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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken és Léván házhoz küldve :
Egy évre ... 10 kor. — fill. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill.
Hárem hóra . . 2 kor. 50 fill.
Előfizetési pénzek póstautalványnyal küldhetők. 
KgyeH szamok 20 fillérért kaphatók 

a kiadóhivatalban.

hirdetések
Négyhasábos petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdij minden egyes beiktatásér to fillér.
HivaialoH hirdetmények

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

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk r>zeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen: hetenként egyszer

+ vasárnap reggel. +
A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 

(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani. 
A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
i.

Meghívó.
Léva r. t. város képviselőtestülete 1906 

év junius hó 26-ik napján délután 4 órakor 
a városi székház nagytermében (1-sö emelet 
l-.ő szám) évnegyede* rendes közgyűlést 
tart, — melyre a képviselő.estület tagjait 
tióz e’ettel meghívom.

Léva, 1906. évi junius hő 22-íd.
Bód-cg-li. Lajos, 

polgármester.
II.

3226/1906 szám.
Hirdetmény !

Léva r. t. város képviselőtestülete f. 
évi május hó 26-án 2679/1906 szám alatt
hozott határozatával az „Orosz'áu" fogadó 
rp ilntéuekée telkénok a tulajdonos „Schoal- 
ler Co cégtől" 95000 korona vé'elárban 
leendő megvételének érdemleges elhatározá
sára miután a képviselőtea ület az érvényes 
határozat hozatalhoz megkivántató számban 
nem jelent meg újabban 1906 évi junius hó 
26-ik napjának délutáni 4 órájára közgyűlés 
összehívását rendelte el, melyben az 1886 
évi XXII. t. c. 110. § a értelmében érdem
leges ha'ározat fog a megvéttl ügyében 
hozatni. — M.dön ezt közhírré teszem, — 
a képviselötestü'et összes tagjait a közgyű
lésre e helyen is meghívom.

Léva, 1905. évi junius 16-án.
EócLogli Lajos 

polgármester,

III.
3224/1909 szám.

Hirdetmény !
L Sva város képviselőtestülete folyó évi 

május hó 25-én tartott közgyü ésében hozott 
3066 számú intézkedésével a S;eirer Hen
riktől megszerzendő laktanya-utcai 36 négy- 
Bzögmeter területnek a felajánlott 500 kor. 
vételárban leendő megvétele fölött a tárgya
lást és határozat hozatalt, valamint a név
szerinti hzav.zás megej'.éaét miu án az 1886 
évi XXII. t. c. 110. § i rendelkezésére
tigyelemmel érvényes határoza'ot nem hoz- 
hatot — újabban folyó junius hó 26-ának 
délutáni 4 órájára tűzte ki, mely intézke
désről s a képviselőtestületi közgyűlésnek a 
kitűzött határidőben leendő megtartásáról a 
képviaelöiesület t gjait ezen hirdetmény 
kiadása utján is éitesitem.

Léva, 1906.évi junius 16 án,
SóoLeg-Jx Xa&jQS 

polgármester.

IV.
766/906 sz.

Hirdetmény!
Az államháztartás ideiglenes vitelére 

I vonatkozó felha aimazáeról szólló és 1906 
j évi junius hó 9-én hatályba lépett 1906 évi 
, II. t. c. 5. §-a alapján az 1906 év első 
l negyedének végéig felszaporodott közadó 

tartozások érvényesítése tekintetében a kö
vetkező határozatok lesznek irányadók :

Az 1905 évből valamint az 1906 első 
negyedéből származó adótartozásokat minden 
adózó akként törleez heti, hegy ennek az 
adótartozásnak a felét 1906 évi ok*, végéig 
másik felét pedig 1907 év végéig tet3zée 
szerinti rész etekben fizetheti be.

Elektől a tartozásoktól az adózók a 
' kiknek évi egyenes adója 200 koronát nem 

éri él a fentebb megjelölt határidőig kamatot 
egyát.lán nem fizetnek, a kamat csakis ezen 
határidők lejártától követe'hstő a befizetés 
napjáig. — Mig azok az adózók a kiknek 
évi egyenes adója a 200 koronát eléri, adó
tartozásuk után 1906 évi julius 15 tői kezdve 
egész a befizetés napjáig a törvényes kamatot 
tartoznak fizetni.

Az 1905 évből és a fo'yó év első ne
gyedéből származó adótartozásokra nézve 
ezeket a befizetési kedvezményeket mindenki 
igénybe veheti anélkül, hogy ez iránt folya
modnia kellene. — E lenben azok akik 
messzebb menő halasztást kívánnak igénybe 
venn’, valamint azok az évi 200 kor. elérő 

. vagy azt meghaladó adót fize'ök, akik ha 
■ nem is meszebb menő halasztást do k<.mat 
i elengedést kívánnak igénybe venni, ebben 
; csak úgy részesültek ha azt kérelmezik.

Az erre vonatkozó kérvények bélyeg- 
I mentesen nyújtandók te akár a városi > dó

hivatalnál akár pedig a pénzügyigazgatóiágrál 
sőt szóbelileg is előadhatok maly esetben az 

, előadott kérelem rövid tar.alma a városi 
adóhivatal, vagy a pénzügy igazgatóság ál'al 
foglaltatik Írásba. — Az 1905 évet megelőző 

' időből eredő tartozásokra halasztás csak oly 
j esetekben 'esz adva, ha ezt az adózó hely

zeti mellözhetlenné teszi. — As utólag ki
vetett vagy ez után kivetendő adócak íz
1905 évre és az 1906 év első negyedére eső 
részei ugyan oly olbirálás alá vonandó^ mint 
az ezen időből eredő s már korábban kive
tett adó/, — e'lenben az akár korábban 
kiveett akár, ezután kivetendő adóknak az
1906 első negyedévét kövstö döra eső része 
a folyó adó fogalma alá es,k s minden nap
tári negyed közepéig pontosan befizetendő,

I a befizetés elmulasztása esetén pedig kamatok 
• számítandók, kivétel alá csak is a folyó év 

második negyed >re járó adó esik, — a mely

i

í 
julius 15-ig kamat mentesen fizetendő be, e 
be nem fizetés esetén csak julius 15-től fog 
a kamat számíttatni.

Miről:
az érdekelt adófizető közönség tudomásul 
vétel végett ezúttal értesittetik.

A városi adóhivatal 
Léva, 1906. junius hó 21-én.

ISZoxxxzsUs Lajos 
adóhiv. főnök.

Munka után.
A jövőhéten, Péter—Pál napján 

megcsendül a tanluó ifjúság ajkán a te 
Deutn, véget ér a tiz hónapi szorgalmi 
idő. Az általános figyelem az iskolák 
felé fordul, mert ilyenkor újból előtérbe 
lép az ifjúság pályaválasztásának komoly 
és megfontolandó kérdése, mely kérdés 
mindenkit érdekelhet, a ki nem kö
zömbös hazánk jövője iránt.

Ptdig az a perspektiva, mely a 
kérdés latolgatása előtt nyílik, nem a 
legkecsegtetőbb. Nem mintha ifjúságunk 
erejében kellene kételkednünk. Haza
szeretetben, tudományokban és komoly
ságban fölnevelt ifjainkra büszkeséggel 
tekinthetünk. Nem kell őket félteni. A 
nagy idők nagy tanúi sem voltak kü
lönbek nálunknál, mert ha a sors — 
amitől Isten óvjon — hasonló körül
mények közé állítaná őket, mindenkor 
tetterős, okos és hazájukat éle tök áráu 
is megvédő férfiakra fog találni. Egye
lőre azonban nincs okunk országot, 
világot felforgató eseményektől félnünk, 
jelenleg csak a pályaválasztás kérdése 
okoz nagy gondot az ifjúságunknak.

Vájjon a munka melyik ágára vesse 
magát ifjú tanulmányainak elvégzése 
után ? Ez a nagy kérdés gyötri a 
szülőket és gyermekeiket egyaránt. 
Minden pálya túl van halmozva, a 
legtöbb esetben csak szerény megélhe
tést biztosit s azonkivül a hivatalnoki 
pályát kivéve, nem is biztos jövőjű — 
szóval sok az eszkimó, sok a diplomás 
ember !

Hiszen számbeli adatok tanúsága 
alapján tudjuk, hogy nagyobb városok
ban, például a fővárosban egy szerény 

i
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dijnoki, irnoki állásra végzett jogászok, 
doktor juriszok pályáznak. Kevesebb 
ugyan a kereskedő és iparos, de az is 
éppen elég arra, hogy csak nagy ne
hezen tengethesse életét.

