, Dürkopp éa Gasser uj Singer varrógép 56-tól 
Uj Singer médium iparosgép állványnyal , ;
Titania uj nagy Singer 4-es iparos varrógép . 
Nagy Howe iparos varrógép . . •
Vaódi szabadalm. Adria családi varrógép

» » > láb és kézi hajtásra
Körhajós családi (Ringschiff) gép . .

„ iparos (Ringschiff) gép •
Valódi Dürkopp — központorsó — gép családi

' * » r, » iparos
Uj Singer családi varrógép kézihajtásra .

Műhímzési készülék ára 4

72-töl
78-től
76től
86-től
96-től

100-től 120-ig 
130-től 150-ig

120 korona
150 korona

44 korona

korona.

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

Léván

(..Szarvas'' vagy kúlcsszappant)

Milliószor kipróbálva és kitűnőnek bizonyult

Nyomatott Nyitrai éa Tárna könyvnyomdájában Láván.

Gabonatisztitó-rosták. Darálók. Morzsoló. Tizedes mérlegek. 
Mezőgazdasági gépgyárosok raktára: 

Kern Testvéreknél 
Lé-véiix.

Árjegyzékek kívánatra Ingyen és
bérmentve küldetnek.

Ama nagyszerű, hatályos tisztitó erő, valamint ama 
kiadóság a mellyett Schicht-szappannál észlelhetünk, 
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.

§ 
A

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

Egyben ajánlom a t. vásárlók figyelmébe
HOFFEK és SCHRAWTZ

Sacírendszerű egyetemes 
es mélyítő aczél ekét í!

elismert elsőrendű, gépgyár összes gyártmányaikat kü- Ionosén gózcséplökéezleteMárgán/os csípek 

VICTOKIA DRILL vetögépek 
ekék, szecskavágók stb, stb.

W* ÁLLANDÓ DÚS BAKTÁRT TARTOK

=■ = Mc. Cormick =-■■ =
világhírű arató és fűkaszáló gépekből a lee*iobh ovártmánm varrógépé; legelőnyösebb bfvátórliel fóliása” gyartmaIiy“ 

KNAPP DÁVID 
gépraktára Léva Mártonffy-utcza.
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