
XXVI. évfolyam.
28 szám.

előfizetési föltételek.
Vidéken és Léván házhoz küldve:

Egy évre ... 10 kor. — fill. 
gat hóra ... 5 kor. — fin. 
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.
flűfisetési pénzek póst&utalványnyal küldhetők. 
Kgy-r* nzámok 20 fillérért kaphatók 

a kiadóhivatalban.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS

LÉVA, 1906. julius hó 15.

hirdetések
Ne^yhasáhos petit-sor egyszeri közléssért 14 fill. 
kétszeriért ’2 fii!., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdij minden egyes beiktatásér to fillér* 
HivavaloN hirdetmények

100 szóig 2 kor. «o fill., azontúl minden szó 2 
fillérjével számittatik.
A nyílttérben:

minden négyhasáoos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk ^*>zekőttetésben levő hirdető-irodák elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes’ díj

kedvezményben részesülnek.

TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

4 ke. rátok a szerkesztőséghez : (Zöldkert-uteza 33. sz.) küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen: hetenként egyszer

► vasárnap reggel.
A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat a kiadóhivatalba 

(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani. 
A lap kiadója: NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
4131 190C szám.

Hirdetmény.'
Közhirré teszem, hogy az 1905 évre 

ve atkozó kutya állomány összeírás befejez- 
tetvén, a kutya tartásról szóló és érvényben 
le szabályrendelet 4. § a alapján 1. évi 
ju is hó 17-töl kezdődő 3 napon át a városi 
az. nvevöségnél közszemlére kitétetik azzal, 
hí y az érdekelt felek a hivatalos órák alatt 
». megtekinthetik s esetleg a téves bejegy
zi-- ellen észrevételeiket ugyanezen idő alatt 
érvényesíthetik.

Léva, 1906. julius hó 11-én.
IComzsilc luajos 

adóhiv. iőuok.

Nehány szó a nemzeti küz
delemhez.

ii.
Barsvármegye közönsége a 100-as 

bizottság kezébe helyezte a hazafias 
küzdelem irányítását, vezetését. Ezen 
bizottság meg is felelt derekasan fela
datának és nemcsak ellátta a fizetéstől 
megfosztott tisztikart, pótolva teljesen 
javadalmazásukat, de minden ülésén 
hangoztatta a tisztikar szolidáris együtt 
működésének szükséges voltát. Nem 
a 100-as bizottságon múlt tehát, hogy 
ez irányban a tisztviselők tömör egész
ben nem képeztek egy testet-lelket, 
hanem azon, akinek hivatása lett volna 
a tisztikart együtt tartani.

Ugylátszik maga az alispán is 
érezte a tisztikar bomlásából eredő 
felelőség súlyát s a megtévelyedetteket 
vette védelmébe a 100-as bizottságnak 
reájok vonatkozó fegyelmi javaslata 
ellenében.

Sőt tovább ment, mert amidőn az 
alispán jelentése szerint „az abszolút 
kormány felbérelt közegei sietve e 1- 
hagyták állásaikat14 ő tűrte, 
megengedte, „hogya magasabb állások
ra véglegesen és ideiglenesen helyet
tesített tisztviselők (Sényi kinevezett hi
vatalnokai,) is régi állásaikat foglalták 
vissza. “ Más vármegyében ezek a 

megyeházába be sem léphettek volna, 
nemhogy otthagyott hivatalaikat egy
szerűen elfoglalhassák.

Az alkotmány védő bizottságnak és a 
vármegye hazafias áldozatkész közön
ségének eljárása felett pálcát tört 
a május 17-iki törvényhatósági közgyű
lés is, a midőn 2 szótöbbséggel hozott ha
tározatával,a törvénytelen kormány krea
túráit, a telkapaszkodó és kompromittált 
tisztviselőket az ellenük javaslatban 
hozott fegyelmi vizsgálat megindítása 
ellen védelmébe fogadta. —- Ezen 
mélyen lesújtó határozat ellen a vár
megye szilárd hazafias érzelemtől átha
tott vezére, Kazy János főispán védte 
meg a 100-as bizottság álláspontját, 
amennyiben a bizottság javaslata alap
ján a fegyelmi eljárást a saját hatás 
körében elrendelte.

Junius hó 28-án tartott törvényha- 
tósági bizottság közgyűlésen szóvátéte- 
tett ezen fegyelmi eljárás is s ennek 
kapcsán jutottunk azon felvilágosításhoz, 
hogy még ezek ellen a fegyelmi eljárás 
nem tétetett folyamatba.

Ez ügyben a vizsgálatnak pedig 
meg kell történnie, bár menyire ké
nyelmetlen is egyesekre nézve ! !

Az alispán által elrendelt — s a 
múlt számunkban érintett fegyelmi el
járás — a vármegye járási, főbb 
tisztviselők és városok polgármesterei 
ellen azonban már folyamatban van, sőt 
újabban a lévai járás szolgabirója Ordó- 
dy Vilmos dr. ellen is megindittatott.

Ebből kifolyólag ezúttal közöljük 
kellő tájékozás céljából az alispáni 
rendeletet, valamint a fegyelmi eljá
rásból eredő fellebbezéseknek — eddig 
rendelkezésünkre álló adatait : 
4232/1906 szán.

Barsoárm egye alispánjótól.
Miután tudomásomra jutott, hogy Or- 

dódy Endre a iéva:, Fialta Sándor a garam- 
szentkereszti, Nedecty Vince a verebélyi 
és Ponocky István az oszlányi, továbbá 
Palkovics Emil Körmöcbánya, Kotiers Emil 
Újbánya és Bódogh Lajos Léva város pol

gármestere Sényi Ká'mán volt főispánnak 
60 számú rendelete folytán az önként befi
zetett állami adóknak beszállítása iránt 
rendelkeztek ; hogy továbbá a nevezett 
főispánnal személyesen is érintkeztek, — s 
ez által megszegték a törvényhatóság múlt 
évi 638, 655 és 1231, valamint folyó évi 2 
és 7 számú közgyűlési határozatoknak 
rendelkezéseit: ellenük az 1886 évi XXIII. 
t.-c. 2 §-ában gyökerező jogomnál fogva a 
fegyeimt eljárást megelőző vizsgálatot ezennel 
elrendelem, szabadságukban állván ezen 
határozatom ellen lő nap alatt nálam be
nyújtandó fellebbezéssel élni. Miről : 1. Or- 
dódy E idre, 2. Fmka Sándor, 3. Nedeeky 
Vince, 4. Ponocky István fösz-olgabirákat,
5. Palkovics Emil, 6. Kotiers Emil, 7. Bó- 
dogb Lajos, polgármestereket, — értesítem.

Aranyosmarót, 1905. május 23-án.
Simonyi Béla 

alispán.

Tekintetes Közigazgatási Bizottságnak.
Aranyosmaróth.

Barsvármegye alispánjának 4232/1906 
számú határozata ellen ezennel felebbezéssel 
élek és a kővetkezőkben terjesztem elő 

felebbezésem, indokait:
Valótlan azon áilitás, hogy én Sényi 

Kálmán 60 sz. rendelete folytán az önként 
befizetett áuamt adók beszállítását elrendel
tem po'gármesteri saját hatáskörömben, nem 
igaz az sem, hogy én Sényi Kálmán főis
pánnal „személyesen érintkeztem*' volna ; 
mindezen állításodat határozottan tagadom. 
— Noha nem volnék köteles az alaptalanul 
vádaskodó helyett a bizonyítékokat besze
rezni, — mert egyszerű tagadásom elegendő 
annak megerötlenitésére, — mindazonáltal, 
hogy a vad tartalmatlanságát roszhiszeniüsé- 
get és annak céltudatos rágalmazó voltát 
kimutassam, — a bizonyítást stb. önmagam 
hajlandó vagyok teljesíteni.

Epén ellenkezője történt annak, mint a 
mit a vád állít, — ugyanis a 2. t/, alatti 
1214/1906 sz. határozattal éppen az én in
dítványom folytán az exlex tartama alatt a 
Léva városnál befizetett adók biztosítására 
szolgáló összeget — nehogy az a városi 
pénztárból erővel elvétessek — a befizető 
fe'eknek az 1906 évi febr. 27-én tartott 
képviselőtestületi közgyűlés visszaadatni 
rendelte s a 2/a alatti számvevői kimutatás 
szerint az illetődnek befizetett pénzük visz* 
ezaadattak. — A vármegyei elientáliás ki
mondása előtti időről azonban IbOO —1900 
korona összeg befizetett és a felek adó

könyvecskéiben nyugtázott és az? adófő
könyvben elkönyvelt adóösszeg rekedt a 
városi adópénztárban, amelyet a királyi 
Pénzügy igazgatóság már a büntető törvé
nyekkel! fenyegetés mellett követelt a városi 
adóhivatalnál s mely fenyegetés következ
ményeit a tekintetes Alispán ur a hozzá 
intézett oltalmi kérelem dacára sem tudta 
elhárítani ; tehát Léva város képviselőtestü
lete saját tisztviselőit az adó eisikkasz- 
tásának vádja s az 1883 évi XLIV. t.-c. 
44. § ának következményeitől és az alkot
mányellenes kormány általi börtönbehurcol- 
tatástól megmenteni akarván, — de belátva 
azt is, hogy az Alispánnak az önként befi
zetett adók elfogadására vonatkozó indítvá
nya folytán hozott Tb. bizottsági határozat 
is törvénytelen, — mert ex exben még az 

| önkéntesen fizetett adók beszedése és elfő- 
■ gadása is tiltva van, — de ha már be van 
í fizetve, azt a község vissza nem tarthatja, 
; — azért a f. évi március 9-én tartott köz- 
! gyűlésen Léva város kepviselötestülete — a 

tisztviselőknek a szavazástól való tartózko
dása mellett — hozott 1455/1906 számú 3/ 
alatti határozatával az önként befizetett és 
addig visszatartott adóknak a Kir. Állam
pénztárba leendő beszállítását elrendelte.

