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előfizetési föltételek.
Vidéken és Léván házhoz küldve :

Egy évre ... 10 kor. — fill. 
gat hóra ... 5 kor. — fill.
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.
glófií.t**' P-nzek póst.utaWánynyal küldhetők. 
Kt> r. Mxnniok SO fillérért kaphatók 

a kiadóhivatalban.
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KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS

hirdetések
Né^yhasÁbos petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdij minden eiryes beiktatásér tü fillér-
Hivatalon hirdetmények

100 ezóig 2 kor. SO fill., azontúl minden ezó t 
fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

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

kedvezményben részesülnek.

TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen: hetenként egyszer

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

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

ívatalos közlemény.
i.

7 1606 szám.

Hirdetmény !
Léva r. t. város közönsége a lévai I-sö 

sz ívben A. I. 13 sor és 366 hrszám az 
úgynevezett „Oroszlán" vendég’öt 95.000 
korul vételárért a lévai uradalomtól a városi 
kép selötestület ju ius hó 12 én tartott 
ranlki üli közgyűlésében 4142/1906 szám, 
alat' hozott határozata folytán örök áron 
n>e_- ette, az ezen vételről fölvett adásvételi 
gz1 <dés és a képviselőtestület ezen hatá
rozat folyó évi augusztus hó 12 ik napjától 
lő > apig a város kiadó hivatalában az 1886 
évi XXII" t. c. határozmányai szerint köz
szemlére ki vannak téve, a hol azok meg
tekinthetők, s ezen idő alatt észrevételekkel 
eae’leg felfolyamodással megtámadhatók.

Lévs, 1906. augusztus hó 4.

b. polgármester.

II.
251 < 1606 szám.

Hirdetmény !
Közhírré tétetik, hogy az általános ipar 

testület megalakítása tárgyában t. évi aug- 
hó 21-ik napjának d. e. 9 órájára kitűzőt, 
közgyűlés a közbejött akadályok miatt nem 
fog megtartatni, hanem e helyett a közgyű
lés határideje 1903 évi aug. hó 17 ik napjá
nak d. e. 9 órájára tűzetik ki, melyre az 
érdekeltség jelen hirdetmény utján megidéz
tetik.

Léva, 1906. augusztus hó 1
MácsAziszky

b. po’gármester.

A tanítóképző helye.

Körülbelül harmadik éve vajúdik az 
a kérdés, hogy az állam által tervezett 
uj tanitóképzöiutézeti épület a város 
melyik részére építtessék fel, A közok
tatásügyi kormány az építési összeget 
költségvetésének keretébe is felvette s 
a parlament meg is szavazta, minda
mellett ma sem jutott egészen dűlőre 
a hely kérdése.

A városi képviselőtestület a múlt 

héten tartott rendkívüli közgyűlésében 
két helyet jelölt ki a tanítóképző 
uj épületének helyéül. Első sorban 
kijelölte a kálvária dombnak a Báti- 
utczára a kórházfelé néző oldalát,, a melyet 
úgy szépészeti, mint egészségügyi tekin 
tétből kedvező fekvése ajánl. S emel
lett kivitele sem ütköznék nagy nehéz
ségekbe, miután az ott levő üres telkek 
és szántó földek megszerzése aránylag 
tulmagas összegekbe nem kerülne. Ezen 
terv pártolói azzal érvelnek, hogy a 
város ezen részén, közvetlenül a belső 
városhoz közel épülne fel a monumen
tális épület, amely a város díszéül 
szolgálna s méltó pendantja volna az 
átellenben fekvő diszes megyei kór
háznak. Ezen kivül közelségénél fogva 
alaposan remélhetővé lenne, hogy a 
két osztályra tervezett gyakorló iskola 
növendékekkel megtelnék.

A második hely gyanánt a képvi
selőtestület a mostani vásárteret jelölte 
meg. S ennek a tervnek is igen sok 
pártolója van, kik véleményük indok
lására meggyőző érvül azt hozzák fel, 
hogy a város természetes fej'ődése a 
vasút felé vezet. Első sorban is erre 
fog kiépülni ajövendő város rész. Erre 
terelődik önkénytelen minden forgalma 
a városnak. És most, hogy a keramit 
ut kiépült, ez a forgalom rövid idő 
alatt meg fog kétszereződni sa kényel
mes, jó utón az iskolásgyermekek által 
könnyen megközelíthető lesz a gyakorló 
iskola. Fontos az is, hogy a telek a vá
rosnak nem kerül újabb anyagi áldo
zatába, mert már megvan. Sőt a meg
maradó rész is beltelek gyanánt igen 
jól értékesíthető.

A harmadik helyül a hegyalatti 
gazdasági kert még mindég kisért. 
Idáig sem a keramit ut, sem az aszfalt 
kiépítve nincsen, sáros és esős időben 
az iskolás gyermekek által csak nehe
zen megközelitbető. Emellett oly mesz- 
sze van a várostó1, hogy egyáltalában 
tartani lehet attól, hogy a gyakorló 
iskolának növendéke nem fog akadni. 

Ez a hely tehát komolyan szóba sem 
jöhet.

A telkek körül kifejtendő érvek 
előterjesztésére Báthy László, Leiden- 
froszt Tivadar és Holló Sándor képvi
selő testületi tagok küldettek ki a 
közoktatásügyi miniszterhez, ki megí
gérte,hogy a kérdést tanulmányozni fogja 
8 rajta lesz, hogy az uj épület rendel
tetésének ét a város érdekeinek is tel
jesen megfeleljen.

Miudezeken kivül felmerült egy 
negyedik s szerintünk igen életre való 
eszme, a melyet a küldöttség is felho
zott a miniszter előtt és ez az, hogy 
vájjon nem lehetne-e a tanítóképzőt 
mostani helyén elhelyezni. Ez a hely 
csendes, tiszta, pormentes helyen és a 
város közepén van. Iskola céljaira ke
resve sem lehetne alkalmasabb helyet 
találni. A mostani telek ugyan még 
nem elég nagy, de ki lehetne pótolni a 
szomszédos uradalmi várkertből. Esetleg 
intézeti kertül az uradalom tulajdonát 
képező szigetből, avagy a zugói rétekből 
megszerezhető, a mennyi szükséges. Ezen 
területek a képezde udvarától csak a 
keskeny Perec patak által vannak elvá
lasztva. Egy kis hid által természetes ősz- 
szeköttetést nyerhetnek a belső telekkel, 
Maga apaiak közelsége csakelőnyöslenne 
az intézet által művelendő kert gondozá
sára, s ezen területek megszerzése sem 
okozna túlságos nehézséget, mivel bárhol 
is épüljön fel a képezde, az idegen terü
letekért mindig magasabb árt kell fizetni 
amúgy is.

Ajánljuk ezt a tervet az érdek
lődők figyelmébe. Tegyék tanácskozás 
és megfontolás tárgyává; s bizonyára a 
számitások egybe vetése után mindenki 
rá fog jönni arra az eredményre, hogy 
ennél a negyedik tervnél jobbat és 
alkalmasabbat csakugyan gondolni sem 
lehet.

A daktiloszkopia.
Az újabb időben, az analfabéta szerb 

fejedelem hüvelykujj lenyomata, a meiylyel 
nevének aláírása helyett az akkori államok
mányokat el szokta volt látni, a rendőri 
szo’gálat körében mindinkább fontosabb 
szerepet kezd játszani s daktiloszkopia néven 
egész rendszeres eljárással vétetik igénybe 
a személyazonosság megítélésénél, vagy 
megállapításánál.

Es valóban, a hüvelyk, vagy bármely 
más ujjnak a lenyomata által, sokkal bizto
sabban állapítható meg a személy azonos 
volta, mint akármily pontos Bzemélyleirás, 
vagy bármily más ismertető jelek utján, sőt 
megbízhatóbban és könnyebben, mint a 
közvetlen személyi ösmeretség révén is.

Mert, miként nincs teljesen egymáshoz 
hasonló ember akként nincs is teljesen hasonló 
ujjlenyomat sem, vagyis a bőr felületén a 
pórusok menete minden embernél más-más 
alaku'atot mutat, a mely alakulatok lenyo
másának teljes azonossága, a személynek is 
teljes azonosságát bizonyítja.

Ezen segédeszköz segélyével a rendőr
ség, tagadás esetére, a már egyszer kezei 
közt volt gonosztevőket, vagy gyanús egyé
neket, ha azok oda újból visszakerülnek, 
könnyen felismerheti s kétségtelen bizonyí
tékot szolgáltathat a bíróságnak is személy
azonosságukat illetőleg. A legújabb korban 
a daktiloszkopia e határokon túl nem is 
te -jeszkedik, de ne-u igy a megelőző időkben, 
sőt még a legrégibb korban is, nagy elter
jedésnek örvendett, az ugyanezen alapon 
nyugvó tenyérből való olvasás, vagy jósolás 
az illető egyénnek a jövőjére nézve. A 
modern kor ezt, mint szélhámosságot félre 
lökte, de e tekintetben nem volt egészen 
igaza e kornak a réggi korra' szemben, mert 
volt ebben ugyan bizonyos irányú szélhámos
ság, hanem azért mégis a régiek megfigyelő 
tehetsége, a természeti jelenségek gyakorlati 
terén, sokszor és ez esetben is, mélyebbre 
látott, mint a modern kor.