Mégis úgy látszik, hogy az összes 
pályák közül a hivatalnoki, mely a ke
vés, de biztos kenyeret nyújtja, a leg
zsúfoltabb. Tűrni, szenvedni szívesebben 
akarnak az emberek, inkább beérik 
kevéssel, csak ne kelljen a megélhetési 
küzdelmek váltakozásaiba belemenniök. 
Olyan a helyzet itt a pályaválasztásnál, 
mint közgazgaságunk mai szignaturájá- 
ban : itt is hiányzik minden vállalkozási 
kedv 8 a kinek van egy kis vagyonkája, 
félrevonul, megelégszik a takarékpénztár 
szinte nevetséges alacsony kamatjával 
s féltve őrzi anyagi vagyonát, éppen 
úgy, mint ifjaink vigyáznak arra, hogy 
tudásukat bármily szerényen is, de 
biztosai? gyümölcsöztessék a hivatalban.

A hivatal, az iroda falai közé dug- 
dossák ifjaink tudásukat, megmaradnak 
bürokratáknak, de a világért sem vál
lalkoznának arra, hogy tehetségüket 
gyakorlati téren érvényesítsék, mert ez 
sok esetben balul üthetki, a nagy verseny 
hullámaiban alámerülhetnek s egyik 
nap meg lehetnek fosztva mindennapi 
kenyerüktől.

Nem volna egy szavunk sem ez ellen 
a túlságosan elővigyázatos fölfogás ellen’ 
ha a hazának nem volna belőle baja. 
Az a veszély, hogy bürokratikus állam
má fajulni vau a legbiztosabb kilátásunk, 
a kisebbik veszély, Nagyobb baj annál 
az, hogy ifjaink tulvigyázóan higgadt 
viselkedése e nemzet életereit zsibbasztjs, 
hogy közéletünk nem lüktet oly élénken, 
mint azt az egészséges államszervezet 
megkívánná, hogy a biztonságban lassan 
lassan olyannyira meg fogunk nyugodni, 
hogy mindaz, a mi csak egy vonallal 
i\ felülemelkedik rajta, mint hiú me
részség szárnyaszegetten el fog veszni 
benne.

A mi hazánknak nem hivatalnokok
ra van szüksége csak. Nem jól admi
nisztráló gépies irásmunkákat végző

i
i
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T A ECZ A
Rémes éj egy örül tél.

— Igaz történet. — 
Angolból : K. Mártonffg Imre.

Tengerésznek va ó éjjel volt ; enyhe 
szeilő, nyugodt tenger és a szárazföld több 
mérföldnyire távol.

Hajónk neve „Livingaton" volt és az 
indiai óceánt szelte át.

Hajóorvos valók, s éppen ágyamba akar
tam elhelyezkedni, mely kis szekrényszerü 
helyet foglalt el, midőn a szomszéd kajüttben 
lépteket hallottam. Abban a hitbeD, hogy 
valaki talán beteg lett, felvettem kabátomat 
és ugyanabban a percben ott termettem, hol 
Tensen, ami fizetömesterünk lépett be a 
másik ajtón. Éles vadászkést tartott a ke- 
zélea, b jelekkel adta tudtomra, hogy dugjam 
el. Hirtelen a cabine függönye mögé rejtettem, 
de alig léptem vissza, midőn kinyílt az ajtó, 
s VVtliman gépész támolygott be, mire Tensen 
az egyik gyertyát elvitte és jóéjt kivánt,

Wellman régóta betegsakedett, s gyó- 
gyithatlan betegsége volt — a legnagyobb- 
foku delirium tremens. Rögeazm jikülönböztek, 
azt is fejébe verte, hogy a hajón összees
küdtek, hogy öt minden képzelhető módon 
kínozzák és végül, hogy kezét lábát össze
akarják kötni és a cápáknak dobják oda 
martalékul. Órák hosszáig ült kajüttjében 
kezében késsel, bár minden csekély zajra 
Összerezzent és tagjai remegtek. M'ndenkit 
ellenségének tartott kívülem.

— Hogyan ? szóltam hozzá, hát még 
nem fekszik le öreg ?

— Pszt 1 sziszegő és pillantása, mozdu- 
I latai sejtették, hogy valami jelenséget vél 
1 látni. Psz I Ott vannak ismét — és huh oly 

sötét van. Nem merek lefeküdni — meg 
fognak ölni, Tensen ellopta vadászkésemet, 

: úgy hogy nem is védhetem magam.
— Ne féljen semmitől, kedves barátom, 

' mondám, majd megvédem én. Jöjjön velem 
és feküdjék le nyugodtan.

— N jm, nem! fe'elé izgatottan. Most 
1 nem doktor ur — várjuk mig felkel a nap. A 
i sötétben nem tudnék önnel birkózni. Égve 
i marad a lámpa ?
I Igenlőleg bólintottam, Aztán arra kért, 
I hogy a lámpa mellett, az én cajüttajtóm 
1 mellett aludhassék, úgy hogy bele kellett 

egyeznem. Kiterítettem neki a matracot és 
intettem, hogy feküdjék le.

Egy óra hosszáig nyugodtan feküdt, de 
ritkán hunyta be szemeit, folyton a sötét
ségbe meresztette tekintetét, mintha ellen
ségeket látna. Kötelességemnek ismertem, 
hogy ébren maradjak és ezért nem feküdtem 
ágyamba, hanem levelet írtam.

— Doktor, mondá a beteg hirtelen.
— Azt hittem, hogy alszik, viszonzom. 

Mit akar ?
— Adjon nekem imakönyvet, aztán 

nem zavarom többé.
— Nincs nálam Wellman, jegyzem meg, 

de itt van a biblia.

I 
i

i
i
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Megköszönve átvette és én tovább ir
tana. Nem nagyon merültem bele az Írásba, sőt 
helylyel-közze! megfigyeltem, amint a köny
vet kiuyitá és buzgón imádkozott. Nehéz 
izzadságcsöppek gyöngyöztek a homlokán.

Wellman, józan állapotában igen derék, 
jószivü ember volt, s emollett tisztességes 
is. Hirtelen kelélyváltozása jót sejtetett 
velem, s mivel fáradt voltam, felöltözve az 
ágyamra dőltem. Meg kell jegyeznem, hogy 
ez alkalommal nagy zsebkésem az asztalon 
feküdt.

Alig szenderegtem kissé, midőn körül
belül egy óra múlva felébredve, Wellmant 
láttam ágyam előtt. Sohase fogom arcának 
kifejezését e'feledni — olyan volt mint a 
vadállaté, me'y zsákmányra ugrani kész. 
Félig felemelt kezében volt a zsebkés, — 
melyet kinyitott.

Tekintetünk találkozott. A dóm a végze
temet, hogy lélekjelenlétemet megőriztem, s 
ennek köszönhetem, hogy nyomorultul nem 
haltam meg. Ha felkelek, s menekü'ni igyek
szem, akkor sokkal erősebb ellenfelem kétség 
kívül legyűrt volna. Ehelyett nyugodt, kissé 
szemrehányó hangon mondám :

— Ah, Welman, miért keltett fel engem ? 
Tegye csak a könyvet a szekrényre. Jó éjt I 
Korán kell felkelnem.

Aztán behunytam szememet, de nem 
előbb, mig észre nem vettem, hogy az örült 
a kést hirtelen háta mögé rejté és sötét, 
merev tekintete megváltozott, s zavartan, 
bután nevetni kezdett. i

I

— Haha ! nevetett. Aa hittem — hogy 
itt a könyv. Jó ójt 1

Egy csepp kedvem se volt már aludni, 
s miután nehány percig nyugodtan feküdtem, 
megdörzuöltem szememet és szemrehányólag 
mondám :

— Ejnye, ejnye Wellman, kár volt, hogy 
felébresztett ! Most nem tudok elaludni, s 
legjobb lesz, ha folytatom a levélírást.

E szavakkal felkeltem ágyamból és az 
Íróasztalhoz ültem. Hiába néztem szét lopva, 
a késemet nem láttam sehol. Végre az ágyon 
melyre a beteg befeküdt láttam elövillogni 
pengéjét.

— Tehát fogoly vagyok, gondolám, s 
börtönőröm egy őrült. Valóban kellemes 1

Kevés reményem volt, hogy valahonnan 
segítség jöjjön. Minden reménységem abban, 
hogy a legénység közül valaki meg fog bete
gedni, — gutaütés, kólika, cholera morbus, 
bármelyiket szívesen gyógyítottam volna 
most. Segélyért nem volt szabad kiáltanom, 
még kevésbbé lehetett menekülést megkísér
tenem, mert ez dühét mégjobban felingerlte 
volna és tehetetlenül kerültem volna hatal
mába.