így tehát való lan a 4232/1906 számú 
Alispáni határozat azon állítása, hogy azok- 
ranézve „a polgármester rendelkezett" 1 — 
Ha tebá a tek. A ispán urnák valami ki
fogása vagy panasza van Léva város kép
viselőtestülete ellen, — szíveskedjék azt 
azzal elvégezni, — nekem sem mint polgár
mesternek hivatalosan, sem mint magán 
személynek semmi közöm sincsen hozzá, — 
s engem a Képviselőtestület miatt személyes 
felelősségre nem vonhat.

Ha a te<. Alispán ur az én polgármes
teri, önálló rendelkezéseimet kívánja ismerni, 
azzal is szolgálhatok, — itt 4/ alatt becsa
toltam a 3412/1906 sz. po gro- határozato
mat, melyszerint mindennek dacára is a Léva 
városnál befizetett vadászati adót csak az 
exlex múlta után rendeltem ei a kir. Adóhi
vatalhoz beszállitiatni.

Hogy pedig én Sínyi Kálmán főispánnal 
személyesen érintkeztem volna, az légből 
kapott valótlan á'litás és roszhiszemü rága
lom ; én aszal az úri emberrel soha életem
ben nem beszéltem, öt soha nem láttam, — 
kivéve azon egyetlen esetet, amikor 1906 
évi április hó 5-án az Aranyosmaróthon 
tartott rk. közgyűlésen Simonyi Bála úrral 
és 100 más th. biz. taggal egyetemben meg
jelentem s — egy vidéki ref. lelkészt kivéve 
— a napirendre kitűzött összes tárgyakat

T A R C Z A.
A tanító *

Kit istenek hajdauta gyülöléuek, 
Buszúból azt tanítónak tevék.

Tudják e mondást ifjak, miut a vének, 
Én is tudom, és mégis az levék.

Három tiz év van már hátam megett,
De én büszkén mondom ki e nevet : 

Néptanító, s viselem mindhalálig. 
Mert e név csak dicsőségemre válik.

Az alföldi jó gazdák béresének
Több dija volt, mint kezdetkor nekem, 

De látta azt látója veséknek,
Ajkam mosolygott, vig volt énekem. 

Földem víz vette, búzám jég vévé, 
Tandíjamért jártam bíró elé,

Télen zálogban tarték rossz kaszákat, 
De szerettem Istent s magyar hazámat.

Volt egy papom (áldja meg hült porában
A minden jót megáldó égi kéz,)

Attól tanultam, hogy ifjú korában
Jó, ha ember a bajjal szembe néz. 

Mert a szokás erősbit, edz, nevel,
8 ha a hii szolga többet érdemel,

A több meg lesz idők múltával adva, 
Mert egyik jó a másikat ragadja.,

Egy kis leány lent az alföldi rónán, 
Hogy helyt kapék, nem is várt rám soká.

Király levék a boldogságnak trónján, 
Ö meg elhozta anyja birtokát:

A jó szivet, a két dolgos kezet. 
És nemcsak mondá, hogy híven szeret,

De igazlá minden lépése, tette,
______ Hogy Évának almáját ö nem ette.

• A barsi ref. egyházm. Un. egyesület f. é: junius 
W*iki közgyűlése alkalmával, tanítói ssékfog a j

lalolvaata a Ütni

Hát a tanítás nemes munkájában 
Haladtam-é ? kérditek. Öli igen.

Miut fürge hal a telzavart Dunában, 
Mikor először egy-egy jót pihen.

Mert húsz gyerek számot tekintve mi ?
S az eredmény mégis csak valami. 

Mert iskolán télen akkor füthettem, 
Ha kertemben megszáradt kórót szedtem.

Másfél évig használtam piszk áfánkat, 
Kinyitni a tanterem ajtaját .

De bűnt ezért én rám senki sem hányhat, 
Hogy elntérn „ekklám“-nak e baját.

Az esperest be igy tessékelüm,
S hogy a szeget találtam a fején 

Külső kilincs ajtón lett harmadnapra, 
De egy hétig uem mertem nézni — papra.

Onnét azonban más községbe liivtak, 
Mert baliák egyszer rozga orgonám,

S midőu jövöm eszméi harcot vívtak, 
Himes virág nyílt hosszú gyász nyomán.

Egy sirocska és benne magzatom.
Hogy fájt a válás, ki nem mondhatom. 

De a költészet dalban újra kelté, 
3 ahunyt lélek változott rózsakertté.

Majd napkeletről Duna közelébe 
Von, bűz a honvágy szentelt érzete.

Boldogabb ott Árpádnak nemző léke,
3 lágyabb barázdát hasit az eke. 

Nagyobb a hit, erősebb a Sión, 
Megadják, mit ígérnek papíron.

A pap testvér, jó, és bár rangra bátya, 
A hü munkást becsülni tudja, látja.

De egy nyom is vezérli lelki utam, 
És szomj epeszti égő keblemet.

Kihez oly sok küzdés árán jutottam, 
Én mondjak, én a muzsikáuak nem-et ?

Bolygó, nemeujekuagy napom után ?
Ne ámuljak a végtelen csudán 

Melynek fényét Küküllö vize látta,
3 houát, anyját, ki, miut éa, úgy imádta ?

8 mentem tovább, mert uj.a szólt a bivás ;
A munka több, de a bér is nagyobb. 

Apadt erszény, rád férne egy kis hízás.
llohó, megálj 1 A fiuk már nagyok.

8 minő nehéz, ha a növő leány
Későn segít az agg szülő baján.

Hát csak cserélj, ha nem járna csatával,
Ha hozná a szerencsét garmadával.

Szerencse ! Hm I Nem kérek én szerencsét,
Csak éltemet az Isten tartsa meg.

Tyukhus helyett eszem csak borsót, lencsét,
Es költők annyit, a mennyit lehet.

Csak anyjukom meg ők maradjanak,
Kiknek látása örömsugarat

Tükröz szemembem : két fiam leányom,
S édes lesz munkám és édes az álom.

Kit Istenek hajdanta gyűlölőnek,
azt az egy Isten ma nem gyűlöli.

Tanitót tett az idvesség fejének I
A gazt az irtja, a bűnt az öli.

3 ha ész, erkölcs utján vezethetek
Sok éven át sok ifjat s gyermeket,

E pálya akkor, melyen én meaéudek,
Boldogság itt és ott fenn örökélet,

Tóth István.

A régi mese.
A fürdőbe uj vendég érkezett. Egy 

hatalmas, széllesváliu, gyönyörű asszony, 
ama feltűnő asszonyok fajtájából, a kik 
különös gondolatokat ébresztenek a férfiak
ban. Puha járása, mozdulatai, a melyek olya- 

: nők voltak, mint a tigrisé, villámló szemei 
azonnal rabul ejtették a férfiak szivét s 
megérkezése után rövid fél óra múlva nem 
volt a fürdő'tájékán ember, a ki ne azon a 
kérdésen tűnődött volna : i

Ki ez a pompás nő ?
Nekiestek a kuriistának és csakugyan 

az aznap érkezett két-háromszáz vendég 
közül szerencsésen ki is böngézték a kö
vetkezőket ;

Mdme Subotics kisleányával és azolga- 
személyze éve! Moszkvából, lakik az Aphro- 
dite-villában.

— Teringettét, tehát orosz ! állapította 
meg magában lelkendezve do Jeanville 
vikomte, a fiatal francia diplomata. Illik 
megismerkednem vele. A francia orosz ba
rátság csak erősebb ezzel az uj kötelékkel.

Délután a zenepavilon előtti sétányon 
egyre ott lábatlankodott az asszony körül. 
Mikor a zenekar egy orosz indulót játszott, 
zajosan, feltűnést keltve tapsolt, azután 
ahoz a már nem szokatlan módhoz fordult, 
hogy erős barátságot kezdett az asszony 
kisleányával. Titokban bonbonokat csúszta
tott a kisleány kezébe, néha virágot s igy 
már csak pillanatok kérdése volt, hogy el
elhatározó lépéssel odaálljon az asszony elé 
s finoman meghajtva magát, bemutatkozzék 
a következőképpen :

— De Jeanville vicomte, a ki Francia
ország hódolatát leteszi ime a legszebb 
orosz asszony lábaihoz !