Á régiek ugyanis már nagyon régen, 
mect a kézből való jósolást már az egyipto
miak is gyakorolták, észre vették, hogy 
minden ember tenyerén és ujján más és más 

T AHOZ A.
A Gyömbér.

— Rege. — 
Habinecről a Gyömbért nézd meg, 
S tetöjén látsz halotti képet, 
Egy óriási tetemet, 
Melyet csak a felhő temet. 
Kik ismerik hitét Rimának, 
Látják idős emberformának. 
S mit elmém igy-ugy kihimez, 
A történet.' olvasd, im ez .

A keresztyének Istene 
Krisztái által trónjára lépett, 
8 szelíd szóval magához hivá 
A sötétbe > bolyongó népet. 
8 a szeretet, az édes fegyver 
Oly gyorsan küzdött, hódított, 
Hogy a hamisságnak sasvárán 
Falat tört és ajtót nyitott.

Vén Jupiter nem vette észre, 
Hogy országában mi a baj. 
Főlfekildött a nagy Uyömb/rre, 
8 foglalkozott álmaival .' 
Mikor lesz a esillaghóditós 
Illendökép befejezve ? 
8 mikor tervét végig gondolá, 
Elfelejtő, honnan kezdte. 
Egyszer kiaéz felhösátiából 
Felálmoian : „Hát ott mi az ? 
Egy vén sassal együtt komázik 
Háromezer verébcsima r.“ 
Jó messze volt a hely, de látott 
Szeme a Jordánpartig is, 
Hol nem soká nehány madárnak 
feltét vevék rossz, csintalan fiuk. 
No, gondolá, majd másnak is kijut. 
Én vérebét, Nérót uszitá, 
(Ez meg Rima tüzet felszitá) 
Es lett börtön, gyilok, máglya ;

Millió szív bútól rágva. 
De Konstantin, a nagy cézár, 
Szólt I „Hé, cudar' nem elég már ?„ 
Elég bizony. Sőt a mi több t 
Más lesz az Ur felbök fölött. 
Jött azután nagy Etele. 
Ds úgy múlt el, a mint kele. 
Jött azután kemény Baján : 
Sir segített népe baján. 
Majd nemsoká magas Kárpát 
Látja, milyen vitéz Árpád. 
Zoltán, Taksony, kivált G-j,a 
Meg-megszólal „Nini, ej ha !* 
Milyen jó a nyugati azé', 
Mily édesen, lágyan beszól I 
Hallod, ham, édes Vajkom ? 
Utas, ereszd be az ajtón.
A ruháján fényes kereszt,- 
Ereszd, fiam, bátran ereszd 
És mikorra a hü ispán 
Fejdelem lett, a jó István, 
Akkorra már Jupiter, az öreg 
Olyan lett, mint egy száraz csonttömeg, 
„Vénusz, Junó I' — szólt a cselédinek, 
De mindegyik, mint vén leány, tipeg- 
„Vénusz, Juoó 1* kenjétek meg tagom. 
Vagy nem bánom, üssetek agyon.
8 közben szidá Esztergom Istenét: 
„Holló vájja, hal egye ki szemét.* 
„No megállj csak, vén Jupiter koma, 
„Lesz még egyszer a Tátrán lakoma. 
Nem hajlok egy maroknyi göröngyér, 
Ömölni fog belőled a gyöngyvér' 
Szólt az Isten, kit Jézus hirdetett, 
S Jupiterhez hét villámot vetett, 
Azaz dobott, vagy talán hajított,
8 a vén szivén oly tágas rést nyitott, 
Hogy a hegyről lesugárzott vére, 
Le, egéss a VéreM helyére.

•
H* nézitek tehát a nagy begye", 
Megértitek, meg a Oyömbér nevet ;

3 láthatjátok, mintha halott volna 
A hegytetőn a vén emberforma. 
De Vereskö már nem is oly véres. 
Erdőt ültet rá az ur és béres.
S mig a fenyves* csöndes, lágy szél fújja, 
Azt hiszed, hogy Jupiternek 
Keresztyének Istenétől 
Kötött koszorúja.

Tóth István.

Esik . . ,
Au aszfalt fénye?, tükörsima. Mindenütt 

lőcs pocs. Sűrű, nagy nehéz cseppekben esik, 
folyton, folyvást egyhuzamban. Az utszéli sat
nya, leveleden ágú fák szomorúan nyújto
gatják az égfslé csupasz, száraz gályáikat, 
A gázlámpák bágyadt, halovány fénye, a 
sűrű ködön csak tompítva, megtörve csillan 
át; a hosszú sárga villamosok, zúgva — 
dübörögve rohannak, csilingelésük belevész 
a zajba. Az emberek lótnak-futnak s az 
ernyőjük néha-néha összeütődik. Itt ott egy- 
egy szitok, káromkodás hangzik, mindenki az 
időt szidja.

Körülbelül már huszonnégy órája annak, 
hogy egyfolytában esik az őszi eső hideg, 
lehangoló oiökkönyösségézel. A köd mindin
kább össze-torlódik, sűrűsödik; az ég szürkés 
fekete. Az ázott-fázott emberek pedig sietnek 
a négy fal közé.

llull, hull az eső nagy kövér cseppekben.
A puha kalapos, köpcös, rózsás arcú 

szőke fiú, türelmetlenül ácsorog az egyik 
üzlet előtt. A kirakatot nézegeti, de ki tudja 
már hányadszor, Hol ide, hol oda állva, 
esernyőjét forgatva, merően egy helyre te-

kiütve várakozik. Az óráját minduntalan 
előveszi : a kitűzött idő rég elmúlt, de azért 
ö még mindig vár, hátha .... A leányka 
nem jő, pedig megígérte, hogy ma pontos lesz.

Demeter Ernő elszontyolodik, felnéz az 
ógre : egymást kergetik a korom fekete 
fellegek. S arcára bánatos, fájdalmas vonás 
ül . . .

— Jolán ! . . Jolán I . . — suttogta 
panaszosan, szemre hányólag.

De egyszerre gyengéd kéz érinti vállát, 
hirtelen hátra fordul s a leányka áll előtte, 
pajzánul mosolyogva.

Ugy-e azt hitted, hogy ma nem jövök ?
— Jobb is lett volna — de eat olyan 

hangon mondja, hogy maga sem hiszi el — 
legalább nem ázna meg.

— Haragszom 1 —- szó! a leányka s dur- 
cás, dacos mozdulattal elfordul, Ernő össze
csukja az esernyőjét, csak úgy csurog róla 
a viz, s a karját a leánynak nyújtja. Jolán 
egy darabig mintha habozna, majd körűinél 
és félve, de tu'bo’dogan elfogadja.

Megindultak. Kar a karban, egymáshoz 
simulnas, hisz1 jól össze kell bujniok, ne 
hogy megázzanak. Arcuk kipiru1, szivük lá
zasan dobog : a járó kelők minduntalan be- 
léjök ütköznek, de ök azzal mit sem törődve, 
mennek előre, a maguk utj án. Mindenki siet, 
mindenki rohan, csak éppen ők ketten — 
sétálnak.

E* vannak foglalva egymással, nem 
törődnek se as esővel, se a hideggel, semmivel, 
semmivel a világon . , .



menete van a pórusoknak, vagyis hogy más 
és más ezeknek az alakulati formája, de 
egyszersmind azt is észre vették, hogy e 
különféleség dacára is, ezek között még is 
van valami hasonlóság, vagyis, hogy e 
különféle alakzatu görbéknek van egy bizo
nyos csapása, a mely több egyénnel azonos.

Ezen azonosság folytán aztán, az azonos 
görbékkel biró egyéneknél az egyiknek 
múltját jövendölték a másiknak jövőjére 
nézve s a jóslat készen volt.

Hogy és miként talált e jóslat, az sta
tisztikailag kimutatva nem ösmeretes, de 
hogy hosszú időn által volt gyakorlatban, 
az a hagyományok és a följegyzések alapján 
eléggé tudva van s csak a legújabb kor 
küszöbölte azt ki, de még ez sem birt vele 
egészen, hiszen még Párizsban is előkelő 
személyek keresik fel az ilyeu, nem épen 
nem ritka jósnöket.