— Csak legalább azt a kést megkapa- 
rithatnám, gondoltam magamban, mert köny- 
nyc i megeshetik, hogy áldozatul esem saját 
késemnek.

Ha a kés birtokomban volna, akkora! 
ily örültél könyebben megbirkózhatnék. Még 
mindig a keiében volt, s a biblia olvasása
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emberekre szorult ez az ország, hanem 
tetterős, vállalkozó szellemű, éleseszü 
férfiakra, kik a hazát a műveltség, a 
kultúra magas tokára és jólétre vezetik.

ltjainkhoz fordulunk, kikről tudjuk, 
hogy szívesen áldozzák tol életüket a 
harcban, ha a haza hí: szenteljék életüket 
békés időben is a hazának, nem virágos 
szavakkal a hazaszeretetről ajkukon, 
hanem tettekkel, melyek nem teremnek 
rideg irodai faiak, dohos akták közt. 
De nemcsak a hazának használnak 
azzal, ha minél többen lépnek e tett 
mezejére, hanem önmagukkal is, mert 
a szomorú jelent szebb jövő fogja kö
vetni, mert elvégre a megélhetési viszo
nyok nem maradnak, nem maradhat
nak oly súlyosak, mint ma is bízva 
bízunk, hogy csakhamar fordulat fog 
beállani, mely a megélhetést minden 
téren meg fogja könnyíteni. Lehet, hogy 
mire e fordulat bekövetkezik, mai ifjaink 
már érettkoru férfiak lesznek s akkor 
már nem térhetnek el a ma választott 
pályájuktól.

Azért százszor is fontolják meg if
jaink, mielőtt a hivatalnoki lajtorja 
megmászásába fognának. Végre is meg 
kell szűnnie a hivatalnoki pályára való 
törekedésnek. mert az fölötte nagyszámú 
egyéneket már alig lesz képes még 
sokáig befogadni. Elég más, szebb jö
vővel kecsegtető életpálya van, keresse
nek ifjaink azokon boldogulást.

Levél a fővárosból.
B idapest, 190 >. junius hó 18-án.

Addig psnaízkodiunk az időjárásra, 
hogy hűvös és esős, — m g végre hirtelenül 
amúgy isteuigazában ránk szakadt az afrikai 
hőség. Most már természetesen mindenki a 
meleg miatt fog panaszkodni ; mert panasz 
nélkül nem lehet el az ember, főként pedig 
a budapesti ember, aki mindig szid valamit 
vagy va akit ; szidja az időt, a rendőrséget, 
a fővárosi hatóságot, az ételt, az italt, a 
kávét, a pincért, a színházat, a színdarabot, 
a színészeket, kivéve természetesen Fedák 
Sárit, akit csak hódolat illet meg, nem 
bírálat.

De Fedák Sári hódolatának is egyelőre 
vége szakadt; az istennő pihenni ment ; 
— ámbár azok a szinházak, ahol ö teszi lóvá 
az embereket., még nem zárták be ka
puikat. Fedák igazán lóvá tette az embereket, 
amikor kifogták kocsijából a lovakat, s azok 
helyett húzták fogatját. A hódolatnak az a 
módja azonban ma már lehetetlen, mert a 
primadonna ma már nem fogaton, hanem 
automobilon jár. Legközelebbi nagy diadala 
alkalmával alighanem úgy fog a hódolat 
megnyilvánu'ni iránta, hogy a lelkesedő kö
zönség az isteni nő automobiljából kiissza a 
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csak előkészület volt terve kiviteléhez. 
Őrültségének volt methódusa.

Egész taktikámat csak arra irányitám, 
hogy késemhez jussak. Eöazör kértem őt, 
hogy menjen át a szomszéd kabinba, hol a 
gyógyszertár volt, s adok neki csillapító 
orvosságot. De gúnyosan hunyorgatott, mint
ha mondta volna :

— Valóban oly ostobának tartasz en
gem ?

— Ópium föltétlenül jó lesz önnek, 
folytatám. Egy pillanatig úgy látszott, hogy 
elfogadja ajánlatomat.

Szabad magamnak a morphiumból ven
nem ? kérdé éa hogy gyanúmat eloszlassa, 
hozzátéve : — Látja, ön mindig nagy adagot 
ad nekem.

— Természetesen, viszonzom, ön majd 
vehet, amennyit akar.

Egy pillanatig gondolkodott, s végre 
elhatározta, hogy nem megy el. Reményem 
ismét alászállt, s annál jobban, midőn láttam, 
hogy nyugtalankodni kezd, s,a késsel játszik.

Végre ismét szerencsés gondolatom 
támadt. Felkeltem és úgy tettem, mintha 
levetkőzni akarnék.

— Oh az ördögbe-kiálkottam, s órámat 
felhúztam, egy órakor megáit az órám. Nézze 
meg ott fönn Wellman, hány óra van.

Hogy ezt megtehesse egyik lábára kel
lett állnia, mert az óra magasan állt. Wellman 
fellépett és én amilyen gyorsan csak tehettem 
lehajoltam és megrsgadtam a kést. Egy 
pillanat alatt ismét leugrott és borzasztó 
káronkodás hallatva rohant rám, megragadja 
mind a két karomat és a sarokba szoritott.

— Miosoda ostobaságot csinál, Wellman ? 
kiáltottam fel és erőltetve nevettem, valójában 
azonban halálos verejték ült * homlokomra. 
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benzint és úgy vontatja tovább a hajtó erő 
nélkül maradt kocsit.

Fedák Sári természetesen pótolhatatlan, 
pedig van most Budapesten elég szonzációs 
látni való. A c'rkuszbau láth’.tó 40 idomított 
krokodilust c-ak úgy futóisg említem, mert 
azokat már mindenki látta, aki cirkuszba 
szokott járni. A közönség kissé elégedetlen 
volt a nagyon is jámboroknak látszó fene
vadakkal, pedig hogy nem tréfa dolog ve'ük 
mókázni, azt megmutatta annak a szolgának 
esete, aki az egyik krokodilust el akarta 
lopni, de a tiltakozó hüllő úgy szétmtrc»n- 
golta az atyafit, hogy csak az ordi ái&ra 
berohanó személyzet mentette meg a biztos 
haláltól.

Jobban érdeklődik most a pesti ember 
Cody ezredes (Buff/ó Bili) mutatványai iránt. 
Az amerikai társaság oly vakmerő és érdek- 
feszitö mutatványokat produkál, amilyenek
hez európai ember nincs hozzászokva. Tódul 
is a közönség az érdekes látni va óhoz, 
mintha ingyen juthatna hozzá, pedig 48 
koronától kezdődnek a helyárak, s a legol
csóbb hely is 2 korona.

Az amerikaiakon kivül szerepé nek most ’ 
a négerek is. Tegnap aratta győzelmét Woody . 
Headspeth, a szerecsen kerékpáros bajnok, ! 
aki úgy legyőzte az összes magyar jóhirü 
b ciklistákat, hogy közeiébe se jutottak. — 
Négerek aratják diadalaikat ö Óbudavárában 
is. Egy fekete éne esnö, akit az igazgatóság 
Ausztrália csalogánya címmel ruházott föl, 
(igazi neve Mattié Wilkens) szokott esténkint 
énekelni éa bár nem vetekedhetik Biaha 
Lujzával, a magyar csalogánnyal, azt mégis 
el Ízeli ismerni, hogy szívesen meghallgat
hatja az ember. A második szerecsen csoport 
Johnson és Wells, szintén énekesek, akik 
a legjobb néger duett cím alatt szerepelnek. 
Lagerdekesebb azonban a Piccaninies név 
alatt szereplő négerek előadása, akik közt 
10 egész kis gyermek van, akik előadásukat 
magyar nótával és tulipán iobogtatással 
szólták befjezni, olyan lelkesedést keltve, 
amilyenre csak egy elnyomott nemzet fiai 
képesek, amikor idegenek ajkán halljak 
megcsendülni anyanyelvűket.

Annyit beszéltem a feketékről, hogy 
muszáj befejeznem levelemet és sietek a 
kávéházba meginni egy — feketét.

Xjév<al.

i

Jelentés a barsmegyei gazdasági egye
sületnek 1905. evi működéséről.

Folytatás
Lélek enelö ünnepély volt, a m:kor ifj. 