Ssóról-szóra.igy is történt. De Jeanville 
excellált azokkal az illatos és könnyed 
bókokkal, a melyeket a franciák a hajósok 
korából hagyományként őriztek meg s a 
pompás orosz asszony félkacagott :

— Vicomte ur ! Önnek nem lehet el*



Kosztolányi Aurél kir. tanácsos indítványára 
a napirendről egyhangúlag levétettük.

Irásbelileg hivatalosan azonban érintkez
tem Sényi Kálmán főispánnal, — be is 
bizonyítom nyomban. — Ugyanis 1906 febr. 
23-án 1087 sz. a. érkezett hozzam s.z 5/
aiatti főispáni sürgöny, mely a febr. 25-re 
tervezett orszgy. képviseli beszámoló és 
népgyüles szétverésére idegen csecdőrséget 
és egy .zá'ad katonaságot küldött L5vára, 
— magdiesőitet 3 központi fösisztviselő 
pasjjv példája szerint ezen főispáni rende
letet nem szabad leír. volna a kézbesítőtől 
e fogadni s akkor a 35/4191 sz. th. biz. 
határozathoz képest „a veszélyekkel nyílt 
homlok al szembs szálló, rendithetlen bá
torságig törhetlenül kitartó s dicső pél- 
dáju boa’ lettem volna én is, — azonban 
Léva város megrakatott volna katonasággal 
és a népgyülésen a védtelen polgárok, nők 
és gyermekek százas halomra gyilkoltalak 
volna. — Azonban miután én egyszerű ma
gyar ember vagyok csak : a Léva városra 
lörni készülő ellenséggel táviratilag szóba 
állottam, — személyesen jólállottam az 1097/ 
1906 számú " alatti táviratomban a rend 
fenntartásáért s a csendöri és katonai kar
hatalom ideküldése ellen tiltakoztam. — 
Majd midőn Levatich Gusztáv pártelnök 
febr. 25 re a beszámoló és népgyülés tartása 
iránta bejelentő-kérvényt nálam mint L iva 
rt. város polgármesterénél beadta, — az 
1874. XXXIII. t.-c. 104 § a érteimében a 
bejelentés tudomásul vételevei arra az en
gedélyt is megadtam az ide 7/ alatt csatolt 
1099/1909 sz. okmány igazolása szerint, s 
ezt a 8/ alatti táviratban a főispán tudomá
sára is adtam, hogy lássa, mikep erőszakos
kodására sem teret el atörvénytö'.

Ilyen volt az éu activ viselkedésem a 
főispánnal szemben !

Az alispáni határozat szerint bűnt kö
vetett el a vm. árvaszéki elnök is azzal, 
hogy április hó 3-án Sényi Kálmán főispán 
elnöklete zla’t tartott Közig, bizottsági 
ülésben részt ve t, — azon ülésen iett meg
hozva az 511/1906 sz. 9 ala’ti határozat, 
melyet tek. S.monyi Be a Alispán ur 10/ 
alatti 1100/1906 sz. határozatával Léva 
varosnak végrehajtás végett kiadatott, — 
most már mitevöa legyünk mi szegény „bű
nös tisztviselők11 hogy az az A ispán rendeli 
el annak a főispánnak a határozata végre
hajtását, — aki a Sényi Kálmán leve e 
el nem fogadásáért megtisztelve lett. * */  A ; a 
másik tisztviselő ped g, aki csak jelen volt 
a 8/ alatti határozat meghozatalakor tartott 
ülésen, az a tb. b z. határozata által pelen- 
gérre lelt állítva s ellene fegyelmi van el
rendelve ? ! Sok érthetetlen dolog történik 
a világon !

Mindezekből kitűnik, hogy a neheztelt 
4232 1906 számú alispáni határozatnak sem
miféle törvényes, igazságos és észjogilsg 
indokolható alapja nincsen, — ugyanazért 
tisztelettel kérem a tekintetes Közigazgatási 
B zotteágot : mikép méitóztassék azt meg
semmisíteni.

Léva, 1906. junius 9.
Bódogh Lajos 

polgármester.

Jegyzőkönyvi kivonat.
A megyei százas bizottság előkészítő 

albizottságának Léván, 1906. évi márczius 
hó 1-én megtartott üléséről felvett jegyző
könyvéből.
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Az ellenállás irányítására az előkészítő 
albizottság a hivatott százas bizottságnak 
ezt a javaslatot teszi;

Mondja ki a százas bizottság, hogy a 
segéd- és kezelő személyzetet az ellenállás
ból k'hagyja; továbbá, hogy a tisztvise
lőktől csupán azt kívánja meg, hogy a 
törvénytelen rendeletek végrehajtását meg
tagadják, hogy az adó és ujorezozás kőiül 
— beleértve az önkéntes adó és ujonezozást 
is — nem segédkezhetnek. Egyebekben 
pedig őket a törvénytelen kormány és annak 
törvénytelen közegeivel való érintkezéstől 
el nem tiltja, már azért sem, mert lehetőleg 
oda kell törekedni, hogy a megye tisztvise
lői helyeiken maradjanak.

Végül, mondja ki a százas bizottság, 
hogy bár a segéd- és kezelő személyzetet 
az el’enáliás aló fölmenti, a tisztviselőknek 
pedig a törvény keretén beiül mozgó ren
deletek végrehajtását és az érintkezést meg
engedi, — mégis ha valaki azok közül ön
ként s ta'án a megkívánt határokon túl is 
ellenáll, azért segélyezésükről s illetve fize
tésük fo'yósitásáról gondoskodni fog.

L'agyméltóságu in. kir. Belügyminiszter Ur I
Barsvármegye törvényhatósági bizottsá

ga folyó évi május hó 17-én tartott rendkí
vüli közgyűlésén akként hata-ozott, hogy 
hazafiatlan magatartásom miatt megbotrán
kozását s rosszalását nyilvánította s igy 
engem országszerte megbélyegzett. A közi
gazgatási pályán 29 év óta működöm ; ezen 
idő alatt becsületemet, tisztességemet félté
keny kínéiként őriztem, azt minden szeny- 
töl megóvtam, s ime most hivatalos pályám 
alkonyán, az engomet és múltamat jól ismerő 
alispán ur indítványa folytán a legrutabb 
bűnnel a hazafiatlanság bűnével bélyegeztet 
meg. A becsület olyan kincs, a mely nélkül 
tisztességes ember nem létezhet, ennélfogva 
kötelessége azt bárkivel szemleu bármilyen 
következményekkel is j írjon, megvedelmezni; 
ép3n ezért, a midőn becsületemet, haz«fiui 
érzületemet mélyen sértő törvénytelen s 
igazságtalan határozat ellen fellebbezésemet 
tisztelettel bejelentem, azt a következőiben 
indokolom : Törvénytelen a hozott határozat, 
mert a törvényhatósági bizottság büntető 
jogkörrel nem bír, de ha bírna is, még 
akkor is törvénytelenül járt el, mert sarka
latos rzabadságjog megsértésével meghallga
tásom nélkül nett fölöttem. Az alispán urnák 
az „audeatur et altéra pars“ elvét sze u 
előtt tartva, ilyen nagyfontosságu ügyben 
indítványát úgy, a mint tette, e őterjesz'eni 
sem lett volna szabad. Hibár a törvény, 
jog és igazság korának h<jnaláa vagyunk s 
igy a hozott határozat megsemmisitésére a 
felhozott egyetlen indokot is elégnek tartom, 
mindazonáltal, mert a hozott határozat igaz
ságtalan, annak bizonyítására is kénytelen 
vagyok Kiterjeszkedni. A rosszalás alapját 
képezi azon indok, hogy az önkéntes adók 
beszolgáltatása iránt a főispán rendeletére 
intézkedtem. Est tagadom, me~t nqmcsak 
hogy nem intézkedtem ezen irányban, hanem 
ellenkezőleg, midőn tudomásomra jutott, bogy 
a törvényhatósági bizottságnak jóakaratulag 
ugyan, de véleményem szerint törvényelle
nére hozott azon ha’ározata alapján, hogy 
az Önkéntes adót elfogadni kell — egyes 
községek az adókat elfogadták, azonnal 
értekezletre hívtam a körjegyzőket, kikkel 
egyhangúlag abban állapodtunk meg, hogy