Mennyire bir a régieknek e megfigyelése 
jogosultsággal arra, hogy abból az egyén 
jövőjére nézve következtessünk, a mai, úgy
nevezett íelvilágosodott korban kutatni, talán 
túl merészség, talán nevetséges is, de a 
daktiloszkopiának sok feltűnő jelensége mégis 
bátorságot ad nekem arra, hogy e myszti- 
kusnak látszó dolognak a természetes ala
pokon nyugvó kutatását megkíséreljem s a 
már eddig is tett biztató megfigyeléseimet 
tovább folytassam s ezen annyira különbö
zőnek látszó pórusmenetek közötti azonos
ságot megtalálva, ezt egyelőre az egyének 
közötti külső hasonlóság, vagy természetes 
kapcsok bebizonyítására használjam.

Ezekre nézve az eddigi megfigyeléseim 
is vetnek már világot, a mennyiben már 
több esetben mutatják, hogy ha két egyén 
hüvelyk ujjának pórus meneteiből kiválasztott 
viszonylagos görbék azonosok egymással, 
akkor azon két egyén külsőleg is hasonló 
egymáshoz, sőt találtam már oly viszonylagos 
görbéket is, a melyek az egyének belső 
hasonlatosságát is látszanak mutatni.

Mindezeknek dacára azonban az eddigi 
csekély száma megfigyelések távolról stm 
elegendők arra nézve, hogy e tekintetben 
határozott véleményt, vagy ítéletet mond
hatnánk, ez irányban a vizsgálatoknak és 
megfigyeléseknek még óriási mennyiséget kell 
eszközölniük, mig egy biztes természetes 
alapot találunk, a melyre aztán egész rend
szerünket ráfektethetjük.

Különösen szociál-arkölcai szempontból 
tekintve lenne szükséges a szükebb körű 
családok tagjainak ujjlenyomatait nagy mér
tékben vizsgálat alá venni s ezekből a csa
ládhoz való tartozásnak viszonylagos görbéjét ! 
feltalálva, döntő érvet adhatnak a bíróság ' 
kezébe sok oly elválási pereknél, a hol az 
esetleges válási oknak pl. a házasságtörésnek 
meg, vagy megnem történte a bíróság kezében 

levő adatokból határozottan meg nem álla
pítható, de sőt az apasági kereseteknek is 
egy kétségbevonhatatlan bizonyítékát szol
gáltathatnák ezen ujjnyomatokban kifejezett 
visszonossági görbék a bíróság kezébe.

Ezen utón már a daktiloszkopia a ren
dőrségnél annak magasabb fórumához, a 
bírósághoz kerülne és szolgáltatna kétségbe- 
vonbatlan bizonyítékokat a vádlott elitélésére 
vagy felmentésére, ami minden bizonnyal 
óriási haladását jelentené e téren az igaz
ságszolgáltatásnak és még nagyobb előnyt 
nyújtana az emberiségnek a szociálerkölcsi 
alap fentartására, amely szintén csak a házas 
élet t’szta erkölcsén nyugszik leginkább.

Majd tovább menve, nincsen kizárva az 
som. hogy az ember lelki életének miszté
riumaiba szintén a daktiloszkop’a révén fogunk 
leginkább bepillanthatni ; mert a pórus mene
tek görbéinek alakulásairól az embernek 
nemcsak külső alakjára, hanem szervezete 
tökéletességére, izomerejének fej'ettségére, í 
valamint érzék szerveinek helyes mivoltára t 
is következtethetünk s ezeknek révén érzel- • 
mei, indulatai és szenvedélyeinek fokozatai ! 
sem lesznek ösmeretlenek előttünk, amelyek- ; 
bői ismét belső jellegére, ügyességére sőt > 
még észtobetségére is vonhatunk követkéz- j 
tetéseket, amennyiben az észiehetség maga j 
is nem annyira az agyvelö mennyisége, mint 
inkább az érzékek tökéletesség -'föl és azoknak 
pontos egymáshoz való kapcsolódásától függ, 
amely tökéletesség s kapcsolódás kulcsát 
igen könnyen feltalálhatjuk a pórus vonal 
alakjainak ösezbangzó töké'etes^égében,

Mindezeknek révén az egyén belső világa I 
döggé kitárva áll majd előttüuk arra nézve, : 
hogy megösmert fizikai szervezete, ügyessége, 
észtehetsége mivoltából annak jövőjére is 
következtethessünk, hiszen az ember jövője 
a fennebbiekböl épül fel tulajdonképen.

ly értelemben véve igazuk lehetett, sőt 
igazuk lehet még ma is azon jósoknak, kik a 
tenyér, ujjak, egyáltalaban a kéz alakulatai
ból, vonalaiból s e vonalaknak tökéletesebb 
vagy kevésbbé tökéletes hajlataiból, görbéiből 
igyekeztek az emberek jövőjét kiolvasni.

Bajt e jóslatoknál csak az okozott, hogy 
az ezzel foglalkozók, vagy még most is 
foglalkozó jósok és jósiiős mindig többet 
mondtak, mint a mennyit e pórus menetek
ből kiolvasni tudtak, vagy jelenleg is tudnak, 
amelyek már éppen nem voltak, sőt most 
sincsenek semminemű összeköttütesbau o 
viszonossági görbékkel, ami aztán a szélhá
mosság terére ragadta őket. Megmaradva 
azonban szigorúan a természetes téren, 
felette érdekes és hasznos következtetéseket 
vonhatunk le a pórusok alakzataiból az ember 
külső és belső valójára nézve.

E téren kutatva, megkezdett vizsgáló
dásaimat a legszélesebb mederben folytatni 

akarom s ebhez mint közérdekű s közhasznú 
dologhoz vagyok bátor e lap t. olvasóinak 
szives segítségét kikérni, amennyiben min
denkihez, ki ezen ujjlenyomatok után érdek
lődik, azon megkereséssel járulok, kegyes
kedjenek ily íenyomatot mentül nagyobb 
számban s mentül szélesebb körökből véve, 
azokat beküldeni, különösen a családi kö
rökből sokat, ahol úgy a jobb, minta balkéz 
hüvelykujjának belső, tehát a párnázott 
oldalának első Ízülete legyen lenyomva.

A jobb és a bal hüvelykujj j. vagy b. 
betűvel jsízendő, valamint a férj, feleség, 
esetleg a gyermekeké — ha különnemüek 
lennének azok — szintén megirandók, sőt a 
gyermekeknél ezek évei száma is kiteendö.

Igen kívánatos a többi ujjak lenyomata 
is, amelyeket gummiarabikumban feloldott 
kék, vagy piros festék segélyével eszközöl
hetünk legcélszerűbben.

Mindenki, ki e szives kérésemet teljesítve, 
vizsgálódásaimban nekem segítségemre lesz, 
csak a közjónak teszsu tulajdoképen nagy 
szolgálatot, mert a daktiloszkopiának ily ará
nyú megfejtése és felhasználása mérhetetlen 
előnyére és hasznára fog szolgálni az 
emberiségnek.

A lenyomatok beku dósét a Meteor idő
jelző lapok szerkesztőségéhez kérem címezni, 
(Bpest, II., Donáta-utca 8.) mely lapban 
fognak a vizsgálatok eredményei is elsősorban 
közzététetni.

Vozáry Pál,
k. főmérnök s a Meteor szerkesztője.

Különfélék,
— Lévai küldöttség a kultuszmi

niszternél. A legutóbbi varon közgyűlés 
alkalmával a képviselőtestület Báthy László, 
Leidenfrost T.vadar és Holló Sándor képvi
selőtestületi tagokat bízta meg azzal, hogy 
az uj tanítóképző telkét illetőleg személyesen 
adják elő a kultuszminiszternek az ügy mai 
áliását. Gróf Apponyi A bért folyó hó 7 én 
fogadta a küldöttséget ; városunk iránti jó 
akaratát bizonyította az a meleg szívélyesség, 
melyiyel a küldöttséget fogadta ; az előter
jesztést igaz érdeklődéssel hallgatta meg 
a legkisebb részletekig, s megigerte, hogy a 
kérdést tüze.esőn tanulmányozván, úgy fog 
dönteni, hogy az az intézet és a város ér
dekeinek is megfeleljen.

— A lövöldéi mulatság. A Lévai 
Kath. Legényegyesület műit vasarnap tartotta 
meg a nyári mulatságát. Zeneszóval, zászlók 
alatt *i44 órakor vonultak ki az egyesületi 
tagok u L/öyöldébo. A vecdégíjk is csakha- 
mar ellepték a szabadban terített asztalokat. 
S hogy mindenki jól érezze magát, arról a 
rendezőség bőségesen gondoskodott. Körtei 
mesen maszkírozott zsokkék nyergelték meg 
a szamarakat. A miből lett aztán verseny 
nevetés, a futtatás elmaradt, A fazéktörés, 
a kifíirágás stb. mind ügyesen voltak kie
szelve. A postásoknak sem kívánunk soha 
több munkát, mint a mennyit a viiágposta 
kihordói végeztek. A. untformisos asztal 

valóságos irodává alakult. Söröspohár volt 
a tintatartó, konf etti a porzó, nagy 
sárga ugorka a papirnyomtató. Zsákban 
macskát mindenki vett, (j y szépen tudták 
kinálni a csinos árusitónöK, hogy nemcsak a 
tulipánért, hanem a kifúrt tojáshéjért is 
szívesen megadták a 10 fillért. A táncra 
későn került a sor. de iparkodott behozni 
mindenki, a mit elmu'asztott. Éjféltájban 
Kreutz Gyula, táncmester is megjelent és 
szépen sikerült négyest rendezett. Hogy a 
csárdást aztán meddig járták cigány mellett, 
jó bor mellett, arról be nem számolhatunk. 
A rossz nyelvek azt mondják, hogy réggé: 
8 óra felé még láttak konfattis vendégénél 
jönni onnanfelöl.