Pálinkás István volt parasztmmtabirtokosnak 
Kis Szecsén a nagy méltóságú fö.dmiveiés- 
ügyi m. kir. minister urnaK mjgbuottja, 
meg az alko .mauyos aerában 1905 ev tavaszi 
népes Közgyűlésén kitüntető díszoklevelét 
átadta : érdemeit az tudja mel'ányoim eleggé, 
aki azon változást megfigyeli, a mm keresz- 

Hisz az fáj ; ember I Ne szorítson 1 A késre 
csak nehány percig van szükségem.

Miközben ezt mondtam, merően ránéztem 
s láttam vad állatias arcát, hülye vigyorgását. 
Nevetve eresztett el és miközben ágyához 
ment vitssa, mondá :

— Ez egyszer nagyon rossz volt velem
szemben doktor !

I
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— Dohát mit akart tulajdonképpen azzal '■a késsel ? kérdem.
— Doktor, viszonzá komoly hangon, 

nyugalomra akarok térni.
— Hogyan érté ezt ? kutatám.
— A szegény Wollmannak meg kell 

halnia, különben megöli öt a kapitány, 
nyakába akaszt egy kötelet és ledobja, — 
le a forgó, tajtékzó hullámsirba I Mindnyájan 
közös bandát képeznek, s gyü'ölnek engem 
mind, mind, mind 1

Ekkor négyet ütött az óra, 
méltem, hogy valaki jönni fog, aki kínos 
helyzetemből kiszabadítson. Da akkor a 
kajütt lámpája mindinkább homályosodni 

> bogy nemsokára

s már re-

kezdett és ugylátszik, 
elalszik.

— Wellman, szóltam 
akar ma éjjel aludni ?

— Igen viszonzá ünnepélyesen, aludni 
fogok, — de önnek is keli aludnia.

— A világosság mindjárt elalszik, fo'y- 
tatám. Menjen a kamrába és hozzon egy 
gyertyát.

— Micsoda? sziszegi fogai közt. Ki- 
menjek a sötét éjbe, hogy az ördög elvigye 
a lelkemet, testemet éa szétszórja csontjaimat 
az egész hajón. Nem, nem !

(Folyt, köv.)

njból hozzá, nem-

ül Kis Szecse és a szomszédos falvas 
mezögazdisága átalakult; számadásait most 
is pontosan vezeti és legutóbb lezárt 33á™a 
dásából kitűnt, hogy tiszta jövedelme JOb 
kor. 1 holdankint; munkássága természete
sen'nem dijaztatott, cselédet nem tartott 
21c. holdon tiszta jövedelme 3923 kor. volt; 
24882 kor. töke érték 15. 5% felel meg. — 
E szép eredmény az okszerű állattenyésztés 
és ebből kifolyó magas átlag termésekben 
leli magyarázatát

Sok ily gazda lenne Magyarországon, 
akkor Mtgyarorszég könnyen boldogulna.

Kósa Mihály érdemes gr-vezekényi 
kisgazdatárs birtokát egyesületünk kérésére 
a földmivelésügyi m. kir. minisztérium ps- 
rasztminta birtokká átalakítani határozta, s 
e felügye ettel a közelben Lakéren lakó 
ügy®3 gazdit Simek Á-mint egyl. tagunkat 
bizta meg. . . , , , ,

Egyesületünk a lévai járás alsó részé
ben óhaj’otta a mintabirtok fe állítását, mi
után azon résznek szarvasmarhateny ísztése 
ób takjmiveléee is a kisgazdáknál sok kí
vánni valót hagy. — A kisbirtokok átala
kítását mindenkor a kisgazdák szemléiét 
tárgyát képező ily minta parasztbirtok moz- 
diija elő, mert látván a gazdák, hogy pa- 
ras tmintabirtokos társuk hasonló viszonyok 
mellett gazdálkodik és okszerűsége foly á i 
nagyobb jövedelemre tett szert, eljárásait 
hűen utánozzák, megvetik alapját egy vidéki 
körzet <k-zerü gazdálkodásának.

Szövetkezés terén a legfoatossabbról a 
tejstövetkezetekröl megemlékeztünk, felem
lítjük, hogy gazdakörök fogyasztási és mag
társzövetkezetek létesít ’sét egyesületünk köz
vetlenül és közvetve mosd tja elő. Felemli- 
téare méltó, hogy lelkes apostolai fogyasztási 
szövetkezeti eszmének a 
kező községekben 

v.megy ében a kövtt 
létesítettek fogyasztási

I 
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szövetkeze e 1at:
Brogyán 1898 óta K Szccie 1904 óta
G sietnek 1900 n Le<ér n n
Aha 1901 n N -Már.ya n
K.-Tapolcsány n n Vörös vái n •
NertiC3ény n n Z itvakeuéz „ n
Th iszár n n U j Bírs 1905 n
B Kovácsi 1904 n Verebély » n
Bars Riidnó n n Zse'iz n »
Cfiata n n G'-.-Lök 1906 n
és Gr.-Szent Benedt■k 1906 év óta. Még 1nem

I lönösen octóber,
L - _ a.

működök. Gr.-Szentkereazt, Kis Apáthi, K s 
Vezekénv. G^ram Verekény, Nagy Va kháza.

Magtárszövetkezet Nagy Szecsén a hitel
szövetkezettel alakult meg ; ho* 1 oly kitűnő 
vezető egyének ufint Patay Károly ref. es
peres és Kovotni Ödön körjegyző vannak, 
ott ennek létesítése és virágzása teljesen 
biztosított és az egész vármegyén átható 
példaadásul fog szogálni. Befogadók képes
sége 4060 mm. gabona. Reméljük, hogy 
több ily magtárszövetkezet létesítése sike- 
rülend a megyében egyesü etünkcek. A 
magtársiövetkezetek előnye a termények 
közös jobb értékesítésén és jó vetőmagvak 
beszerzésében is nyilvánul, s a kis gazda 
a kedvező árakat is bevárhatja, s közös 
jobb kezelés utján magasabb értékesítést 
n; er.

Gazdaosztályunk közép birtokossága és 
bérlői részére az egyesület által megalkotott 
az ország legelső gőzeke szövetkezete két év 
eredményes működésére tekinthet vissza ; az 
alapítási költségekkel s szerelvényekkel együt 
79000 koronába kerülő kettes mozdonyu 
20 lóerejü Fovler-féle gőze1 o .észJetböl 
leírva és letörlesztve van 26642 korona s 
igy dacára a múlt év n.gy esözesei okozta 
munka elmaradásának és jövedelem csők 
kenésnek 52358 korona van még törlesz
tendő, beleértve a 27540 kor. üzletrészt is 
ennélfogva 3-4 év múlva a gözeke teljesen 
ingyen marad a szövetkezet tagjainak, üzlet
rés; eik is visszafizettetvén; ekkor aznán 
kerül a bérszintásnái jóval olcsóbb szántásra 
a sor. — Egyesületünk beléletéböi a követ, 
kezükben számoltuk be vázlatszerüen.

A kérleihetlen halál gr. Keglevich Ist
ván néhai elnökünket, Szirányi Sándor 
rendkívül ügybuzgó néhai elnökünké', s ki
tűnő gazdatársunkat ragadta ki körünkből • 
elnökünk ezutóbbi temetésen az Egylet ne
vében is a nagyveszteség felett részvétét 
fejezte ki : elhaltak még Fl»x Bsrthold 
Körmöczbányán. Kével Izidor Uj-Lóthon.

Alapítványunk van 260 : alapitó tagjaink 
száma 128; rendes tagjaink száma 135 • 
évdijas tagok 178 decz, 31 én : tehát össze
sen 441. Múlt évi pénztári bevétel 12314 

r105A38k> 72 f-> egyenleg
So /" Aí egy08ület vagyona 57866 

korona 63 f.
Aj elmúlt év terméséről röviden beszá

molva felemlíthetjük, hogy gabonanemüekben 
kitűnő eredményt értünk el, búzánkat és 
árpánkat jó középáron sikerült értékesitenük 
lb 17 kor. mm.-ként búzáért, szép ár
páért mm.-ként cséplés elején 14 k. később 
magasabb árt,

Takarmánytermésünk azonban különösen 
lóherében alacsony volt mert 1904-ben a 
vetés nem sikerült; ily gazos herék D(!m 
voltak még vármegyénkben : ügyes gazdák 
Jótohák JÓben f91Bzánt’» “Ássál

na^ataskOrréi?*termé8Ünk a kevé3 téli csa- 
vaíí 8 l• au£« szárazság miatt nem

fthh^ia7a?arhaáraÍDk “»ga3ak voltak,

0 n nem remélt árt, legolsö- rendíi mm.-kint 100_104 kort, ért el.