í í

az önkéntes adókat nem fogadjuk el, s 
járásom községei azóta tényleg egy fillér 
adót sem fogadtak el. A midőn pedig Ara- 
nyosmarótrói érkezett megbízottak kérelmére 
az elmozdított tisztviselők ünneplésére kül
döttségek szervezése céljából a körjegyzőket 
értekezletre összehívtam, se közben az adói 
szolgáltatása s újoncok állítása tárgyában 
Sényi Kálmán főispán rendeleté megérkezett, 
ismét abban állapodtunk msg, hogy semmi
fele adót nem fogadunk el, ujjoncok állítását 
minden eszközzel meggátoljuk s a közönsé
get is akként irányítjuk. Ezt mogcáfo.hatatlan 
tények igazolják ! de ettöi eltekintve, a 
Léván székelj százas bizottság ügyvezető 
elnöksége s annak javaslata igazolja, hogy 
mindenben intentiója s utasítása szerint 
jártam el. Etek után önként felmerül azon 
kérdés: mért nem az alispán vezérlete alatt 
álló tisztikarral egyetértőig szerveztük az 
ellenállást ? Erre nézve válaszolom a követ
kezőket : A törvényhatósági bizottsági köz
gyűléseken Simonyi Béla a'ispár, Mailáth 
István főjegyző, Bodó János aljegyző, Dr. 
Persay Ferenc tiszti főügyész és Moldoványi 
Bála kir. mérnök vitték a vezérszerepet a 
nélkül azonban, hogy a többi tisztviselőkkel 
törődtek volna. Az alispán urat többször 
felkértem, — állítólag több sültiszt viselő társa 
is hasonióképen cselekedett, — hívjon ben
nünket össze avégbő , hogy solidárisan járva 
el, a soiidaritás érzete adjOa erőt a gyön
gébbeknek is ; kérésemet azonban megta
gadta sőt midőn a Léván tartott százas 
bizottság ü ésén megjelent s a bizottság 
szintén fölkérte az ellenállás szervezése 
céjaból a tiszti értekezletnek összehívása 
iránt — a kérelem tejesítését indokolás 
nélkül megtagadta. Aranyosmaróton Mailáth 
litván főjegyző úrral sikerült ugyan egy 
szükkörü értekezletet tartani, de annak 
eredménye csak annyi lett, hogy kijelentette, 
mivel ö az ellenállásban a határt már túl
lép'e, állásában nem maradhat meg, de nem 
veszi ro..ez néven, ha a tisztviselők állásuk
ban maradnak. A vármegyei tisztikar tehát 
teljesen szervezetien maradt, különösen ve
lünk küktszíviselőkkel senki egyáltalán nem 
törődött, nem érintkezett, annyira sem, hogy 
a központban történtekről is csak mesesze- 
rüleg értesültünk ; nekünk tehát eskünket 
szem előtt tartva, a szükebb körű bizo.teág 
utasításához kellett alkalmazkodnunk,s hogy 
helyesen cielekedtünk — igazolja az alispán 
urnák indi’ványafolytán ugyanezen gyűlésen 
hozott határozata, mely elösmeri, hogy a 
százas bizottság, de különösen a Léván lakó 
Belcsák Lász ó vezetése alatt álló ügyvezető 
elnökség vezette, irányította a nemzeti elle
nállást. A tisztikar szervezet ensége volt az 
oka annak, hogy a központi fötisztviselők 
elmozdítása után a központi tisztikar Sényi 
Kálmán főispán rende'kezésére állott s hogy 
engem s tá-saimat nem mozdítottak el, annak 
oka az volt, hogy az erőszak a központ szer
vezését csak akkor fejezte be, midőn a 
béke váratlanul létrejött s igy velünk szem 
ben az erőszakot nem alkalmazhatta. Az 
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országot ért nagy szerencse azonban nem 
lehet a kötelességét szem előtt tartó tiszt
viselőre nézve szerencsétlenség okozója, a 
midőn nyilvánvaló, hogy a százas bizottság 
javaslatával szemben a rossza ást kimondó 
határozat vétkes tisztviselők által siirgönyileg 
bekért haladópárti bizottsági tagok egy-két 
többségével azon célból hozatott meg, hogy 
a valóban vétkes tisztviselők m isok rová-

(

sara enyhébb elrirálásban részesüljenek. — 
Ezeknek előre bocsájtása után mely tiszte
lettel azon alázatos kérelmet terjesztem elő. 
ho.’y a törvénytelen határozatnak rám vo
natkozó részét megsemmisíteni méitóztasék.

Mély tisztelettel :
Ordódy Endre 

lévai járási főszolgabíró.

Tekintetes Közigazgatási Bizottság !
Barsvármegye alispánja 4232. számú 

határozatával ellenem a fegyelmi eljárást 
megelőző vizsgálatot rendelte el azon oknál 
fogva, mert Sényi Kálmán volt főispánná 
az adók szolgáltatása stbbi iránt 60 szám 
rendelete folytán intézkedtem s vele szem 
lyesen érintkeztem. Ezen határozat föiöt 
sér.-lmes, ennélfogva a midőn felebbezésemet 
tisztelettel bejelentem, azt a következőkbe 
indokolom : Az alispán ur határozata érth- 
tetlen, mert a május hó 17-iki közgyü és 
előtt tartott állandó választmány ülését, 
a százas bizottság javaslata ellenére elégsé
ges s kielégítőnek tartotta, hogy ha a vét
kes tisztviselőkkel szemben a közgyűlés 
megbotránkozását s rosszalását nyilvánítja 
mindazonáltal, habár a közgyűlés indítványai 
határozattá emelte, s ezzel engem meggyő
ződésem szerint ártatlanul országszerte meg 
bélyegzett — ugyanazon ok miatt a fegyelmi 
eljárást megelőző vizsgálatot is elrendelte, bogy 
ez által még mélyebo sebet üssön tiszte 
geme'n, Az alispán ur határozata igazságtak 
s jogtalan, mert törvényeink, de egy müveit 
állam törvényei sem engedik meg, hogy 
vaiaki ugyanazon ok miatt kétszeres bünte
tésben részesüljön. Az alispán ur határoza
tából az tűnik ki, mintha cselekményeimnek 
utólagosan jött volna tudomására, ez azon
ban nem felel meg a tényeknek, mivel a 
17-én tartott közgyűlés határozatában ugyan
azon ok alapján fejeztetett ki rosszalás elle
nem. Ezen mdokkal szemben, azt lehetne 
talán fölvetni, hogy a vizsgálat arra való, 
hogy az igazság kiderüljön ; ezt el lehetne 
fogadni azon esetben, ha az alispán urnák 
rosszalás nyilvánítása iránti indítványa nem 
fogadtatott volna el, de mert a közgyűlés 
indítványát határozattá emelte, határozata a 
következetlenség jeleit mutatja s mivel a 
százas bizottság javaslata ellenére, mely 
bizottság a vizsgálat alapjául szolgáló irato
kat ismerte — rendelte el a vizsgálatot — 
tendentiosus zaklatást látok abban. A vizs
gálat e rendelésének alapját képezi az, hogy 
Sényi Kálmán volt főispánnak 60 számú 
rendelete folytán az önkéntes adók beszol
gáltatása iránt reude.keztem tévedésen alap
szik, mert a m dön a törvényhatósági bizott
ság — véleményem szerint jóakaratulag, de 
törvényellenesen — azon határozatot hozta, 
hogy az önkéntes adókat elfogadni kell, de 
beszolgáltatni nem szabad, s tudomást sze
reztem arról, hogy nehány községben már 
jelentékény összegű adót szedtek be, a kör
jegyzői értekezletet azonnal összehívtam, s 
mivel véleményem szerint az önkéntes adó 
elfogadása is törvénybe ütközött, másrészről 
nyilvánvaló volt, hogy az ily módon befolyt 
adóknak az erőszakos kormány által történt 
elkobzása csak idő kérdése lesz — a kör
jegyzőkkel abban állapodtunk meg, hogy 
többé semmiféle adót nem fogadunk el, s 
tényleg azóta a községi elöljárók egy fi lér 
adót sem fogadtak el. Ugyanazon alkalom 
mai a körjegyzők solidantásba léptek s a

lentáilui. A mai reunionton öné a második 
négyesem . . .

11.
De Jeanvilie vicomte a szép orosz asz- 

szony lovagja lett. Madame Suboticsröl 
álta Iában tudták, hogy oda haza Moszkvá
ban igen nagy befolyása van. Férje, aki 
pozztószállitója volt a apájni harctérre indí
tott orosz seregeknek s barátja a nagyher
cegnek, a kik Subotics ur posztóit rendszerint 
nem is küldték a harctérre, niszen úgyis 
rongygyá lőtték volna a japán golyók — 
szóval a moszkvai posztógyaros igen nagy
fontosságu személyiség volt Oroszországban.

A fiatal francia diplomata már azzal is 
finom érzéket árult el, hogy egy igen nagy, 
fontosságú személyiség fe.őségének udvarolt. 
Ezzel bejutott az orosz háború pártba és a 
maga diplomáciai pályájának uj szféráiba 
emelkedett.