— Eljegyzés. Auyusztin János, oki. 
tanító a múlt héten jegyezte el Léván János. 
M&rgitot, Jánosi Antal polgártársunk kedve- 
leányát.

— Az érsekujvári árpavásár. — 
Bars, Esztergom, Hont, Komárom, Nógrád, 
Nyitra, Pozsorfy es Trénerén vármegyék az 
árpavásár rendezése céljából alkalmi szövet
ségbe lépett gazdasági egyesületeinek meg
hatalmazottjai folyó hó 2-au tartották meg 
Érsekújvárod közös értekezletüket, melyen 
mind a nyolc egyesület elnöiei és titkárai 
által képviselve vo;t. — Megjelentek Ivánka 
István, Urdódy Lajos, Muzay Gyula, Ssilvay 
István, Leidenfrost Karoly, Beme- Róbert. 
Eltér Kálmán, M ihoffsr Stndor, Horváth 
Jenő, Ágoston Miklós, Levatich László, 
Siklai József és még többen. — Az érte
kezlet vezetésére a nyitramegyei gazdasági 
egyesület ügyvezető aleluöae keresett fe 
— Az értekezlet egyérielmüleg kimondta, 
hogy az árpavásár rendezi se épen a folyó 
átmeneti évben faltét énül szükséges, annak 
érdekében tehát a már megindított mozgal
mat teljes odaadással folytatni fogják. — A 
vasár napjául véglegesen augusztus 19-ét 
állapították meg a a vásár megtartásáról a 
hazai és kü.íöidt érdekeltségeket ismételten 
a legkiterjedtebb módon értesítik. — A 
vásári szabályzatot s a vásárral kapcsolatos 
teendőket minden részletre kiterjedöieg 
megállapította az értekezlet. — A vásár 
elnökéül Mezey Gyulát, a nyiiramegyei 
gazdasági egyesület ügyvezetőjét, igazgatókul 
Horváth Jenőt, Levatich Lászlót és a nyit- 
ramegyei gazdasági egyesület titkárát válasz
tották meg. Nagy örömet keltett az érte
kezlet tagjai közt annak bejelentése, hogy 
Darányi földmivelési minister a szaktudósitós 
és con8uiátusok utján a vásárnak a iegtága- 
sabb körű kihirdetését elrendelte s ugyan
erre a kereskedelmi miniéiért is fölkérte, 
egyúttal Rodicky Jenőt és Bartók Gézát 
bízván meg képviseletével. — A vásár 
sikeréhez mindenütt a legizebb reményeket 
fűzik.

— Kérünk piaci rendszabályt 1 Az 
idén jó esztendő volt, jó termes, meg minden, 
ebből az következik, hogy olcsó a gabona. 
Ebből meg különösképen az, hogy az élel
miszer hallatlan drága. A piac úgy nyeli a 
pénzt, minta Duna a vizet. A legegyszerűbb 
és legszükségesebb élelmiszerek ára szökött 
fel, és pedig azért, mert mód nélkül kifej
lődött a kofa-forgalom. A közvetítők, a 
kereskedelemnek ezen korcshajtásai össze
vásárolnak mindent, aztán a vásárló közön
ség kénytelen megfizetni az ö könnyű kere-

Jolán össze-vissza csacsog-fecseg. Ernő 
csak hallgat, úgy szereti a leány eziistcsen- 
gésü hangját hallani. Es szerelmesen, vágya
kozva nézi, szive bálványát.

Már régóta jóbarátok ; a nagyváros utca 
forgalma, jobban mondva egy nagy eső hozta 
őket együvé. Akkor is meglehetősen esett, 
épp úgy mint most, csak hogy nyár volt s 
a nyári hirtelen támadt zápor verdeste-uas- 
kolta az aszfaltot. Jolán hazafelé sietett, 
persze esernyő nélkül. Demeter Ernő, egy 
öreg családi ernyő boldog és szerencsés 
tulajdonosa, meglátta a szép göndörhaju ba
bát, a mint bőrig ázva egy kapu alá me
nekült. A hófehér ruhácskától C3urgott a 
viz s az udvarias Demeter szolgálatkészen 
felkínálta esernyőjét. A leány mosolyogva 
elfogadta s azóta minden nap találkoznak, 
röpke, rövid időre távozhat hazulról. S ennek 
a fél órának örülnek egész nap s ezt várják 
örömrepesve mind a ketten úgy, miként 
mások a boldogságot, üdvöt szokták.

A leány életében nagy fontosságú a mai 
nap, mert im most megy először karonfogva 
egy férfivel. Olyan különösen, furcsán érzi 
magát, de nagyon örül néki, talán még 
jobban, mint tavaly az első bosszú ruhának, 

Szemük csillog, arcuk izzik testük remeg. 
A leányka kigombolja kabátját, nyilván 
melege van.

A félórának mindjárt vége s befordul
nak a népes kőrútról a mellék utcába, hol 
nagyon szűk a járda és sötét minden.

Megállnak. A leány édesen a fiúra tekint.
— Demeter ur, jöjjön el hozzánk egy 

pár percre, a kis öcsém van csak otthon, 
apáék elmentek. Nagyon esik és már tovább 
nem maradhatok.

— Eaer örömmel I — válaszol a fiú éa 
• nagy felbuzdulásában oly erősen megszo , 

ritja a leány kezét, hogy az fajda'mában 
majd, hogy fel nem jajdul . . .

Az eső újra megeredt, sietnek. Alacsony, 
földszintes házikó elé érnek. Jolán előre 
megy s Ernő kisvártatva utána.

Az udvar sötét, a lámpák pislogva égnek. 
Belépnek egy kis szobába, mely egyszerű, 
polgári butorzatu. A leány széket hoz, a 
fiú bátortalan, alig mer leülni, nagyon elfo- 
gódott ; mindunta’an az ajtóra pislant, mintha 
a morózus spa jöttétől rettegne.

Jolán kacag, szivböl, egészségesen. Haj
fonata elszabadul, fürtéi az arcához csapód
nak. Ernő, szótlan, gyámoltalan, féiös.

Künn még mindig esik . . .
Később közömbös, mindennapi dolgokról 

beszélgetnek. A fia a hivataláról, a leány 
az apja szeszélyedről.

Nyolcat üt a kakukos óra . . .
— Ijedten összerezzennek, Ernő sietve 

magára ölti kabátját s Jo'án vádlólag néz 
rá, mintha tekintete azt moncaná : hát csak 
ebből állt a te szerelmed ? Csak igy tudsz 
szeretni ?

A fiú megérti a nézést, zavarba jő s 
egy pár szót hebeg, Ö is mást várt ettől az 
együttléttöl ; csak a kezdet ne , volna oly 
nehéz . . .

Telnek-mulnak a percek. Már másod
szor búcsúznak. És im megjő a férfi bátorsága-

Hircelen átkarolja a leány nyakát s vadul, 
szenvedélyesen csókolgatja az ajakát .... 
az első, igaz szerelem minden hevével . . ,

Jolán behunyja szemét, fejét Ernő vál
lára hajtja; az idő pedig gyorsan, észrevét
lenül repül ... Az óra mutatók, mintha 
irigyelnék boldogságukat, szinte óriási sebes
séggel száguldauak a fehér mszőnyöu . . ,

Megint ütött egyet a kakukos óra . . , 
Ereikben • vér boraasitóan, etaeveBset-

|
ten lüktet, szűzies, észbontó csókokat váltanak

— Jolán 1
, — Ernő 1 — htngzik szüntelenül.
.- — Szeretlek 1

— Édesem.
— Mikor látlak ?
— Ciak holnap után.
— Mi irt nem holnap ?
— Mert nem szeretlek.
— Te édes 1 . .
— Menj már 1

5 — Még nem.
— Mindjárt itthon lesznek.
— Akkor megyek.
— Várj még . . . még . . .
— Angyalom.
— Eu úgy szeretem az esőt.

—- En is hisz mindent annak köszönhetünk.
— A boldogságot is ? I
— Azt is mindent.
A kékornyőjü iámpa szelíd, jámbor • 

sugarai rájuk vetődtek. 8 ők pedig suttog- 
nak, incselkednek s igen-igen boldogoknak ; 
érzik magukat.