Egészben véve gazdáink termésükkel, 
gabona, crépa, szarvasmarha, s sertéi árj 
ikkal meglevőn elégedve, a múlt ev a g.z. 
dák életében, a vagyouoaodás előmozdítsa 
hoz járulhatott, s kívánjuk, hogy sóba ö. u 
legyen roszabb évünk gazdasági tekintett.;

Jövő programunkat mu.t ev végén m 
tartott közgyűlésünkön réazlettseu lő. 
nal zván, ismétlésekbe boc-iáj .Kozni n ;l 
akarunk, mindezenáltal felem 1 tjük, hogy 
egész vármegyének mezöga-d sági u^ t 
tőlünk teihetőieg felkarolni, s m.uden et „ 
gazdatárs javara Közrehatni szerem 
bármely gazdai hivatást lö tsön be a 
vétkezés terén nemcsak a megKezdett n 
haladni, hanem értékesítési nevezetes.,.. ,
magtár szövetkezetek létesítésével melyebi. 
is be hatolunk a szövetkezeti mezö,.p 
hasonlóan a nö vény termelés és állattenyé . 
teréu isfomos haladást tűztük ki zász'óas, 
S ha töiekvéseinkben a gazdatársadaimu 
és esősorban tisztelt tagjaink tösb 
érdeklődést tanúsítanának, az eredui , 
kétségen kivüi sokkal nagyobb lenns, Kérj J; 
tehát nagyobb támogatásukat, hogy a k.r 
zött céljainknak jobban megfsleilmssüuK.

Vége.

i A barsmegyei gazdasági egyesület
1906 évi junius hó 7-én Léván, Domb^y 

Vilmos elnök elnöklete s rend ívűn száu 
tag részvétele mellett tartott közgyűlésén:; 
következökban számolunk be :

Dr. Darányi Ignác földmivelésügyi » 
kir. miniszter hivatalba lépését tudató irat.,: 
titkár felolvasván, örvendetes tudásul szói - 
az E nöKség ama intézkedése, hogy öt síii- 
gönyileg üdvözölte már hivatalba lepisekor 
mit a mmisier ur reudkivü i meleg hangú 
sürgöny válaszban köszönt meg.

számvizsgáló bizottság által megvizsgált 
zárezámidás és vagyonmérleg bemutatása es 
a falmentvény megadása a pénz'á.-t és vi 
gyónt kezelő titkárnak. A közgyűlés a 
felmentvényt minden irányban a titkárnak 
megadja ; tiikár javaslatára a számvizsga,ó 
bizottságnak fáradozásáért jegyzőkönyvhez 
köszönetét szavaz.

ifj. Pálinkás István volt parasgtnúntubir- 
tokos számadása 1905 évről.

Örömmel tapasztalta az ig. választmány 
és a közgyűlés, hogy nevezett kisbirtokos 
a régi okszerűséget gazdálkodásában foly
tatja, számadásait most mar 7-ik évben 
pontosan vezeti ; azt neki jegyzököny vileg 
megköszöni.

1905 évben átlag termése árpából c. hol
dankint 20 mim. búzából 12 m/m.,N^yeü 
gyarapodása 2658 kor. 56 fillér ezen felii. 
háztartására 410 kor. értékű terményt vet: 
igénybe, tehát ezzei 3128 sor. 56 fillér lenre 
tiszta jövedelme, a mivelés alatti 21 c. holdra 
esik 150 kor. c.

i jövedelmezőséget ért el 
i után, 4% levonva 1 
; mint vállalkozói nyereség

tiszta jövedelem 206 kor.

holdankint. Tehát 12“ 0 
befektetési töke 

kamatozásra 8% marad 
; — 2083 korona

■-

56 fillér.
1904-ben a 

volt holdankint, ez a magasabb gabona árak 
bán és bika eladásból származó több jöve
delemből származott : elhatároztatott, hogv 
mihelyt a földmivelésügyi miuister úrhoz 
fslkivántatott 6 évre kih,tó számadási köny
vek megérkeznek, feldolgozandó leszen és' - 
tagoknak és a kis gazda nem tagokkal is 
közleadö.

A műit évi működéire vonatkozó jelem 
minden tagnak megsüidatvéa, a nB,rs-“űau 
is közöitetvén, az igazgató valasztmá- 
javaslatára, a közgyűlés az egyesü e: miit 
évi működésére vonatkozólag is elismerését 

fejezi ki.
P^raaztmintabirtokok létesítése a vei 

bélyi és a garamszentkereszti járásban.
M után az oszlányi és kisUpolcsác i 

mintabir.o-.ok a kötelezett 5 év leteltével 
megszűntek, az említett verebélyi és gara - 
szentkereszti járásokban se nem voltait, -e 
nincsenek, ennélfogva a kisbirtokok ok’z - 
rüségének fejlesztése céljából azok létesít-3 
eminens fontosságú.

Igazgató választmány ajánlatára a v ■ 
rebéiyt járásban Verebélyhez közel fekvő 
Aha ; s a síentkereszti járásban Galetnek 
Bzemeltessék alkalmas községeknek meg 
zehtés és mezőgazdasági előrehaladás tea n- 
tetőben.

Eseu községekben kell alkalmas törekvő 
kis gazdát keresni mintabirtokosnak

Felkéretnek Bodrogközy Zoltán gazd. 
szaktanár, e ki egyébként is a mintabirto 4 
felszerelő földmivelésügyi m. kir. minister 
ur részéröl véleményadásra hivatik fel, s 
egyleti titkár a mintabirtokosok és a mm- 
tabirtokok felügyeletével megbízandó szak
szerű gazdák kiválasztására ; az E.nöaség 
pedig e javaslatok alapján felterjesztést

Szarvasmarhadijazásaink 1906 évben 
járásainkban.

Az érdeklődés felkeltése kis gazdáink
nál és a törekvés jobb anyagot, jobban ápolva 
és takarmanyozva hozni a szarvasmarha 
díjazásra akkor kivihető, ha évenkint van 
minden járásban díjazás ; ez esetben a bírálat 
is előrehaladást v. stagnatiót évenkint álla
pítván meg, jobb tájékozás szerezhető 
evenkint vármegyénk szarvasmarha állapo
táról. — Az Elnökség már most is megbi- 
zatik az állattenyésztési felügyelő bevonásával 
az eddig jónak tapasztalt p^ogramm szerint 
a® érdeklődő tagokkal mint rendezőkkel és 
bírálókkal marvasmarhadijazásokat rendezni.



A n. máit, földmivelésügyi miuister úrtól 
1200 korona segély utaltatod; ki az AHatts. 
njésztési felügy c.öaég 383/az. alapié,, a 
varmegyétől 400 kor, Vépy Vsgronici Ödöntől 
200 tor. éa a múltról maradt 130 korona., 
eat az egy;et 70 koronával kiegészítvén 2000 
korona lesz, mely 5 részre osztatván, minden 
jar..>'au 400 korona d:j lenne kiosztandó.

Tejszövetkezete nK szövetségének mega- 
lasuáaa. Gazd. egyletünk által alakított 7 
tej következet van működésben, melynek 
irányítását ea ellenőrzését egyesületünk esz 
kö ; m.uián az egyöntetű működés, a 
nagj bán való jobb értékesítés a vaj és túróban, 
az olcsóbb beszerzés a szövetkezés utján 
t anyagban, s az e'kopott részek feluji- 
tásaoan, az egyöntetű eladás a vidék részére, 
a ^szövetkezeti üzemekben szerzett előnyös 
tapasztalatok közlése ily szövetségi gyűlések 
», mával, az o’csóbb hitel igény bi vételére, 
t. armánycikkek olcsóbb beszerzése stb’ 
k znék a szövetség létrejöttének indokait; 
fei tartván egyesületünknek a felügyeleti 
jo. erkölcsi és az egyesülettől függő esut- 
le:. anyagi támogatásai, tudvalevőleg mindez 
meg volt eddig is, de nem volt formába 
öntve.

Ezen irányításnak köszönhető, hogy 
te övetkezeteink a rósz takarmányviszo 
ry dacára 0 kitünően prosperál és egy a 
v. dányi magántejcsarnok versengésével 
ki; i.ni kénytelen.

Közgyűlés ezen eszme kivitelét pártolja 
és titkárt megbízza, hogy a tejszövetkeze
tei- -■ el érintkezésbe lépjen.