Madame Subotics az Aphrodité villának 
első emeletén lakott. Huszonkét szoba volt 
az első emeleten s azt mind ez a pompás 
orosz nő lakta. Dj Jeanvilie minden délután 
vendége volt orosz barátnőjének. Öt órakor 
az estebéd előtt megjelent a szalonjában és 
várta, a mig a szép asszony a kis Barinké
val, a nagycsontu kis orosz lánykával és az 
angol társalgónöjével megjelenik s e.fogadja 
karját, hogy az ebédlőbe vezesse.

Hl.
— Eí» eí, irigylésre méltó ember ön, 

Vicomte! — mondotta a horihorgos felbor
zolt bajsza német gárdakapitány, a ki a 
német császár gárdistái közül való volt, s 
civilruhában úgy festett, mintha kölcsön
kérte volna.

— Irigylésre méltó ember , . ,

— Miért ?
— I yen szép asszony barátja 1 Hogy 

csinálta ?
A Vicomte finoman mosolygott és el- 

háritólag intett a kezével. A német császár 
katonája folytatta :

— As egész fürdő irigyli önt. Napoieon 
Josephine nem lehetett pompásabb asszony 
m nt Mad-inj Subotics. Hiába, önök franci
ák értenek az ilyesmihez. Mi németek ne
hézkesek vagyunk az olyan párbajhoz, a hol 
az asszony az ellenfél. Önök könnyüsima, 
fürge vitörrel harcolnak, mi nehéz lovassági 
kardokkal . . .

A derék gárdakapitány komolyan el 
volt keseredve akis francia diplomata sikere 
miatt. Vele még nem esett meg ilyen sze
rencse.

IV.
A vicomte nagyokat sóhajtott az ebédnél. 

Szórakozottan kanalazta a ráklevest és úgy 
leszegte a fejét, mint egy komor bika.

Mi baja? — kérdezte madame Subitocs 
a kis franciától. — Miért sóhajt akkorákat, 
hogy majd lefúj bennünket az asztal mellől.

A diplomata elvesztette a fejét, őszin
tén kipakolt.

— Nézze, — mondta halk, keserű han
gon az asszonynak — az egész világ irigyel 
engem a maga barátságáért. A hogy itt 
egymás mellett ebédelünk, az irigység apró, 
zöld lángjai lobognak a férfiak szemében. 
Nézzen csak körül. Nincs igazam. ?

Az asszony felkacagott :
— Aztán csak örvendjen neki.
— Örvendjek ? Minek ? Megszégyenít 

ez az irigykedés. Fürdőm egy olyan dicsőség 
fényében, amelyben nincs részem. Én éppen

olyan távol állok magától, mint ezek itt 
körülöltem. Brrátja vagyok magának ? Hi
szen tudja, hogy asszony és férfi közt nincs 
barátság s az emberek, mikor a m-iga ba
rátjának mondanak engem, mást gondolnak 

j alatta. Vagy megvalósíthatom az emberek 
gondolatát, vagy űzzön el inkább magától.

As asszony újra nevetett s csak annyit 
felelt :

— Maga gyerek 1
• A diplomata észhez tért. Visszanyerte 

sima, könnyed modorát és szintét nevetve 
mondta .

— Igaza lehet. Talán igy jobb. Apropos, 
ki az az öreg bácsi, akivel mindennap ta
lálkozom a szalonjában Ö rendszerint távozik, 
a mikor én érkezem . . . Egymás mellett 
haladunk el.

— A jogügyi tanácsadóm. Igenjóravaló 
öreg ur.

És a szép asszony semmit mondóan 
nézett a levegőbe.

V.
Madame Subotics a kis lányával, tár- 

salkodónöjéval és szolgaszemélyzetével elu
tazott. O .thagyta a huszonkét szobát, a kúrát, 
vicomte-ot, mindent.

De Jeanvilie kikisérte a pályaudvarra. 
Nagyon meg volt hatva.

Mikor visszasétált a pályaudvarról, egy 
ember haladt utána vidáman fütyörészve. 
A szép asszony jogügyi tanácsadója volt. 
A jogügyi tanácsadó szintén ott volt a 
bucsuzásnál s most öreges közlékenységgel 
fordult a vicomtéhez :

— Ladix államtanácsos vagyok 1
— Madame Subotics jogügyi tanácsa

dója, nemde ?
Az öreg ur nevetett:

— Dehogy 1
— Hogyan ?
— Ladix államtanácsos vagyok, a mint 

mondani szerencsém volt. Sohse voltam a 
Subotics asszony jogügyi tanácsadója.

— Hát ?
— Csupán a barátja.
— Ah! Ah 1
A diplomata huncutul nevetett.
— Mint én ? — gondolta magában.
Az államtanácsos valahogy leolvashat 

róla ezt a gondolatot, mert némi gúnnyá , 
mondta :

Nem úgy, fiatal barátom 1 Én csakúgy; 
a barátja voltam a szép asszonynak. S n 
után férfi és asszony között a szó szoros 
értelmében vott barátság nincs, tehát elkép
zelheti a többi- . . .

a kis vicomte megnyúlt arccal hallga t 
az államtanácsost. Az öreg kissé elkotn - 
lyodva folytatta :

— így volt. Ismeri az esopusi mesét, 
a nyúl és a csiga históriáját ? . . .

Noshát én voltam a csiga , . . Hamara. 
értem célt. Ej az élet! Fejtetőre állítja a va
lószínűségeket. Az az asszony szeretőm volt.

A vicomte bambán bámult az államta
nácsosra :

Hogy lehetséges ez ?
Az államtanácsos atyai hangon mondta :
— A fiatalságé az illúziói, a káprázat, 

az öregségé a mathematika. Az okos asz- 
szony jobban becsüli meg mindig az öreg, 
de hü gavallért, mint a fiatal, de szélcsap 
lovagot. Egyébként ne búsuljon. A francia 
orosz szövetség mit sem vesztett ezzel: én 
is francia vagyok . . .



hozott határozatot Bslciák László ügy vezető 
ejtöki ok átadták. A midőn pedig március 
ho j áu az Araiiyosmaróthról érkezett meg
bízottak arra kértek, hogy az elmozdított 
tisztviselők ünneplésére községi küldöttségek 
szervezése iránt intézkedjem s ennek fo’ly- 
tan » körjegyzői értekezletet márcziás hó 
Ö-ára nyomban összehívtam; a kü döttség 
szervezése iránti intézkedések megtétele 
után, mivel úgy tudom mátezius hó 4-én 
Jtinyi Kálmán volt főispán rerdelete is a 
hivatalos .apban kiadatott, tárgyalás alá 
vettúk azt is s abban állapodtunk meg is
me', hogy az önkéntes adókat ezentúl sem 
lohadjak e* 1, s minduntalan jelentkező ujon- 
cok a itását minden eszközzel meggátoljuk 
á a k zönséget is megfelelően irányítjuk. A 
kir jnzügy igazgatóság járásom néhány 
k. . ;eben puhatolt ki jelentékenyebb ösz- 
9_. önkéntesen fizetett adókat. A községi 
elő kát már régi idők óta zaklatta az 
g(i . befizetése iránt, mindenféle eszközöket 
tf znált azoknak megfélemlítésére ; a 
u azonban záros határidő alatt érzékeny 
p oirság terhe alatt azon figyelmeztetéssel, 
h azon télül a fegyelmi sőt fenyitő eljá- 
ra- megindítja ellenük ha be nem szállítják 
8z .dókat, az erőszaknak ellenállni nem 
tu ,kt a képviselőtestületek határozata 