Kip ! Köp 1 . . — hallatszik egy
folytában, ismételve: az eső szomorúan, 
egyhangon verdesi az ablakot, de őket ez 
nem zavarja. Hisz különös, csodás világban 
járnak, virágok, vérpiros virágok között : a 
mély, tiszta szerelem világában. Nem be
szelnek a holnapról, nem esküsznek egymás
nak örök hűséget, nincsenek tisztátalan 
vágyaik ; hanem csak szeretnek, az első 
szerelem nagy érzésével. A leányka arcára 
rózsákat fest az érzeten, a fiú pedig átszel
lemült tekintetével simogatja, körülcsókolja 
mindensége dua, szőke, aranyhaját............

— Künn esik, hullanak a nagy, nehéz, 
kövér esőcseppek ....

* « «

Öreg ember, öreg asszony egymást 
nézve hallgatják az eső cseppek monoton 
kopogását s képzeletűit aa emlekezes szí- 
uyán viasza száll arra az időre, mikor azok 
a nagy kövér esőcseppek hullottak ... .

— Kip — köp I — de máskép hang
zott ezelőtt............

X-Teg-yed-i SzaToó Béla.

Tulipán-virág.
'tavaszi laugyszellö csókos napsugárral 
Játszadozva lejtett hegyen-völgyön át, 
Lombbal koszoruzta s illatos virággal 
Hintette be újra migyarok honát, 
b a hogy szállt a szellő, napsugár mosolygott, 
Megújult nyomukban a beteg világ.
Szivünk örömere te is kivirultal 
Tulipau, tulipán, szép magyar virág.

Melyre aunyit vártunk bízva, epsdve ; 
Kemények hozója, az isten hozott 1 
Megdobban a szivünk szent houszerelemtöl, 
Amikor keblüuket felvirágozod. 
Az vagy a kezünkben, ami öseiukuek 
Harcedzett kezében volt a kopja, kard; 
Veled is mint azzal a maga honában 
Ezer ellenségtől védjük a magyart I

Lobogója vagyte vérteleu csatáknak, 
Ahol a magyarnak biz'ou győzni kell. 
Kút halálba sülyed ez a hon különben, 
Ha ezt a csatát is ö veszíti el, 
Örnalias, becsület, független szabadság, 
Nemzeti dicsőség romba dőlne mind, 
Elfordulna tőle örökre az ég is, 
Hogy életre többé ne keltse megint.

Virulj hát tulipán I Legyen villásod 
Győzelmes jövőnek biztos záloga I 
Nemzeti nagyságnak légy osak hirdetője, 
Őszi dér, hervadás ne érjen soha 1 
Verje meg az átkod, aki csalfa sz.vvel 
leged és e hont is hervadozni hágy, 
De aki veled vau, ezerszer is áld mag 
Tulipán, tulipán, szép magyar virág 1

Szemlér Fsreno. 



„tűket. Ped'g képtelenség az áru közvetí
ti ott. ahol a termelő maga hozza piacra 
termiéit; ö uem kap éne többet, a kö- 
,őnseg “eg drágán veszi. Ez az éle! miszer 
uzsora » fogyasztó közönség létérdekét 
fgnyegeti, tehát a hatóságnak kötelessége a 
bíiou .-egiteoi. Más városokban rendezve 
TiU a piaci vásárlás ügye, a kofák és köz
vetítők »k bizonyos határidőn túl vásárol
ónak • termelőtől, mért nem csinálhatná 
ezt tn< a mi városunk is, hiszen < zt saját 
íUtonou hatáskörében megteheti 1 És pedig 
sürgő- kell a piaci rendszabályt megal
kotni. nőst vau rá a legnagyobb szükség ; 
ha ke ““ ,e’z. a rendőrség dolga, hogy azt 
eíélye.-. keresztül is vigye. Ellenkező eset
en x ízemet kspnak a piaci hiénák, és a 
vásári■ zönségnek, mely dolgozik s produk ál, 
kétsz áron keli mindent beszereznie 
anélk> hogy jövedelme emelkednék.

— Savanyuviz mizéria Már ilyen 
jg vai E értük, hogy már Léván sem lehet 
jgvan v>zet kapni, épen most, kánikulában, 
mikor leginkább kel1. Vájjon nem volna-e 
jó, ha i tulajdonos itt a városban egy rák
ért irtana, vagy legalább lennének itt 
bízom yosai, akiknél mindig legyen készlet ? 
ákko ilzonyosan a fogyasztás is nagyobb 
lenne, gy látszik, hogy most külső szállí
tások: fektetik a fősulyt, ped.g Léva és 
vidék a legjobb fogyasztója a szántói viz- 
nek, régebben úgy szólván csak itt fogyott. 
Az e. említett raktár nagyon praktikus 
dolog nne és régi óhajtása a közönségnek.

A F. M K. E. igazgatói vá
lasztmánya 1906. augusztus 11-én (szom
baton; telelőit 11 órakor Nyitrán, a várme
gyébe nagytermében a Ssmbery-hagyaték 
ügyére végleges rendezése tárgyában rend- 
kivii.i ülést tartott.

A lévai csizmadia ifjúság 1906 
évi usztus hó 19-én az „Oroszlán14 szál
loda nagytermében táncvigalmat rendez. 
Belepti-díj : személyjegy 1 korona 60 fi lér, 
család jegy 3 korona. Kezdete este 7 órakor.

Borfogyasztási adó. A Magyar
országi Bortermelők éa Borkereskedők 
Országos Szövetsége dr. Molnár A'tos or
szágos képviselő elnöklésével ülést tartott. 
Versre varos Gazdasági Egyesü et borászati 
osztályának indítványára elhatározta a vá
lasztmány, hogy országos mozgalmat kezd a 
borfogyasztási adó leszállítása érdekében. A 
kérdés összefügg a tervbe vett pálinkaadó 
emeléssel. Bír ni ily visszatetszést szült ez 
általában a gazdaközönség köréb j, a bor
termelők örülnek neki, mert remélhetőleg a 
borfogyasztást fogja elősegíteni. Üa termé
szetesen a nép is csak úgy tér át a drága 
és karos pálinkaélvezetről a borfogyasztásra, 
ha a fogyasztási adó megszűntével a bor 
olcsóbbá válik.

A F. M. K. E. közgyűlése. A 
Felvidéki Magyar Közmüvemdesi Egyesület 
ez évi rendes közgyűlését augusz u< 28-án 
a Csorbatónál fogja megtartani. A közgyűlés 
a szokásos ünnepek és kirándu'ások kereté
ben fog megtörténni. Progr.mmja következő : 
Augu-ztus 27-én, hétfőn, érkezés CsorJja’óhoz. 
Eoed a Csorbatón. Este a F. M. K. E. 
igazgatóvá asztmányi ülése. Ezután ismerke- 
dö-sst a szál ó vendéglőjébeu. — Augusztus 
28-án, keiden délelőtt a F. M. K. E. 
közgyűlése. Két órakor társasebéd, este hit 
órasor hangverseny, u áoa táncestély. — 
Augusztus 29 én kirándulás a Bunajecen á' 
Scsavnicára és esetleg Zikompanéra.

— Elvi jelentőségű határozatok. 
Bizonyos időhöz kötőit alkalmi foglalkozta
tás nem tekinthető szolgálati viszonynak. 
(Kúria 3811/906.) — Képviseiöválasztási 
zászló erőszakos eltávolítása nem a büntető 
törvény alapján, hanem mint rendőri büntető 
eljárás alá tartozó birá andó el. (Bslügymin. 
4949/905.) — Az ágyasaági viszony létesü- 
lésere vonatkozó megállapodás a jó erköl
csökbe és a közrendbe ütközvén, az ilyen 
megállapodásból bíróság előtt érvényesíthető 
kő'.elem nem szármázik. (Kúria 592/902.) — 
Törvény hatósági bizottsági tagságnál a két 
évi adófizetés feitéte'e csak a legtöbb adót 
fizető és nem a választott bizottsági tagok 
minősítésére vonatkozik. (Közig, bíróság 2814/ 
1 JOó.) — A bírósági végrehajtót, amennyiben 
bírói Kiküldöttként jár el, az állami tisztvi
selőknek biztosított vámmentesség megilleti. 
Közig, bíróság 1041/906) — Községi elöl

járói választás abból az okból meg nem 
semmisíthető, hogy a megválasztott elöljárók 
e^y része a Községi fogyasztási szövetkezet 
ig-zgatóságának tagjai. (Közigazg. bíróság 
1442/906.

— Omnibusz járat Farkány-Nána 
él Esztergom közt. Az Esztergomba utazó 
közönség regi óbaja végre teljesült, mert 
behozták az omnibusz-jsratokat Parkány- 
Náua és Esztergom közölt. Mindenki örömmé 
veszi tudomásul ezt az uj intézményt, meiyet 
mai régen kellett volna létesíteni. Az esz- 
teremi hírlapok sürgetik, hogy az omnibusz 
éjjel es kora reggel is közlekedjek.