Folyó ügyek és indítványok.
Tagokul beléptek : rendes tagnak ; 

Szentiványi Egon, Perlep. — S.alczberger 
József, S.mon. — Szaitzberger Ede, Brogyán.

s Kis Koszmály község. Dr. Haicl 
Kálmán, Szent Benedek.

Evdjas tagokul: Magyar István, Juhász 
Jónás, ifi. Csekei András, Mészáros Dávid, 
Juhász I.tván, Csekei József, Csekei András, 
Vida Jónás, S;ató Dávid, Lász'ó Jónáo Kis ' 
Szecsétö . — H ra Károly, Hara József, ■ 
Varg Bálintné, ifj. Juhász János, Tarkás * 
Baiazs, Juhász Mátyás, özv. H*ra Má'yásné, | 
öz v Hara I .tváuné, Juhász Pál Gr. Lökről, i 
— Mészáros Lu«ác>, Uhnák Lukács, Varga i 
Gáspár, Uhnák János, M iszár J ízsef, Pasztir 1 
Bób János, Jeszenszki János, Bób Lukács, ' 
ilj. Svaral M hály, Szvietik Pál Dubóberek- 
slja körjegyzőség területéről.

Örömmel felvétettek.
Örvendetesen tudomásul vétetett a főldm, 

minister ur segélye 1906 iki íz. marhadija- > 
zásokra 1200 kor. erejéig.

A vármegye a szokott 400 kor. segélyre ; 
felkérendő.

Előadó bejelenti, hogy a nagy szecsei 
hitelszövetkezet kebelében a magtárszövet- 
kezet megalakult, a mely 4000 gu. gabona ■ 
befogadására lesz építve 24000 kor. költséggel ' 
egyesületünk erkölc i támogatását minden ' 
irányban meg adja, s a jövőben is ily 
mig’.árszövetkezetek létesítését hitelező vet- ■ 
kezetek kebelében készséggel alakítja meg, :

Fö dmivelésügyi m. kir. minister ur 1 
900 kor. 1904/1905 évi államsegély elszá
molást helyeslöleg tudomásul veszi a gazd.- ' 
fs házi ipartanfoiyamokról.

A vakok orsz. egyesülete kefe és egyéb ; 
áruit fogyasztási szövetkezeteinknek ajácljuk. t 

Az országos Széchényi szövetkezetbe, l 
melynek célja a gardák fáradalmát megerö- : 
Bitem, e célból szövetkezeteket (gazdaköröket) 
létesít, s az egyetemi polgároknál a soc alis 
nenirs érzést fejleszti, pirtolótagul belép évi 
10 koronával.

Nyugatmagyarországi fö.dmivelöi egye
sületének megalakulását Szombathely szék- 
helylyel tudomásul vesz’.

Högyészi föidmivelők egyesülete mega
lakulását bonyhádi tájfajcák beszerzésére 
örvendetesen tudomásul veszi és adandó 
alkalommal felhasználja.

Földmivelésügyi m. királyi minisztérium 
lOlOs sz. leirata szerint nagyon sok külföldi 
gael, gép jön Magyarorszagba, holott ebben 
telje ■ n versenyképeselc vagyunk, túlszárnyaljuk 
a murva és cseh gyártást. — indítványozza 
Ordódy Endre, hogy célszerű lenne a vármegye 
több városában magyar gépekből raktárak 
felállítása, megbizatnak Ordódy Lajos, Vass 
Lipót és Lavaticb László az egyesület anyagi 
feie.c. ge nélküi ezek létesítésére.

Ordódy Lajos 2-ik indítvánnyal lép elő, 
8 pedig : 1, gazdasági érdekképviselet létesítése 
i'gy- n, hogy a törvény hozásilag alkoltas3ék 
meg, 2. a magyar államvasutaknál előforduló 
itinhiányok megszüntetése ügyében.

Míg a kereskedelem és ipar törvényhozás 
áita szentesített iparkamar. kkal bír, a 
gszdakörönség ezt nélkülözi, s ezért sokszor 
tiátrzcyosan fejlődnek viszonyai. A gazdt- 
közöaségnek a kényszertársulas utján alakult 
érdekképvisele're van szüksége, Ordódy 
Leje, szive:ea vállalta magára ennek kidol
gozását, a melyben előnyei és hátrányai a 
kényszertársulátok és az önkénytes alaku
lásnak feltüntetve lesanek.

Második indítványára memorandumot 
óhaj; kidolgozni és azt egy kü döttség vinné 
®1 Kossuth Ferenc kereskedelmi m. királyi 
“Kistér úrhoz; a küldöttség tagjai inditvá- 
ayozó, egyesületi titkár és nagy szecsei 
a,6gtárszövettezet érdekeltsége.

Különfélék.
, — Képesítő vizsgálatok. A lévai
Uh tanítóképzőben f. hó 18-an kezdődte 
» szóbeli képesítő vizsgálatok Dr. Hamgs •

Je/er kir. fanfelügyelő elnöklete a'att. A 
záróértekezlet tegnap, 23 án délután tarta
tott. Magyar nyelvű iskolákra képssitteUek 
s Így tanító: okleve’et kaptak ; Augusztin 
dános, Balázsy Ferenc, Balázsy Rajmund, 
^arabas József, Bitvai István, Büchler G, 
Gero Vilmos, Iványt József, Lollok Lajos, 
Oigonas Antal, Polmülner János, Deutsch 
János, Somlyay Kálmán, Szántó Izidor, Tóth 
Lajos, Váradi Gyula, Makovicky József, 
Vagner István, Ifjú Ferenc. Réti Géza, 

Szepesi József, Schultz Ármin. Uhlárik Lajos.
— Evnegyedos közgyűlés. Barsvár

megye törvényhatósági bizottsága a folyó 
évi május hó 17-én tartott közgyűlésben 239. 
szám alatt, hozott hatá oza ában kijelentett 
rendelkezés folytán 1906. évijunius hó 28 án 
délelőtt 10 órakor Arauyodmaróthon, a székház 
nagytermében évnegyede közgyűlést tart, a 
melynek tirgysorozata a következő: 1. ön 
kormányzati ügyek ; 2. felirati jog ; 3.
közigazgatási ügyek.

— Egyházmegyei közgyűlés. A barsi 
ev. rét egyházmegye f. hó 21-én Léván köz 
és bírósági gyűlést tartott. A közgyűlésből 
kifolyólag az egyházmegye pártolólag ter
jesztette fel a lévai egyház kérelmét a ke
rülethez az iránt, hogy az egyházkerü'et a 
lévai egyháznak iekolaépitési célra 50,000 
korona segélyt utalványozzon a domestieából.

— Villám okozta tűz. F, hó 16 án 
megeredi a várva várt eső, de nem csöndesen, 
hanem többször megújuló viharos zápor alak
jában. Este 8—9 óra közt dühöngött lege
rősebben, sűrű menydörgés, vai* iió villámlás 
sőt több Ízben villámcsapás kíséretében. A 
jRáWci utcában özv. Kovács Sándorné házába 
ütött a villám ; a háztető egyszerre lángba 
borult, ngy hogy a hamarosan kivonult tű
zoltóknak nem sok dolguk akadt. Szeren
csére zuhogott az eső, s igy a tűz nem 
terjedt tovább ; különben is a szomszédok 
nyugodtan nézték a veszedelmet, mert a 
néphit szerint a villámcsapás okozta tűz más 
hátra nem csap át, nem is o tható, csak 
tejjel. — Az ég harapja 6ok helyen meg 
rongálta a vi lamos ve seteaeket, igy a telepen 
is sok kárt okozott, de már másnap helyre
állították a rongálásokat, s a villamvilágitás- 
ban fönnakadás nem történt. — A vidéken 
is több helyről jeleztek viliámcs’pá3t; többek 
közt a hont varsángi országúton a villám két 
jármos ökröt ü ött agyon.

— Adófizetésre vonatkozó hivatalos 
hirdetményt, a mely lapunk első oldalán vau 
közölve, ajánljuk adófizető olvasóink figyel
mébe.