,.u bejelentették, hogy az önkéntes 
ad at beszolgáltatják 1 a beszolgáltatás 
az an tényleg nem történt meg, mert a 
pe. ntezetes az elhelyezett pénzek kifize
tés 90 napi felmondási időhöz kötötték. 
Ez a körjegyzői értekez et alkalmával 
ma Befejezett tényék voltak, ennélfogva az 
ad beszolgáltatása iránt nem is rendel- 
kr nettem. A mi pedig a volt főispán 60 
számú rendeletének kihirdetését illeti, miu- 
ta a hivatalos lap közvetlenül küldetik az 
e. zető községeknek, a hatásában nagy 
fcniosságu rendelet azonnal közbeszéd tár
gyút kepezte, s igy kihirdetettnek volt 
ti intendő, de a körj-gyzök azon irányítá
sával, hogy azt végrehajtani nem lehet, 
nem szabad. Az előadottakból kitűnik, hogy 
a 0 számú rendeletet egyáltaláu nem haj
tottam végre, abban nem rendelkeztem. 
Igaz, hogy március hó 4-én ö68. számú 
sürgöny, személyes érintkezésem után pedig 
9 iáén ugyanazon szám alatt irásbe’i jelen
test tettem. De a ki jelentésemet a 60 sz. 
rendelet e olvasass után bírálja, annak meg 
kell győződnie arról, hogy azzal tulajdon
képpen ellenállásomat jelentettem be, mert 
abDan csak tőlem nem függő megtörtént 
tényékét jelezek, de arról, hogy rendeletét 
teljesítettem — vagy hogy te jesiteni fogom, 
— említést sem tettem. I yen jelentést felet
tes hatóságon mai viszonyok között sem 
fogadhatna el, azt feltétlenül visszautasítaná, 
nem képzelhető tehát, hogy az erőszakos 
kormány képviselői kik éppen az önkéntes 
adók elfogadására s önKéntes ujoiczok szol
gáltatására törekedtek — jelentésemben 
megnyugodtak. írásbeli jelentésemnek egyik 
oka az volt, hogy midőn márczius 8-án a 
volt főispán előtt megjelentem s 60 számú 
rendeletnek mikénti végrehajtása iránt töob 
rendben hozzám intézett kérdésére nem 
va aszoltam — nem akartam, hogy hallgatá
somat esetleg maga részére kedvezően ma
gyarázhassa. Igaz az is, hogy kérésé folytán 
március hó 8-án Araryosmaróthon Stnyi 
Kálmán volt főispán előtt megjelentem. 
Midőn azonban rendeletének mikénti végre
hajtása iránt kérdezősködött s választ tőlem 
nem nyert, azon kijelentéssel, hogy a kir. 
pénzügyigazgatóság különben már is tett 
jelentest, hogy a befizetett adókat a közsé
geit beszolgáltatják, kecsegtető ígéretekkel 
arra akart rábírni, hogy az alispáni állást 
fogadjam ei. Kívánságát visszautasítván — 
érintkezésem befejeződött. A volt főispán 
előtti megjelenésem s jelentesem miatt meg
róható nem vagyok, mert a törvényhatósági 
bizottság — habár a kormányt alkotmány
ellenesnek jelezte — azzal egyebb ügyek
ben állandóan érintkezett, az alispán ur a 
tőle érkező rendeleteket foganatosította, mint 
az a varmegye hivatalos lapjából nyilván
valóan ki ümk. Da ettől eltekintve a tör- 
venyha-Ósági bizottság egy határozatában 
sem tiltotta meg az érintkezést, de nem is 
tilthatta meg, mert hisz a passiv eUenállás 
esaiis az adók és ujonezok szolgáltatása e 
törvényte en rendeletek végrehajtásának 
meg. gadására szorítkozott. Egyedül a de- 
czemoar hó 21-én hozott 1331 számú hatá
rosa’ 5 ik pontja tartalmaz tiltó rendelke
zést, amennyiben a tisztviselőknek csak a 
közgyűlésen való megjelenést tltja meg, 
az azonban, hogy érintkeznünk vele nem 
aza.id, egy határozatból sem tűnik ki. Az 
álla hogy föltétlenül ellenállást jelző jelen 
tés- -.ettem, törvénytelen rendeletet végre 
bem hajtottam ; az által pedig, hogy 
elöf.e megjelentem, a törvényhatósági bizott
ság határozatába ütköző cselekedetet nem 
nem követtem el, mit igazol a százas bizottság 
Levan székelő albizottságának március hó 
lén tartott ülése alkalmával fölvett 2. alatt 
csatolt jegyzőkönyvében foglalt rendekezése 
>«. Mar most fölteve, de meg nem engedve, 
hogy fönti indokaim tigyelemue nem jöhet
nem, kérdés merült fel : valljon az ügyvezető 
eibömseg által összehívott bizottság határo
zata jogosult-e s ahhoz alkalmazkodni köte
les vo.tam-e ? Erre nézve feleletem az, hogy 
miután az alispán ur a vármegyei tisztikart 
tohdáris eljárás iránt sem egyesek, sem pedig 
8 százas bizottság kérelmére össze nem hívta, 
veiünz különösen a kültisztviselőkkel egyál- 
i»ian senki nem törődött, az ellenállást köz

tünk nem szervezte, nem irányította ellenben 
az alispán ur május hó 17 én tartott köz- | 
gy-i.es.n tett és elfogadott indítványában 
elosmerte hogy » százas bizottság különösen 
Halcsak László vezetése alatt álló elnökség 
a nemze.i e lenál'ásban a vármegye dicső
ségére vezette, irányította, buzdította a 
varmegye közönségét, — akkor mindenkinek 
e el! ismernie, hogy az elnökség hely esen I 
cselekedett, s neá-ew wtositdsa szerint kellett 
e jutnom, mindaddig mig eskümmel, mely 
mindenekföiö.t kötelez, összeütközésbe nem 
jutok, s ha utasítása szerint jártam el, fe
gyelmi vétséget nem is követhettem el. Az 
elnökséggel történt megbeszélés folytán 
jelentem meg Aranyosmaróton a volt főispán 
előtt, annak utasítása volt, hogy minden 
okvetlenkedést kerülve kell jelentéseket ten
nem, s ez volt a mssodik oka annak, hogy 
868 számú jelentésemet megtettem. Az el
nökséggel történt megbeszélés után adtam 
be nyugdíjaztatás iránti kér vényen eL. azon 
indokból, hogy a kérvény beadasa által — 
tekintet nélkül arra : nyugdijaznak-e vagy 
sem, fizetés iránti igényem az e'lenállási 
bizottság iránt megszüuvén, a valóban rászo
ruló tisztviselők legyenek részesíthetők a 
már igen megcsappant még rendelkezésre 
álló alapbó1. Ilyen körülmények között hát 
egyedüli vétkem az volt, hogy az erőszak 
a központi szervezést késön fejezte be, s 
nem volt ideje a közbejött béke folytán 
bennünket eltávolítani. Ezeknek előre bo- 
csájtáaa után — tekintottel arra, hogy a 
vad alapját képező 868 számú jelentésem, 
mely a föispáni ügyiratoknál feltalálható — 
s a melyet az ügyiratokhoz csatolni kérek, 
— továbbá a csatolt hiteles jegyzökönyv- 
fóltétlenül igazolják ártatlanságomat, s igy a 

>a fegyelmi eljá-ást megelőző vizsgálatnak 
alapja sincsen, — tisztelettel kérem, hogy 
Baravármejye alispánjának 4232 számú ha
tározatát megváltoztatva, az eljárást ellenem 
beszüntetni s engem az indok nélküli zak
latástól megóvni méitózta:sék.

Mély tisztelettel : 
Ordódy Endre s. k.

Különfélék.
— Városi közgyűlés. F. ho 12-én 

d. u. 4 órakor tartotta a városi képviselő
testű.et közgyűlését Mácsánszky János he
lyettes polgármester, e'sö tanácsnok elnök
lete alatt. Jelentés tétetett a városi és árva
pénztár vizsgálatáról, mit a kötgyü és 
tudomásul vett. A tanácsnak a közmunka- 
váiteágról szóló javaslata elfogadtatott. 
Harmadszori felolvasásban, most már vég
érvényesen névszerinti szavazással határo
zattá lett a Steiner-féle telek 36 □ ö'nyi 
területének 500 korona vételárban való 
megvásárlása, úgyszintén az Oroszlán fogadó 
megvétele, 95,000 koroná-rt. Erre nézve a 
tanácsnak az a terve, hogy körültekintő 
terveket készíttet az uj szálló felép tése és 
a telek értékesítése céljából; addig is — 
tehát a következő év tavaszáig az épület 
marad a mostani állapotában. Barsvármegye 
alispánja a polgármester helyettesitéíének 
kérdéseben az előző közgyűlés határozatát 
nem fogadta el, s ebből kifolyólag a polgir- 
mester üsy nek e'döléséig a helyettesitessel 
Mácsánszky J inoi első tanácsnokot bízta meg.

— Eljegyzés Jankó László; állami 
tanítóképző intézeti tauar f. hó 1-én Papán 
eljegyezte Jerfy Hermin polg. isk, tanítónő', 
csanaki Jerfy Antal kir. tanácsos, takarék
pénztári igazgató, győri kereskedelmi és 
iparkamarai elnök kedves leányát. A jegye
seknek zavartalan boldogságot és sok sze
rencsét kívánunk I

— Királyi kitüntetés Gróf Hardegg 
szül. Erdődy I ona grófnőt, gróf Erdődy 
Imre es neje szül. Migazzy Irma grófnő 
leányát a király esti agkercsztes hölggyé 
nevezte ki. Az urnö édesanyja, gróf Erdődy 
Imréné a múlt évben kapta meg a kirá'yi 
kitüntetést.