— Óvakodjunk a mérges gombá
tól A naposban több halálos kimenetelű 
gombamérgezésröi adtak hirt a lapok. Ide 
vonatkozólag jó lesz megjegyezni egy sza
kértő orvosnak nyilatkozatát : A gombák 
tbetők és mérgezők* Az ehetők is mérgezőkké 
válhatnak elromlás folytán. A kettőt egy- 
®astói jól megkülönböztetni nem könnyű 
dolog, még a szakembernek sem. A szoka
tod nepies próbák nem megbízhatók ; ezek 
lennének a gomba színváltozása a metszés 
felületén, és az ezüst kanál megteketedése, 
Legmegbízhatóbb, a eat ajánlják » méreg tan
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vagy szokatlan alakú leveleket ne 
levélgyüjtöszekrénybe, hanem a

II
t

i

/bnvH/y.V?\b,8“ ‘ " 9om1,a leforrázás&t, s a
, r'.lzat ^öntésit. ^zen eljárással mig a mér- 
gezo-gomba is élvezhetővé válik. Minden házi
asszony tehát, mielőtt a gombát elkészíteni 

arJa, orrazza le, s a forrázatot öntse ki. 
a ezt e mulasztja, megmérgezheti családját, 
ezze magának örökös szemrehányást okoz- 

a . szárított gombáknál nagyobb óvatos
sasra nem kell intenem a háziasszonyokat, 

Ba a szárított gomba közé vegyült is 
mérgező gomba, az rövid időn beül ehetővé 

a száritás foytán, mivel igy az 
illő olajok, melyek a mérgező anyagokat tar 
a mázzák, elillannak Jelenleg a gombaméreg 

ellenszerével még nem rendelkezünk.
Figyelmeztetés a levélszekré

nyek célszerű használata tárgyában. 
Az utóbbi időben gyakran előfordul, hogy a 
közönség nagy terjedelmű levelet is beerő
szakol a kifüggesztett postai levélszekré
nyekbe. E levelek terjedelmüknél fogva a 
szekrény be sö oldalfalai közé szorulnak és 
ezek miatt a később bedobott levelek a 
szekrények kiürítése alkalmával a szekrény
ben maradnak. Az ilyképen benszoru't levelek 
csak a levélszekrények időközönkénti meg
vizsgálása alkalmával kerülnek elő és nagy 
késedelmet szenvednek. A közönség érdeke 
tehát, hogy a levelek gyors és akadálytalan 
továbbítása végett, a nagy terjedelmű és 
súlyos, 
dobja a 
postahivatalba adassanak fe).

— Halálozás. Takács István, a kö
zönségesen úgynevezett „jeruzsálemi Takács,u 
mivel régebben beutazta a szent főidet, teg
nap reggel rövid szenvedés után 53 éves 
korában meghalt. A boldogult jóravaló, derék 
iparos ember volt, választott tagja a városi 
képvise ötsstü etnek.

— Névmagyarosítás. O/ecs/ca Ferenc 
lévai illetőségű budapesti lakos vezeték ne
vét belügyministeri engedélylyel Ovári-rz 
magyarosítotti meg,

— „Nem ment el a pénz !“ Biálli-
tott reggel a lévai postahivatalba egy vidéki 
atyafi. — Pénzt szeretnék küldeni a katona 
fiamnak, tiz forintot, de uem tudok Írni, 
legyen szives, Írja föl. — Az utalványos 
tiszt, felvilágosi’ja, hogy neki nem szabad azt 
megírni, de majd megirja egy másik ur. így 
is történt. Még bélyeget is vett, azt sem 
tudta felragasztani, szóval mindanféle segít
séget vett igénybe, pedig nagy volt a for
galom. — A vevényt átvette, és nagy 
hálálkodással távozott. — Délu áu az utal
vány-összegek összeszámításánál kitűnt, hogy 
tiz fo int hiányzik. Keresik, kutatják, hol 
lehet a tévedés, semmi nyoma. Nincs egyéb 
hátra, ke e vasén le kell szúrni a tiz forintot. 
Végre későn, mikor már készen volt a zár
lat is, beront a fönt említett atyafi lihegve, 
erősen kocog az üvegablakon. — No mi az ? 
- B,j van kérem alássan 1 — Micsoda ? — 
Hit nem ment el a fiamnak a pénz ! —
Dahogy nem, már ott is van 1 — Biz én 
azt jobban tudom, hogy nem ment e’, mart 
itt van ni, elfelejtettem odadui. — Az ám 
bácsi, szerencse, hogy jókor észrevette, még 
beszúrjuk valahogy a postaz^ákba.

- Postanövendékek felvétele A 
kereskodelmügyi m. kir. minister ur a pos- 
tatávirda növendéke nek újból való felvé
telét és kiképzését hitározván el az érde ödö 
szü ök és gyámok figye'mét ezen közleményre 
azzal hívjuk fel, hogy a köze'ebbi tudniva- 
valókat az itteni postatávirda hivatal veze
tője nyújtja az érdek ödöknek. — E őre is 
szolgáljon tájékozásai, hogy csak oly 14-16 
éves ifjak pá'yázhatnak, a kik 1 gdább 4 
középiskolai osztályt végeitek.

— Esztergom nagy Szent István- 
Ünnepe. Az esztergomiaK már éveken ke
resztül foglalkoznak azzal a tervvel, hogy 
Szent István-ünnepét, az e!sö m gyár király 
szék- és születése helyén mUtóképén megül
jék. Mindannyiszor azonban az idő rövidsége 
gátolta őke': gyönyörű tervük kivitelében. 
Az idén azonban már megpróbálkoznak vele 
ha nem is lesz még uws' olyan, mint ami 
lyennek óhajtanák, mégis csak megtörik a 
jeget, a kezdet nehézs-gein átesve Eszter
gomot országos ünnep ily színhelyévé fogják 
tenni. A város képviselöteslü'ete 1000 kort 
előlegezett a költségekre, az ünnepély oly 
hatalmasnak van tervezve, hogy csaknem 
egy hétig fog tartani, augusztus 15-től 21-éig. 
C Újuk az ünnepségen kivül az idegen for
galom emelése.
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Közönségköréből.
Léva, 1906. aug. 7.

Tekintetes Szerkesztő úr!
A volt ellenőrző bizottság rendelkezé

sére bocsátott önkéntes adományok kimu
tatásából, jelésül a Barsmegyei népbank nagy 
sallói telepénél elhelyezett adományokból 
kimaradt Lakner Aladár prímáéi uradalmi 
intéző 100 azaz száz koronás adománya, 
melyet a Bsramegyei népbank nagy sallói 
telepének felszólamlása alapján ezennel pót
lólag közzététetni kérek.

Kiváló tisztelettel
Belcsák László

az ellenőrző bizottság Ügyvezető alelnöke.

Köszönet nyilvánítás.
Mindazon hölgyek és ura’r, a kik aug.

5-iki  mulatságunk sikerét bármily utón mó
don elősegítették, fogadják hálás elismeré- 
isünket és őszinte köszőnetünket.

I
1 !

Itt nyugtázzuk a felülfizetéseket is: 
Báthy László 9 kor. Schmidberger Jánosné
4 kor. Jónás Imre 3 kor. Dodek Endre 2 
kor. Birtoj Lajos, Bognár Gyula, Dodek 
János, Faragó Samu, Jurka József, Miilé
5 indorné, Spuíler Gyula 1—1 koronával 
járultak az egyesület jövedelméhez. Kö
szönjük.

Léva, 1906. augusztus 10.
Az elnökség. 

Köszönet-nyilvánítás.
Mindazon barátaink és jóismeröse- 

ink, a kik felejthetetlen jó anyánk, nagy
anyánk illetve anyósunk özvegy Nyitray 
Istvánná elhunyta alkalmából részvétükkel 
fájda'munkat enyhíteni szívesek voltak, 
fogadják ez utón is há'ás köszőnetünket.

Léva, 1906 augusztus hó 8.
A gyászoló család.

Szerkesztői üzenetek.
P. B. Tenke Mostanáig semmi terv, ső‘. e vidéken ’ 

egyáltalában uem lesz nagy gyakorlat.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1906 évi augusztus hó 5-tól augusztus hó 12-ig.

Születés.

Házasság

A szülök neve
v

-tj | 2 
b a te

A gyermek
neve

Sztanka-hermányi Sztankay J. 
Jerfy Sarolta

fiú Kálmán Fér.

C^apalai Győző Hohreiter M leánya Margit Mária

Túrna l’ál Kukowetz Regina fiú László^ Gyula 
Ferencz

Főleieny cs menyasszoay neve Vallása

Grauitz D ivid Deutsch Szali izraelita

Kérny Jáuos I. Csekey I. Juliska óm kát. ev. ref

Halálozás.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Horváth I oua 5 éves gümős agyh. lob.