— A barsi ev. ref tanító egyesület 
fo'yó hó 20 án tartotta rendes évi közgyűlését 
Láván a városháza dísztermében ; agyülést 
megelőzőleg %9 órakor az egyesület tagjai 
ée számosán a lelkészi karból testületileg 
megjelentek a ref. templomban, hol Patay 
Károly esperes n agas szárnyalátu ábitatos 
imáját hallgatták me', Isten tisztelet végez
tével a gyűlés 9 órakor kezdődött következő 
előre megállapított tárgysorozattal : 1. Gya
korlati tanítás az igéről. Rózsa Bertalan. 2. 
Elnöki mognyitó és jelentés. 3 A gyakorlati 
tanítás feletti eszm csere. 4 Népiskoláink, 
az uj állami tanterv s utasításról értekezés. 
Végh István. 5. Egyesületi pénztárnok jelen
tése. 6. „Tanító" cimü költemény, székfog- 
la ó Tóth István lévai tanítótól. 7. Gyámoldát 
vizsgá ó bizottság jelentése. Előadó Galambos 
János. 8. A legújabb tanügy társadalmi 
irányzatokról értekezés. Akucs B iia. 9. 
Kö.iyvfárnok jelentése. 10. Miként vite séd
jók a tanító az iskolába jövő 6 éves gyer
mekkel szemben 1 Akucs litván. 11. A 
vizsga tartásnak helytelen módjai és azok 
megszüntetése ; tekintettel a ref. iskoláknál 
szokásban levő iskolák osztályozására. Kiss 
Gyula lévai taui'ó. 12 Főjegyző és gyámoldal 
tisztviselők választása. 13. Egyházmegyei es 
Orsz. Tan. Bizottsági Képviselő választás’. 
14- Egyébb még előfordulható ügyek s 1 
indítványok. 15. Jövő gyűlés helye es ide- ' 
jenek maghatározása. Az idő azonban nem , 
engedte m°g, hogy ezen bő tárgysorozat le 
tárgyaltassek s noha a gyakorlati tamtast 
is mellőzni kérték ez úttal az egyesületi tagok, 
még sem ju olt idő sem Akucs István, sem ; 
pedig Kiss Gyula tanító értekezésére ; ez 
utóbbit azonban lapunk következő számaoan 
közölni fogjuk.

_  Kinevezés Jezsó János kisapáti 
segédlelkész a malleki plébániához admi
nisztrátornak neveztetett ki.

— Magyar tűzoltók diadala. A 
nyíregyházai tűzoltók Konty Gyula parancs
nok vezetése alatt egy 25 tagból álló csapattal 
részt vettek a milánói nemzetközi tűzoltó 
kongresaUB versenyén, és városuknak örök 
dicsőséget szereztek, mert ök vitték el az 
első dijat, az aranyérmei.

— A minta házaspár. Egy tanyai 
házas pár álldogált a bíró előtt. Az asszony 
följelentette az urát súlyos testisórtés miatt, 
mert több helyen összetörte az oldalbordáját 
és egyébb bizalmas cselekedettel igyekezett 
az egészségét veszélyeztetni. A férfi persze 
viszonvádat emelt a „nagy gusztusu" nő o len, 
mert az is kitüntette öt néhány oko csapással 
A tárgyaláson megkérdezte a b.ró a ma
gvartól! — Hát kend ejtett-e a felesége
Üstén azokat a folytonosság, hiányokat, 
amelyekről az orvosi látlele. szól ? Ej
tetted kis kutya, de nem én - mondta a 
gazda és sötéten nézett maga elé. E re 
előugrott az asszony és a következő bún- . 
lajstromot tárta az ura elé : - Ntzze.kend I 
. ki.ujj.mat, ugy-e, hogy kend 1 ? |
Az oldalbordámat ugy-e kend törte össze .

A fejemet öt helyen ugy-e kend szakajtotta 
be ? A karomat ugy-e kend törte ki. Amire 

í a magyar igy szónokolt ; — De azt nem 
mondod ugye-e, hogy a szemem >t te ütötted 

; ki a baltával, a fogamat te verted ki a 
mángorló sulyokkal, a fülemet meg te sza- 

. kitottad le. sorkor aludtam. Ezekről nem 
j beszélsz ? M nthogy a bíróság a kedélyesen 
, csevegő ház spár ügyét nem látta egészen 
I tisztán, kénytelen volt a tárgyalást elnapolni, 

amíg újabb tanukat hal’gat ki.
— Névmagyarosítás. A hivataloBlap 

junius 19 iki száma hozta bárom lévai tani- 
, tórövendék névmagyarositási engedélyét és 
í pedig : Grünhut Vilmos Gerő-re, Boncsea 
j Béla Biró rz, Jilsovics Ferenc Jászberényi-re 
j magyarosították nevüket.

— Gondatlanság áldozata. Kari 
Jánosné a gényei vasúti őr felesége — férje 
bátyjának, 3 éves leánykáját nevelés végett 
magához vette. A folyó hó 19-én Kari Já
nosné egy más asszonyai mosott, a midőn 
délután úgy 6 és 7 óra között a tűzhelyről 
egy lúggal telt nagy fazekat levett s azt a 
konyha talaján elhelyezte, mig ö az udvarra 
ment. A kis leány észrevétlenül a konyhába 
surrant, hol mindkét kezével a fazékba nyúlt, 
miközben a forró lúg nemcsak karjait, hanem 
arcát és mellét úgy össze égette, hogy 
szenvedett sérülései következtében más nap 
meghalt.

— Beiratás a besztercebányai áll. 
felső keresk. iskolában A besztercei á 
nyai áil. feisö keresk. isko ában a beiratko
zások jun. 30, jul. 1, 2 és 3-án, mindenkor 
a délelőtti órákban tartatnak meg. Behatási 
d j 10 korona.

— A körinöcbányai kath. legény
egyesület 1906. juiius 1-én, vasárnap, a 
lövő egyesület helyiségében nyári táncmu
latságot rendez, kezdete délután 4 órakor. 
Személyjegy 1 korona 50 fillér, — családjegy 
(három személyre) 3 korona.

— Lopások. Lővy L'pót lévai lakos 
cselédlakásában a folyó hó 13 ikáról 14-ikére 
menő éjjelen ismeretlen tettes behatolván, 
onnan mintegy 240 korona értékű fehérneműt 
ellopott. A rendőrség a nyomo ást folyamatba 
tette, de eddig positiv eredményhez nem 
jutott, azonban alapos a gyanú, bogy a 
károsult egyik cselédje részes a lopásban. 
— Vaszuráb Andrásné tolmácsi lakosnö a 
folyó hó 14-én, vagyis az országos kirakó 
vásár alkalmával egy a földön árusító keres 
kedőtől 2 méter mosó kelmét emelt el. 
M előtt zsákmányával elillant volna, a ren
dőrség á tál elfogatott. Bekisérésénél fé!re- 
vezetésül egymásután négy féle hamis nevet 
vapott. E lene a bűnvádi eljárás folyamatba 
tetetett. — L^pre került továbbá egy magát 
Tzáraz Adolfnak nevezett pincér is, ki épen 
akkor fugatott el, midőn egy vidéki urinő 
zsebébe nyúlt, hogy annak pénztárcáját 
emelje ki.

Tánciskola Városunkban juiius 2-án 
nyilik meg Kreutz Gyula ismert fővárosi ok), 
tárretanitó tánciskolája. A je'es mester úgy 
mint eddig a legjobb mód szerint tanítja az 
összes divatos szalon látványossági és társas 
táncokat. A tanfo'yamon gyermek curzus is 
lesz, hol a gyermekek 5 éves kortól kezdve 
részt vehetnek s a most divatossá vált 
Gentry Bostont is tanítani fogja. Beiratások 
junius 20-tó 1 Iskolája az Oroszlán szálló 
dísztermében lesz. Bővebb értesítést falra
gaszok utján.

Közönség köréből.
Köszönet-nyilvánítás.

Habért Vilmos ügyvéd úrtól — a 
Szlusni Józseftől beszedett birság fejében — 
5 kor. — Akáca József és társai által meg
tartott táncmulatság jövedelméből — Kónya 
József rkapitány ur utján — pedig 10 kor. 
összesen : 15 kort, kaptunk árvaházunk cél
jaira.

Amidőn ezen kegyes adományok kézhez 
vételét nyilvánosan is vau szerencsénk nyug
tázni, fogadják a nemes lelkű adakozók 
kis árváinkkal éreztetett jóságukért leghá- 
lásabb köszönetünket.

Léván, 1906. junius 19-én.
Leidenfrost Tódorné Faragó Sámuel 

nöegyl. elnök nöegyl. titkár

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1906 óvi junius hó 17-tól juuius hó 24-ig.

Születés.
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A szülők uere
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§ a
Öe

A gyermek

neve

Kovács Autal Svarba Julianna hu Mihály Béla

Juhász Aud ás Kacián Mária tiu János

ifj. Konc József Kósa Ágnes leány Etel

Kaciáu István Kiss Julianna leány örzsébet

Mészáros Gyula Bobus Katalin leány Anna

Bachur László Gyurka Mária fiú József

Szedmák József Palkovics M. fiú László

Katona Jenő Borosányi Mária leány

í

Anna

Halálozás.