— A villamos telep kibővítése. A villa
mosáram igénybevétele legközelebb ojan fokot 
ér el, hogy a telep kibővítése válik szüksé
gessé. A fogyasztás már eddig is nagy, hoz
zájárulnak méga városban elhelyezendő uj iv
éé izzólámpák, sőt mar ipari célra is kérdik 
igénybe venni a villamos erőt. így az áram 
előállításának üzembiztonsága is a telep fej
lesztését igényii. Másrészt panaszok merültek 
fel a város belső övében elhelyezett telep 
köszénfüstja miatt, de ez ciak úgy volna 
megszüntethető, ha a telep valahova, a város 
külső területére helyeztetnék át, ennek óri
ási költsége pedig, mivel a telep a városé, 
a város közönségét terhelné. Most a villamos 
részvénytársaság oly ajánlatot tett a város
nak, mely ha reális biztosítékokkal köttetik 
meg, úgy annak elfogadása esetén megszűnik a 
köszenfüst, a telepét nem kell áthelyezni, 
csak kibővíteni, és a telep teljesítő képes
sége nagyban fokozódik. Hozzá még az 
újítás a város költségvetését egy fillérrel 
som terhelné, s mégis a város törzsvagyona 
körülbelül 130.000 koronával szaporodnék. 
Azt kérik ugyanis, hogy a mostani telep 
gépházában állíttassák fel egy 150 lóerős 
Diezel-féle hőerőgép, melynek tüzelőanyaga 
a nyers olaj, s moly gép az akkumulátor
teleppel bőven elláthatja az egész szükség
letet. Ez esetben a gőzgépek nem működ
nének, csak a D.ezel-gép tisztítása vagy 
javítása alkalmává1. Ezzel szükségessé yá ik 
az akkumulátort elep kibővítése, va amint a 
személyzet számára lakóház építése. Minde
zen zzükzégletek 130.000 koron* befektetést 

igényelnek, mely tökének törlesztési- és > 
kamatkötelezettségét a részvénytársaság vál- i 
lalja el, úgy, hogy ez a várost terhelni 
egyáltalán nem fogja, s a befektetés m’gis 
a városé marad. Megjegyzendő, hogy a 
D.ezel-féle szabadalmazott hőerőgépet a 
fegyver- és gépgyár budapesti részvénytár
saság gyártja. A mi villamos társaságunk 
ilyen motorra! építette meg ez évben Pőstyén 
város villamos telepét, most pedig ugyan gy 
Trencsén város és Trencsén Teplic fürdő 
telepeit.

— A pénzügyiek baja Sűrűn jönnek 
a panaszok Aranyosmarót felöl. Nemcsak az 
a baj, hogy a cifra palota beázott, de a I 
tisztviselők is nagy lakás-mizériákban leled- 
zenek. Busásan ráfizetnek a lakáspénzükre, 
tehát drágán, de azért rosszul laknak. Egyes 
en-gros háziurak valóságos jobbágyaiknak 
tartják a pénzügyi tisztviselőket, mer: hia 
szegény lakónak valami panasza van, még 
a háziúr fenyegetödzik, elrémités okából 
hivatkozván nagy összeköttetéseire. Abban 
igaza van a potentátnak, hogy nem szabad 
panaszkodnak, mert h sten annak idején 
felső helyről utasították a pénzügyigazgatót, 
nézze meg, vannak-e Ar. Maróton megfe
lelő lakások, a ő jelentette, hogy igenis 
vannak, anélkü , hogy egyet is látott voln’a. 
S.óval, Marót elérte célját, hogy tudnillik a ' 
pénzügyiek fizetését elnyeli, de he yébe nem í 
ád semmit. Hiszen egyéb célja nem volt az \ 
áthelyezésnek. így lett az aranyosmaróti j 
pénzügyigazgatósag a finánc-tisztviselők bán- \ 
letétből áthelyezésének rettegett helye.

— Templomrablás. F. hó 11-én a 
nemcsényi plébániához tartozó nagyvezekényi 
templomba ismeretien tettesek betörtek, 
mindent széthánytak és elvitték az ezüst- 
kelyhet a persellyel együtt. A tetteseket a 
csendőrség nyomozza.

— Vihar és jégeső. F. hó Bánd.u. í 
Verebélyen is átvonult a vihar, de nem 
olyan sze.id alakban, mint ná unk, ott jeget 
hozott és sok kart tett, különösen a szőlők
ben, bu'yosabbá teszi a csapást az, hogy 
Ve'ebélyen nem szoktak jégeső ellen bizto
sítani, mert eddig mindig elkerülte őket a 
jég. — Ugyanakkor Esztergomban is ször
nyű jeges zápor dühöngött , a hegyekről 
egész zuhatagok zuduitaK a városba, mázsás 
köveket hengergetve maga elölt. Több utcát 
egészen ellepett a vizhozta iszap és kőtör
melék, s ugyancsak volt dolga a városnak, 
hogy ezt eltakarittassa, mert némely helyen 
az üledék ö'nyi vastagságot ért el.

— A postalyuk Mivelhogy a közön
ség úgy teamti a helyi lapot, mint az ö 
indítvány- és panaszkönyvét, azért hát több 
oldalról jövő kívánságnak akarván eleget 
teán', szóba hozzuk a postadyuk ügyét. 
Értvén ez alatt azon nyílást, melyen keresz
tül a levelek bedobatnak. Mivel az összes 
levél-elnyelő szekrények között ennek van 
legnagyobb tekintélye, sőt sok ember egyál
talában nem bízik a levél-szekrényben, 
csakis a posta-lyukban, azért hát igen fontos 
a posta-lyuk elhelyezése. Röviden az a pa- 
nasz, hogy az épület tempiomtéri homlokza
tán rossz helyre tették. Eonélfogva 
tisztelettel kérjük a postahivatalt, ha lehet, 
sagitaen a bajon, és helyezze el a posta-lyu
ka' főutcái a homlokzaton, a bejárat me)’. mert 
má" sok cseléd hozta vissza a levelet, azzal, 
hogy nem lehetett bedobni, mert „nincs lyuk 
sehol.u

Tűzvész Folyó hó 8-án vasárnap este I 
felé tűz ü ott ki a barsmegyei Kis-Valkócz 
községben. A veszedelem mihamar nagyobb 
mérvét ütött, leégett 7 lakóház, 13 pajta 
és sok gazdasági felszerelés és takarmány. ! 
Aa épületek nagy része biztosítva volt.

— Az arató gazdák figyelmébe. 
A< államvasut k osztályúijrnöksége figyel- ' 
mezteti az arató gazdákat, hogy learatott ' 
terményeiket a vasúti pályától legalább is 
130 lepé3 távo ságra helyezzék el, mert 
különben, ha a mozdony szikrájától a kazal 
esetleg tüzet fog, a vasút nem fizet kár
térítést.

— Üdvös rendelet. Kossuth Ferenc 
kereskedelmi miuiszter az ország összes 
törvényhatóságaihoz körrendeletét intézett 
szigorú utasítással arra nézve, hogy azon 
kereskedők, akik idegen árukat, mint ma
gyar gyártmányt árusítanak, az 1884, évi 
XVII. t.-c. 157. §-a alapján a legszigorúbb 
eljárás alá vétessenoK.

— Elvi jelentőségű határozatok.
— A községi rendőrök fizetése IV-ik ősz', 
kereseti adó alá esik. (B ilügym. 55,881,1906.)
— Magán személyeknek saját dijaikra or
szágos könyöradománygyüjtési (koldulási) 
engedély nem adható. (Bslügzm. 56,489, 906 )
— Ha két község közölt vitás, hogy valamely 
adózó III. oszt, kereseti adója a községi 
adó szempontjából melyik községben irassék 
elő, ebben a kérdésben a közigazgatási bi- . 
róság nem illetékei. — Működésben lévő 
gép melói elégséges idegen gyermekkel 
szemben a veszélyes helyről való eltiltás. | 
Ha a gyermek nem engedelmeskedik, a- ba- ■ 
lesetekért a géptulajdonos, ha a gép rend- [ 
ben van, nem felelős. A gondatlanság kér
dését a Kúria döati el. (Kúriaítélete 1055/ 
906.) Bérben bírt ingó dolgok elzá'ogositása
— sikkasztás (Kúria 10,448/905) — Keres 
kedőre nézve egy házépítés is merész üzlet, 
ha a házépítés költsége vagyonát és üzleté
nek forgalmát messze túlhaladja, (Kúria 
1777/906 ) — Ha sajtóvétség eietén a szerző 
felelősségre vouatik, más egyén a közremű
ködés és terjesztés miatt büavád a'á nem 
vonható. (Kúria 10,753/905.)

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1906 évi ju’ius hó 8-tól julius hó 15-ig.
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íőlegeny es menyasszony neve Vallása

Józsa Kálmán Lőrinc Julianna róm. kath.

özv. Molnár Perec Dohány E. k. r. ev. ref.

Az elhunyt neye Kora A halál oka

Lőrinc Ilona 11 hónap Görcsök

özv. Laukó János 39 éves tüdögümőkór

Weisz Béla " « n

Medzihradszk' J inosné 38 , n n f»

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya József rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 13 kor. 80 fiit. 14 
kor. — fii. — Kétszeres 12 Kor. 60 fill. 13 
kor. 60 till. — Rizs 12 sor. 20 ti l. 12 Kor. 
80 ti 1. — Árpa 13 Kor. 10 ti 1. 14 kor. — 
fill. — Eao 19 Kor, 20 fi.i. .9 kor. 60 fiit.
— Kukor.ca 13 uor. 60 fill. 14 kor. 40 till.
— Lencse 20 Kor. 60 üli. 22 Kor. 80 till. — 
Bab 18 Kor. 40 ti 1. 20 Kor. 20 till. — Kö
les 9 Kor. 20 tid. 10 Kor. 40 ti.i.