Bo.os Jáuos 39 gyomorrák

Eiselt József 58 tüdőgümőkór

Gunyics A.-né Szabó E. 61 tüdőgyulladás

Takács Istváu 56 tüdőlob.

i
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Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya József rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 12 kor. 80 fill. 13 
kor. 60 fi i. — Kétszeres 12 kor. 40 fill. 12 
kor. 60 till. — Rizs 11 kor. — fi I. 12 kor. 
40 fid. — A-pa 11 kor. 80 fill. 12 kor. 80 
till. — Zab 14 Kor. 40 fill. 15 kor. 20 üli.
— Kukorica 14 kor. 60 fill. 16 kor. — filJ.
— Leucse 24 kor. 60 fill. 26 kor. 20 till._
Bab 16 kor. 20 fi 1. 16 kor. 40 fill. — Kö
les 9 kor. 29 fill. 10 kor. 60 fi 1.

Vetőmagvak 100 kilónként Bzdipjsten.
Lóhere 95—105 kor. — Lucerna 105  
110 kor. —Mustármag 20 —22 kor. — Mu
har 17 — 18 kor, Biborhermag 20—22 kor.

Nyilttér.
2123/1906 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.

i

I

I
i
II

A lévai kir. jbiióság mint telekkönyvi hatóság 
közhirréteszi, hogy Katona és társa cég ve'grehajtatónak 
Sebő Fülöp es neje Szlusni Eleonóra végrehajtást szén- : 
7edők elleni 132 korona tökeköve elés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a lévai kir, jbiróság területén levő 
Doboberekalja községben fekvő a dobóberekaljai 57 
sz. tjkvben A. II. 1 és 11 sorsz. iugatlauokbani le/|8 
részere 3 5 kor. u. a. az u, o. 185 sz. tlkvben + 1 
sorszám ingatlanbani ,s/108 részére 193 kor. u. a. az 
u. o. 249 sz. tlkvben A. 1. 1. 6. 8. 9. sorsz. ingatlan- i 
báni 16/18 részére 913 kor. u. a. az u. o. 150 számú 
tlkvben a, I. 4 sorsz. ingatlanbani Is/18 részére 149 
kor. u. a. az u. o. 275 tlkvben A. 1 3. 4. sorszám ! 
ingatlanbani ■•/,, részére 432 kor. u. a. az u. o. 377 ' 
sz. tlkvben A. 1. 2 sorszám ingatlanbani ■•/,, részére ■ 
1.8 kor. u. a. az u. o. 447 tlkvben A. I. 1. 2. sorszám ' 
ivgatlaubaui <’/„ részére 141 kor. kikiáltási árban az 
árverést elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingat- ’ 
lan az 1906. evi augusztus ho 23-án délelőtti 8 órakor : 
doboberekaijai község bírói házában megtartandó . 
nyilvános árverésen a kikiáltási áron alul is el fog 
adatni.

Árverezni szándékozok tartozuak az ingatlanok 
becsáranak 10*.-ál készpénzben vagy az 1831 évi LX 
t. ez. 42 ö-ábau jelzett árfolyammal számított éa az 
1881 évi november hó 1-én 3333 szám alatt kelt I. M. 
K. 8 Ö'ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül
dött kezeket letenni, avagy az 1881 évi LX. t. ez. 
170 § a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál tör
tént elö.eges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt atszolgáltatni.

Kelt Léván a kir. járásbiróság mint telekkönyvi 
hatóságuál 1906 évi május hó 24 napjáu.

kir. jbiró helyett
Dr. Elek

kir. aljárásbiró.

2292 és 2322/1906 tlkvi szám.
Árverési hirdetményi kivonat 1

A lévai kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság 
közhirréteszi, hogy Katona s társa cég és Grüuzveig 
Alajos végrehajtaténak Sdkéli József végrehajtást 

szenvedő elleni 43 kor. 50 fill. óh 31 kor. tőkekövete
lések és jár. iránti végrehajtási ügyében a lévai kir. 
jbiróság területén levő Nagy Koszmály községben fekvő 
és az 1831 évi LX. t.-c. 167 §-a szerint Szikela Jakab, 
Szikeia Mihály* Szikela Józsefné szül. Klincsok Anna 
és Szikela Mihály gondnokolt társ tulajdonosoknak a 
nagy koszmályi 2 sz. tlkvben A. III. 1 sorszám az 
egész ingatlanra 336 kor. a nagy koszmályi 293 számú 
tlkvben A. I. 1. 2. sorszám végrehajtást szenvedők és 
Szikela Jakaa, Szikela Józsefné szül. Klinesok Aün^, 
Szikela János társ tulajdonosokat illető egész ingatla
nára Í88 kor. a nagy koszmályi 238 sz. tlkvben A. I. 
sorszám ve'grehajtást szenvedő és Szikela Jakab, Szi
kela János táis tulajdonosokat illető egész ingatlanra 
263 kor. végrehajtást szenvedők a nagy koszmályi 2 
sz. tlkvben A. I. 1. 2. sor 13—15 házszám ingatlanból 
megiliető 7/J6 re'szre712 kor. ugyauezen tlkvben II. 1. 
sorszám ingattannak még végrehajtást szenvedőt illető 
7/16 részre 182 kor. s végül a nagy koszmályi 258 sz. 
tlkvben A. II. 1. sorszám egész ingatlanra az itt c 10 
tétel alatt Hugyec Istváu javára bekebelezett bo’tiglaui 
haszonélvezeti jog fentartásával 201 kor. kikiáltási 
árban az árverést elrendelte és hogy a fennebb megje
lölt ingatlan az 1906 évi augusztus hó 24 ik napján 
délutáni 2 órakor nagy koszmályi községi biró házá
nál megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron 
alul is el fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartozuak az ingatlanok 
becsárának 10% át készpénzben vagy az 1881 évi LX 
t. ez. 42 §-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881 évi november hő 1-én 3333 szám alatt kelt I. M. 
R, 8 § ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881 évi LX t. ez. 
170 §.a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál tör
tént elöleges elhelyezéséről k állított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván a kir. járásbiróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1906 évi májuar hó 24 napján.

kir. jbiró helyett

Dr. Elek
kir, aljárásbiró.

Eladó földek és ház !
özv. Nyitray Istvánná hagyatékából 

maradt Kohári-utca 24-számu ház kert
tel, Ó Kereszthegy alatti szántóföld 2 
hold 1264 □ öl, a há? mellett 3 hold 
343 □ öl, és arról az idei sarjll 
termés, az uj keresztilegyen szóllö 
630 □ öl szabadkézből eladó. Bdvebb 
értesítést ad iNTytxli József 
Léván Váradi-utca 2-szám alatt,

Nyers bastselyem 9e,jofsorL“tío 
krtól 43 forint 25 krig. Bármeutve és már elvámolva 
házhoz szállítva. Gazdag mintaválaszték postafor
dultával.

Henneberg selyemgyár, Zürich.

2 iskolás fiú
(jobb Házból) teljes ellá
tást kaphat- Izraelita 
családnál.

C m a kiadóh vatalban.

= EL áDÓ! -
HST Léván, a Balassa- 

utcában, a 3-ik szánni ház 
szabad kézből eladó. Bővebb 
értesítés nyerhető a Kossuth- 
utea 19. sz. házban.

Gyöngyvirág- ±1
jobb, teljesen ártalmatlan szer.
1 tégely ára I korona. — Szappan 80 fill- 

BOLEMAN gyógyszertárban Léván.

r —— - =—=—.

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

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

gyógyfürdő ; modern bereudeze'sü gőzfürdő, kényelmes 
iszapfürdők, uszodák , török-, kő es márváryfiirdök ; 
hölég , szénsavas és villamosviz fürdők. Ivó és hőlég
zési kúra 200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, 
jutányos árak.

Prospektust ingyen és bérmentve küld.
Az igazgatóság.

Kakaó ée osokolidó kedvelők figyelmébe:Q Hoff János-féle

Kandói-Kakaó 
a legosekélyebb Bairtart&lmu, aaért Igen könnyen 
emóaathetö, soha sem okoz székrekedést, mlnd- 
asÁltal ritka finom íze mellett klv&lóaa oloaö.

Valódi osalda 
Hoff J&noa 

névvel és az oroBalta- 
védjegygyeL 

Csomagok it l/< kgr. 90 fillér 
> » l/s » ÖO »
Mindenütt kapható.

1
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32. szám.

Első Alföldi Cognacgvár Részvénytársaság es 
Szeszfinomitógyár Kecskeméten. Ajánlja :

hirdetések. 1906. augusztus 12

••••••

Barack-pálinka 
arack-cognac 
arack-créme
Tulipán likőr 
Jéglikőr 

Port-Arthnr-kes. 
Porth-Royl-rum 
Kecském vidító

Kecskeméti keserű 
ecskemétl gyomorkes. 
ecskeméti gyogvkeierü

Ifü-líJzile g-e ss ó 3-eit.