Az elkiuyt neie Kora A halál oka

Iván János

Kari Anna

Béres Julianna j

6 hónapos

3 éves

11 hóuapos

Tüdőgyulladás

V. vizleforralás

Tüdőgyulladás

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya József rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 14 kor — 20 fill. 
kor. 40 fill. 40 Kétszeres 13 kor. 40 fill. 13 
kor. 60 fill. — Rozs 12 kor. 20 fill. 12 kor. 
60 fill. — Árpa 14 kor. 20 fill. 14 kor. 80 
fill. — Zab 16 kor. 20 fill. 16 kor. 80 fill.
— Kukorica 13 kor. 60 fill. 14 kor. 20 fill.
— Lencse 26 kor. 80 fill. 27 kor. 20 fill. — 
Bab 20 kor. 40 fill. 22 kor. 60 fill. — Kö
les 9 kor. 23 fill. 10 kor. 40 fill.

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

Nyilttér. 
Menyasszonyi selyem 

metorenkiut 6(j krtrol 11 írt, 34 kiig minden sziliben. 
Bérmentv és már elvámolva. Gaüdag mintaválaszték 
postafordultával.

Jlenneberg selyem gyár Zürich.

Eladó!
Léva városában szép helyen egy 

több lakásból álló uriház és egy na
gyobb szőllöterület rajta épült jó 
karban levő hajlékkal és pincével.

Érdek'ődők felvilágosítást nyerhet
nek a tulajdonos megbízottjánál, dr*. 
JK.ersék J"ános lévai ügyvédnél.

CsíszMrdő
---------------dona. Eltöraugu kénes hévvizü 

gyógyfürdő ; modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes 
iszapfürdők, uszodák-, tőrök-, kő- és márváryfürdök! 
hölég-, szénsavas és villamosviz fürdők. Ivó és hőlég. 
zési kúra 200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, 
jutányos árak.

Prospektust ingyen és bérmentve küld.

Az igazgatóság.

Eladó ház
Kohári-utca 57 számú ház ssabad- 

kézböl eladó. Értekezni lehet Váxay 
Józsefnéná ott.

Egy jó házból való fiú 

tanoncnak 
vaskereskedésben felvétetik

Heffter Richardnál
Ipolyságon Hontvármegye.

a

Ezan

czimeren

isme -etesek

raktárok

melyekben

Singer

gépek

áruitatnak.

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

Szalatnyai “Wf 
W* Savanyú viz 

legolcsóbb éa legjobb üdítő termé
szetes ásványvíz

2 nagy üveg 7 krajcár
kapható

Singer Izidor
fűszer és teavaj üzletében Léván.

Kakaó és csokoládé kedvelők figyelmébe:
Q Blöff János-féle

Kandol-|(akao
* leroiokélyebb nlrtartalmu, aaért lgr.n könnyén 
•ménithatö, aoha aem okoz székrekodéat, miad- 
azáltal ritka flnom iae mell.tt klvklóu oleaö.

Valódi osakla
A Botr Jin«l g.

névvel éa aa oroaalda- "
védjegygyol.

Csomagok i kgr. 90 fillér
» » Vi » ŐO >
Mindenütt kapható.



25. szám, hirdetések. 1906. junius 24.

Nyitrai és Társánál Lován.
— Kávé.

1 klg. frt. kr.

New-Cuba kávé ..................................1-60
Jamaikai legfinomabb...................2.20
Kuba legfinomabb........................2.20
Ceylon legfinomabb...................... 2.10
Ceylon finom................................. 2.—
Portorico finom, és Cuba . . 1.60 2.—
Gyöngy legfinomabb .... 2.— 2.20
Mocca legfinomabb.......................... 2.20
Arany Jáva legfinomabb.................2.20
Brazíliai legfinomabb......................1.60
Braziljai II. rendű...........................1.30
Cuba pörkölt..............................2.— 2.40
Hungária kávé............................... 1.20
Örötl kávé ....................................... 1.—

’Y-
^Védjegy: W

KW

1

_OVád)egy; „Horgony-*,,

A Liniment. Capsici corip., 
a ■■rgoaj-Patn-Expeller pótléka egy rtgjóuak bizonyéit háziszer, mely 

már több mint S8 év óta legjobb fájdalom
csillapító szernok bizonyult kfiszveaynél, 
csúznál és meghűléseknél bedözzsölés- ké ppen hasiüálva.

Figyelmeztetés. Silány hatnfeftványők 
miatt bevásárláskor óratorak legyünk és 
csak olyan üvegét fogadjunk el, a mely a 
„Horgony*' védjogygyol es a Richter ez el
jegyzéssel ellátott dobozba van csomagolva. 
Ára üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 
3 korona óa úgyszólván mindep gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török 
József gyógyszerésznél, Budapesten.

Richter gyógyszertára 
c &s „Arany orosiláahuz4*, Prágában . c 

E&iabetbscraage 6 neu. Mindennapi •ictküldjs.
— ■!!■■■ IM—IIL ~~

>1

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

lOBKeni Testvéreknél
Léván. 3c

Árjegyzékek kívánatra Ingyen és 
bérmantve küldetnek.

MAGYAR GEPEK=^"
A tisztelt gazda közönség szives tudomására hozom, hogy H 
a sokoldalú érdeklődésnek megfelelve raktáromon tartok 
w* GANZ-féle MOTOROKAT Ufó 
minden nagyságban, melyek nálam állandóan üzemben 
láthatók.

Egyben ajánlom a t. vásárlók figyelmébe a
HOFFER és SCHRA1TTZ

0

legolcsóbb és legdíszesebb

készíttetnek

Nyitrai és Társánál Léván I

kivitelben

Kapható:

Kern Testvéreknél, Léván.
»»_ . Míudeii darabb szappan a Schioht uévven
VtzfcCI OZ. *J ■ tiszta «s uem káros a karrészektől.

JÓ t ó I I ó C • ^00 koronát fizut Schicht György cég
(j l C4 1 I C4 O . Aussighau bálkinek, aki bebizonyítja, hogy 

Hzappana a „Schicht-1 > 'vel, valamely káros keveréket tartalmaz.

használjuk
kivá'ó hatású tulajdonsága miatt

előnyös eredménnyel
bármi mosási cé’ra úgymint;

saját használatra, 
minden ruhaneműnél 

és .

mindenhez
ami egyáltalában mosva lesz.

„ elismert elsőrendű gépgyár összes gyártmányaikat, kű
ri Ionosén gözcséplökészletek, járgányos cséplőgépek
A VIC1OKIA DRILL vetögépek

b"
A

ekék, szecskavágók stb. stb. *
ÁLLANDÓ DÚS RAKTÁRT TARTOK

■— Mc. Cormick -
világhírű arató és fakaszáló gépekből a legjobb gyártmányú 
varrógépek; legelőnyösebb bevásárlási forrása.

KNAPP DÁVID
gépraktára Léva Mártonffy-utcza.
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Vermorel és Attila-féls legjobb!
^’el-ü.lxzinllxa.tlazi.,

Magy. kir. 
dohány, szivar, 

lőpor és kártya
árulás.

Első 
gazdasági és var

rógép-, 
koszom-, 

fa- és 
érozkoporsó 

raktára. AZ ARANY KASZÁHOZ.

g-ad-öiiői 
Borászati 

Egyesület 
mint rész*, társaiig 

p alac zk-b o ra i na k 
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 és géprészek. 
Szerszám : asztalos, bádogos, gépész, lakatos, kovács,kádár 
kerékgyártó, ács, esztergályos, czipész, házi és gazdaság 
részére, tengelyek, ekerészek, valódi Fischer-féle reszelő k 
és ráspolyok, lószőr-,afrik Afripuo és tengeri fű, épület- és 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 kívánatra bér
mentve küldetnek.

0
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§
000

§
00

a s i k e r kétaégtels xx.
A szőlövessző (venyige) leveleinek betegségei ellen, 

valamint a fák és komldkacsoknak rovarok, levelesek, 
pondrók és méhharmat stb.-töl való megtisztítására.

Ver mór el-félo 10 frt, Attila 12 frt.

Betonosé oia

Attila Pbyloxera-fecskendö 23 frt. Kénporfnvók 2 írt- 50 kr.
Kapható:

Kern Testvéreknél Léván.

Nyomatott Nyitrai ái Tárta könyvnyomdájában Láván.