Vetőmagvak 100 KI.ónként Budapesten. 
Vcröshsre 100—110 Kor. — Lucerna 100 — 
110 kor. — Bükköny 14 — 16 kor. — Mu
har 17—18 kor. — Baltacím 26—28 kor.

Nyilttér.
668/1906 vht, szám.

Árverési hirdetményi kivonat
Alulírott bírósági végrehajtó az 1851. évi LX. t.-c. 

10 i, § a erieliűcbeQ ezennel közhirré teszem, hogy a 
lévai Kir. jbiróság 190> evi v, 7ü4 1 számú végzésé 
következtében Habertn Vilmos ügyvéd által képviselt 
a Barsmegyei nepban< javara Szenesí janos Hrasko 
tf. eden
ho 17-éu ioganaioiitott Kielégítési végrehajtás utján 
ieiogialt és lö.U koronára becsült következő iugusa 
gok u. m. lovak, marhik és egy szekér uyilváuos 
arvereseu diadalnak.

Mely árverésnek lévai kir. jbiróság 1909 évi V. 
452 számú végzésé iolytau a birődag mar megállapított 
valamint a meg felmerülendő Költségek erejeig Garam 
keszioen letudó eszköz.ősére 1906 julius 21-en d e. 
9 oraja hatarideül kitüzeuk és abnoz a venni szándé
kozok oly megjegyzéssel hivatnak te , hogy az érintett 
ing-osagok az lööl. évi LX t.-c. 107, es 108. §-ai 
érteimében készpénzfizetés mehet', a legt öbbet ígérőnek 
szükség e.eteu becsarou aiul is el fognak adatni,

Ame ínyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
ig le es teiü foglaltatták s azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, jelen árverés az 18öl. évi LX. t.-c. 102 
$ a ertvlmeben ezek javára is e.rendeltetik.

Kelt Léván 19 j6. évi j ilius hó 6-án.

Karácsonyi Pál 
kir. bir. végrehajtó.

&yöagy virág-
jobb, teljesen ártalmatlan szar.
1 tégely ára I korona — Szappan 80 fill’ ,

BOLEMAN gyógyszertarban Léván.

r
Eien

caimaren

isme -etesek

raktárok

me'yekben

Singer

gépek

áruitatnak.a

Singer C) varrógép r. t.
LS/A Ka.ii.a3zi u 2.

FOVLA.RD-SELYEM
blúzokra és ruhákia méterenkint 65 kr.-tól 3 írt, 70 
kr.-ig. Bérmeutve és már elvámolva, házhoz szállítva. 
Gazdag mintaválaszték postafordultával.

Henneberg selyem-gyár Zürich.

Kakaó ea csokoládé kedvelők ügyeimébe:

a legosekélyebb sairtertalmu, azért Igen könnyen 
•méiitbetö, soha sem okoz székrekedést, mlnd- 
asáltal ritka finom ize mellett kiválóan olcsó. 

Valódi osakls

®
Hoff Jánoa rj

névvel es az oroszlán- w 
védjegygyeL

Csomagok i l/< kgr. 00 fillér 
» » l/s » 50 »

1 Mindenütt kapható.



28. szám.
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hirdetések.

ELŐLEGES JELENTÉS.

A lévai takarék- és hitelintézet
az ország elsőigazgatósága elhatározta, hogy

rendű gyáraival, iparosaival, termelőivel összekötte

tést létesítve

MAGYAR cikkekből, 
egyelőre mezőgazdasági gépekből s a mezőgazdaság 
napi szükségletét képező árukból (zsákok, ponyvák, 

műtrágyák, erőtakarmány stb.)
♦ki

bizományi áruraktárt|
állít fel s üzemét legkésőbb a foljő éY őszén megkezdi. fi 

a® 
fi 
fi 
fi 
© 
□ A Lévai takarék- és hitelintézet. A

o
Az üzem megkezdéséről és a továbbiakról 

közönség annak idején tájékoztatva lesz.

Elöleges értesítést kívánatra már most ad az intézet vezetősége.

í

1906. julius hó 15

Építési iroda áthelyezés!

Czibulka Rezső Léván > 
okleveles építész, építőmester, jóhir- 
nevű épitési irodáját Julius hé 31-től Kálíai 
utcza 27 számú saját házába helyezi át.

Tervek elkészítését, valamint azok & 
kivitelét bárminemű építésekre legol- 
csóbb árban elvállal.

Úgyszintén bárminemű mérnöki 
munkálatokat is legjutányosabb dij- 

— táblázat szerint.
rS Nagy raktár mindennemű épitési anyagokból,

I
i

□ Védjegy;

Cook és Johnson 
amerikai 

TjésoijH
(törv. védve) 

ma az egyedüli szer mely 
a kínos tyúkszem fájdaj 
dalmakat megszünteti és 

minden tövist elvoD.
(>00£>0-0t OOOO GOOG €3"€>O

minden tövist elvon.

*, Ma legjobb szer a világon 
1 drb. 20 fillér 6 drb. 1 korona — 

Kaphatók : a lévai gyógyszertárakban.

9 
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$
5 
o 
o
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0
00
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Magy. kir. 
dohány szivar, 

löpur és kártya
árulás.

Első
gazdasági és var- i

régép-, 
Jkomzoxxl-, 

fa- és 
érczkoporsó 

raktára.

Km
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 reszolők 
és ráspolyok, lóször-,afrik Afripuo és tengeri fü, épület- és bú
tor vasalások, finom kávé, czukor, 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 áljegyzékek kívánatra bér
mentve küldetnek.

I
AZ ARANY KASZÁHOZ, 

m i > i

grSAöiiói
Borászati "W 

Egyesület 
mint riszt, társaság 
palaczk-bori 1 na t 
elárusító raktára

Folyékony 
arany és ezüst 

festékek

T r t

.1

A Liniment. Capsici comp^
• Horgony-Falu • Expeller pítlíkí

S régjónak bizonyult báziszer, mely 
több mint 36 év óta legjobb fájdalom- 
csillapító szernek bizonyult köszvénynél, 
•sóznál éa meghűléseknél bedörzsölée- 

képpen használva.
Figyelmeztetés. Silány hatnfsítványóa 

miatt bevásárláskor óvatosak legyöft éa 
csak olyan öveget fogadjunk eL, a mely • 
.Horgony" védjegygyei es a Richter czég. 
jegyzéssel ellátott dobozba van csomagolva 
Ára öregekben 80 fillér, 1 kor. 40 t ét 
t korona éa úgyszólván minden gyógy- 
azartárban kapható. — FóraWár: Tlrfife 
József gyógyszerésznél, (Tud ap ••tea 

Blohter gyógyszertára
* aa „Arany oroszlánhoz**, Prágában.* 

ZUMkMbatnsM t Ma, Mindennapi eeéUÓIUt

(

I

MAGYAR GÉPEK 8
A tisztelt gazda közönség szives tudomására hozom, hogy H 

....................................................................................................... ya sokoldalú érdeklődésnek megfelelve raktáromon tartok 
MT GANZ-féle MOTOROKAT "Wi 
minden nagyságban, melyek nálam állandóan üzemben 
láthatók.

Egyben ajánlom a t. vásárlók figyelmébe a
-=== HOFPER és SCHRANTZ

elismert elsőrendű gépgyár összes gyártmányaikat, kű- b ...z __

l"
A
W

3 
m

Ionosén gőzcséplőkészletek, járgányos cséplőgépek
VICTOKIA DRILL vetögépek
ekék, szecskavágók stb. stb.

K* ÁLLANDÓ DÚS RAKTÁRT TARTOK 'W

= Mc. Cormick =
világhírű arató és fűkaszáló gépekből a legjobb gyártmányú t 

U varrógépek; legelőnyösebb bevásárlási forrása. fo

M KNAPP DÁVID
gépraktára Léva Mártonffy-utcza.

^őooőkaofyomocooooooooooomobocób 
ö = Újdonság! —

Minden háziasszony
kérjen a legújabban érkezett s közvetlen a termelőtől importált első minőségű

New-Cuba-Kávéból
melynek aromája kitűnő és term®szetes festetlen színű - •

W Kilója 3 korona 20 fillér ■?
4X2 kilogr. póstacsomag ára 13 kor. 50 fillér. i -— —

Kapható: KERN TESTVÉREKNÉL Léván.
Jegyzet: föd < g, hogy * kávé ne legyen túl barnára pörkölve, mi álta elveszti 

aamatját a kiizadja illő olaját.

ÍR
J

gx
XXXx x xX
X

= Újdonság! = Újdonság!

í Tulipán irötoii 
ö Legújabb és legjobb toll 
x MAGYAR GYÁRTÁSÚ
X írószerek, Papírok, Tinták, Tollak, írónők stb.

« « » tirtttittttí

Nyomatott Nyitrai éa Társa könyvnyomdáéban Léván,