Kapható : Kóhn Lajosnál Léván

Tulipán cognac 
48-as likőr 

Influenza elleni likőr 
Cake Walke likőr 
Malakoff és Mogador

„Horgonyt*

Capsici comp 
i Horgony-Paln-Expeller pótiéka 

agy rűgjínak bizonyult háziszer, mely 
mai tObb mint 36 cv óta legjobb fájdalom
csillapító nemek bízón yult WtewAnyníl, 
cslznál 4s meghűléseknél bedórzsolés- 
képpen használva.

Figyelmeztetés. Silány hamísítványók 
miatt bevásáiléskor óvatosak legyőzik és 
csak olyan üveget fogadjunk el, a mely a 
„Horgony- védjegygyei es a Richter czeg- 
jegyzéssel ellátott dobozba vau csomagolva. 
Ara üvegokben 80 fillér, t kor. 40 f, ŐS 
2 korona éa úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Törd Iá 
lótsef gyógyszerésznél, Budapesten.

Klchter gyógyszertára 
as „Arany oroszlánhoz*', l'rág&ban.e 
SllMbelhst-Mrs S cén. Mladeon.pt exíluüldU.

oV4djegy:

A Linimen

1906 évi 1989 szárú.

Zabszállitási hirdetmény '.
A szélakaai m. kir. bányahivatalnál 19OG|7 évre 2100 hektoliter a 

möcbányai kir. bányahivatalnál pedig 550 hektoliter összesen 2650 hekt. . r 
jó minőségű zab szállítására árlejtés hirdettetik. — A szállításra váilalko/, 
korona bélyeggel, mely keresztül Írva legyen és 1 kdogramos z^abnmS. ’ ?' 
ellátott zárt ajánlataikat folyó évi augusztus ho 30 anak délutáni 5 őriig 
az alulirt na. kir. bányahivatalnál uyujtsák be, ,

A benyújtott ajánlatok folyó évi augusztus hó 31-én délelőtt 9 or 
a szélaknai m. kir. bányahivatal tanácstermében fognak fe.bontatm, h 
ajánlattevők is jelen lehetnek.

FELTÉTELEK:

L-

Építési iroda áthelyezés!

> ’ -4
Czibúi ka Rezső Léván

okleveles építész, építőmester. j
jóhirnevü építési irodáját juiius hó 81—tői ^>1 
Kálnai.utca 2'7 sza.iuu sajat V 
iaéizah>a helyezte éit. J j

Tervezetek elkészítését, valamint azok kivitelét 
bárminemű építésekre legolcsóbb arak: 
mellett elvállal. -

Úgyszintén bárminemű mérnöki munkaiatokat LyJ 
is legjutányosabb díjtáblázat szerint.

Nagy raktár mindennemű építési anyagokból. $

[♦]

Jég
■ 1 .11 Ml III

fi

»
segít a 
nagyszerű és 
utólérhetlen

Rovar 
foClK ölő

1 Az ár mely csak is liectoliterre vonatkozhatok a zab súlyán*, 
nevezése'mellett — hetükkel és számokkal tüntetendő ki és megkívántak, 
hogy a zab súlya hec'oliterenkint 44—49 kilogram legyen.

2. Biztosítékul a felajánlott érték 50/0-a készpénzben, vagy biztosíték, ,ís 
értékpapírokban külön csatolandó az ajánlathoz ; ez a biztosíték az aj ;*t 
elfogadása esetén a szállítás kifogástalan teljesítése után vissza fog szolgált* ni.

3. Oly zab, melynek a kívánt és a vállalkozó által felajánlott, sniya 
nincs meg, vagy melyet minősegére nézve az átvevő bizottság báimi <•.. ><»! 
kifogásol átvétetni nem fog.

4. Vállalkozó köteles az általa felajánlott zabmennyiséget legkésőbb 
folyó évi október hó 20 ig hiáuynélkül beszállítani, még pedig 21 tolt 
tolitert a szélaknai raktárba, 550 hectolitert pedig a körmöcbányai a vár -m 
kivül levő raktárba.

5. Az ajánlatban világosan kiírandó, hogy az ajánlattevő a pályázati 
hirdetésben foglalt feltételeket ismeri és magára kötelezőnek elfogadja

6. Az ajánlati ár hazai értékben az egységár szerint, valamint a összár 
feltüntetésével fejezendő ki. — A kettő közötti eltérés esetén az ajánlatban 
foglalt összár irányadó.

7. A többek részéről együttesen tett ajánlatba felveendő az a 
nyilatkozat is, hogy vállalkozók az ajánlat tekintetében egyetemlegesen tele. .- 
sek, megnevezendő továbbá ama megbízott is ki az üzletvitelért felelős, illetve 
az értesítések átvételére és a kifizetendő összegek felvételére jogosult.

8. Aján'atok elfogadtatnak kisebb zab mennyiségre is, továbbá esetleg 
csupán szélaknai vagy csupán a körmöci zabszükséglet szállítására is, ha a 
fentebbi teltételeknek megfelelnek.

9. A Selmecbányái m. kir. banyaigazgatóság fentartja magának a jogot, 
hogy bármely beérkező ajánlatot tetszés szerint elfogadhasson esetleg vala
mennyit visszautasíthassa,

Szélakna, 1906. évi juiius hó 26-án.

M- kir. bányahivatal.
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Minden háziasszony
kérjen a legújabban érkezett 8 közvetlen a termelőtől importált első minőségű

New-Cuba-Kávéból
melynek aromája kitűnő és term^zetes festetlen színű •

Kilója 3 korona 20 fillér
41/, kilogr. postacsomag ára 13 kor. 50 fillér. ■    —-

Kapható: KERN TESTVÉREKNÉL Léván.
Vásárolják „csak üvegekben". Tegfy’Z.et: fŐlo’.oj, hogy a kávé ne legyen túl barnára pörkölve, mi álta elveszti 

zamatját s kiizadja illő olaját.

Kapható
Amstetter Imr, ut(Jda
Engel Jóasef
Htiksch Illés
Ksrn Testvére^
Medvecaky Öán(jor gyé^ysz. 
Pollák Kairoán J

Léván;
Róth K.
Wllheim Béla.

Ipolyságon :
Berceller. M,

Boltiét Pál
Dombo Károly
Reimauu Lajosné

Újbányán :
Cservinka M. gyógyszerész 
Heinr eh Ede fodrász.

I

Verebélyeu :
Ciirok István
Erdői József
Pollák Zsigmond

Zsamóozáii:
Weichberg Izidor

Bars- és Hontmcgyereszére
érczkoporsó főraktár Kern Testvéreknél Léván.

Beschorner A. M.
első cs kir. osztr-magyar-, német tranczia-, olasz- és orosz szaba

dalmazott érczkoporso gyárából
Ezen 8/abadalm. 

L érez koporsók Eu
rópában majd 

minden egészség
ügyi hatóságok 
által nemcsak a 

hullák szállításá
hoz, leginkább 

lógmentességük miatt, mi által as légártalmas szesz (hullaméreg) kigő
zölgését akadályozzák, a legjobban ajánltatnak.

Szép kiállítása, gazdag díszítése, olcsósága, tartóssága, sir- és sír
boltokban használhatósága ezen gyártmányoknak kivívták minden mü
veit országban a legnagyobb elterjedést, ára 8 írttól 100 írtig.

Fakoporsók gyermekek részére 3 forinttól, felnőtteknek 
8 forinttól 15 frtig.

Úgyszintén siremlekek, vaskerítések, keresztek, szemfedelek, pár
nák, k08Z0ruk, szalagcsokrok stb. nagy választékban jutányos áron. 

Kaphatók KERN TESTVÉREKNÉL Léván.
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= MAGYAR GEPEK
A tisztelt gazda közönség 8zives tudomására hozom hog\ 
a sokoldalú érdeklődésnek megfelelve raktáromon tartok 
W* GANZ-féle MOTOROKAT HBli. 
minden nagyságban, melyek nálam állandóan üzemben 
láthatók.

Egyben ajánlom a t. vásárlók figyelmébe
és SCHRANTZ

v
híííAV fi

HOPPER

j

V 
wA

elismert elsőrendű, gépgyár összes gyártmányaikba 
j^n^en gozcseplokészletek, járgányos cséplőgépek 
VICTOKIA DRILL vetögépek 
ekék, szecskavágók stb, stb. ö r

MF* ÁLLANDÓ DÚS RAKTÁRT TARTOK

— = Mc. Cormick = =
t**? é,’-f4k.as?“,lépekből a legjobb gyártmányú 

varrógépek; legelőnyösebb bevásárlási forrása.

KNAPP DÁVID
gépraktára Léva Mártonffy-utcza.

Nyomatott Nyitrai és Tárat könyvnyomdájában Láván.

Mladeon.pt

