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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken és Léván házhoz küldve : 
Egy évre ... 10 kor. — fin. 
Hat hóra ... 5 kcr. — fin. 
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.
ZlölzeUii pénzek pózlaulaleánynyal küldhetők. 
Kcyea számok ÍO fillérért kaphatók 

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

Belyesrdij minden egyes beiktatásér u) fiHer-
HivavaloM hirdetmények

100 szóig 2 kor. S) fill., azontúl minden szó 1 
fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

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

kedvezmény ben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen: hetenként egyszer

—► vasárnap reggel. «—-t—
A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 

(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasitani.
A LAP I'IADÖJA: NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
i.

.326/1906 flzám.

Hirdetmény1
A 118/190ii számit hirdetmény helyes

bítéseként közlöm a községi választó közön
séggé,, hogy Szabó Sándornak mint k^pvi- 
alötestületi tagnak megbízása csak 1909 év 

végével jár le, s igy a képviselőtestületből 
ezúttal kilépettnek nem tekintendő.

Mindasonáltal a f. hó 17-én megejtendő 
választás alkalmává 20 képviselő estületi tag 
választandó és kertile énként azzal a megosz- 
Táeaxl, miként a hivatkozott hirdetményben 
közzétéve van.

Léva, 1906. dtcemler hó 11-én.
Sód.og'lx X-iajcs 

polgármester,

II.
i 362/1906 szám.

Hirdetmény!
L«va r. t. varos haiósaga nevében köz

hírre teszem, hogv a városházi pénztárának 
és alapjainak 1907 évi költségvetési elő
irányzata a Pénzügyi szakosztály által folyó 
hó 7-én és 11-én letárgyaltatván. — a házi 
pénztár bevetelei 180104 korona 62 fillérben, 
kiadásai 228526 korona 63 fillérben s így a 
fedezetlen hiány 48221 korona 91 fillér 
összegben leit megáii-pitva, — ennek fede
zetere 46°/, községi pótadó kivetése hozatott 
javas a'ba.

Az 1907 évi költségelőirányzatot az 
1886 évi XXII. t.-c. 125 §-a értelmében a 
városházán I sö emelet 10. szám alatt a 
számvevői hivatalban folyó december hó 12-ik 
napjától — december 26 napjáig vagyis lő 
n»poa át közszem ére tétettem a azon idő 
a iáit arra vonatkozó észrevételeit minden 
adófizető polgár a városi iktatónál beadandó 
Írásbeli beadványban megteheti.

Léva, 1906. december hó 11-én.
Bódogh XudjOB 

polgármester,

III.
Meghívó.

Léva r. t. város képviselőtestülete 1906 
evi december hó 17-ik napján — hétfőn — 
délután 4 órakor a városházi székház nagy
termében, rendkívüli közgyűlést tart, — 
melyre a képviselőtestület összes tagjait 
tisztelettel meghívom.

Tárgy.
A Kherndl Má"ia tlkvi tulajdonát képező 

17 magyar holdnyi területű — Bá*hi-ut 
melletti — szántóföldnek megszorzásé és 
kisajátítása tárgyában hozandó érdemleges 
határozat hozatal és névszerinti szavazás. -- 
(Második határidő.)

Léva, 1906. december hó 12-én.
EócLogrla. Zoajea 

polgármester.
IV.

"366/1906 szám,

Hirdetmény !
Léva r. t. város képviselőtestü'etének 

190G évi november hó 26-ik napján tartott 
közgyűlésében 7189/1906 sz. a. hozott, hatá
rosa ával az 1886 évi XXII. t. ez. 110. §-a 
érie m ben, a folyó 1906 évi deczember hó 
28- k napján d. ti. 4 órájára rk. f özgyülés 
lett kitűzve és kihirdetve, — me y közgyű
lésen a Léva város tu'aidonát képező a 
lévai 2055 s’. tjkvben 2840 hrsz. a. foglalt 
2 kát. hold 1246 négyszögöl területű s 11000 
korona értékű u. n. Gazdasági egyle i kert 
a M. kir. Államkincstárnak tani'óképezde 
építési czeÍjaira ingyen áteogedtatik, — ugyan 
ezen czélra Bízik János, özv. Jozsefcsek 
Károlyné és gyermekei, valamint Z lebok 
Jozefin és leányaitól 1192, 1433 és 959 
négyszögöl területek tulajdonjoggal a város 
által megszeroztotnek és a kincstárnak szin
tén ingyen átengedtetnek, -— mindezekre 
vonatkozólag azon közgyűlésen érdemleges 
határozat lesz hozandó névszerinti szava
zással. 11a a Deczembír 28-ihi közgyű
lésen a képviselőtestület tagjai nem jelen
nének meg törvényes számban, 15 nap mn'va 
ujabbi közgyűlés lesz kitűzendő.

Midőn a fenti határozatot kihirdetem 
és közhirré teszem, a képviselőtestület összes 
tagjait a f. évi deciemberhó 28-ra kitűzött 
közgyűlésre e helyen is tiszie'ettel meghívom.

Léva 1906 évi november hó 26 án.
Bódogh. Xaajcs 

polf Ármester,

A tél.
Itt a tél a küszöbön. Ebben a rövid 

mondatban mennyi az érzelem !? .Java
részt busongó, mert akik prémes kabát
ban, barátságos, berendezett kényelmes 
úri szállásokban várják a tó befagyott 
tükrét, a korcsolyapályák élénk társa
ságát, azok aránylag kevesen vannak 

azokhoz képest, akik dideregve gondol
nak arra, miből vesznek fát, honnan 
telik a kenyér.

A télnek is megvan az ő költészete, 
meg van az édes valósága. Hisz oly 
szép a szeretet ünnepe : a karácsony. 
Mindenki boldog akar lenni ezen a 
nagy ünnepen ; szinte turjuk a földet 
érte. És hány tört reményű ember 
szedi össze földre nem is illő erejét. ! 
hogy ezen a békességes örömünnepen 
családját gond nélkül boldognak lássa. 
Bizony, szentebb ez ünnep ezeknek, 
mint azoknak, kik lukszust űznek abból, 
hogy mentői nagyobb ajándékokat tud
janak vásárolni erre a nagy napra .. .

A jó nap, a kacagó órák édes gyö
nyöre mintha túl is tenne már költe
kezésével a nagy szeretetem A nagy 
ajándékozás mintha divatot teremtett 
volna abból, hogy mindenki a kelleté
nél jobban kitegyen magáért. Erezzük, 
hogy a karácsonyfánál kötelességeink 
vannak, de érezzük azt is, hogy szoká
sainkkal, túl nagy költekezéseinkkel 
bizony sok ember vállát rakjuk meg 
teherrel.

Es úgy van, hogy a szülői szeretet 
nem ismer nagyobbat a magáénál. Ha 
a szomszéd erre képes, mi megtoldjuk 
egy adaggal az ajándékot. Vannak 
családok, akik a tél beálltával szinte 
léinek a nagy, a boldog karácsonytól, 
mert sokat el kell vonniok magoktól, 
hogy kimódolják az ajándék árát. A 
szegény embernek valóságos csapás ez 
az ünnep. Pedig a szegénység maga az 
Üdvözítő volt, ki oly nagy a szeretet- 
ben. 0 nagygyá, mi nehézzé tesszük a 
szeretet e napját. Fönségét üzleti színe
zettel szinte rideggé varázsoljuk, hogy 
hova-tovább kihozza az embert üuneplö 
kedvéből. Mi magunk rontjuk meg a 
szív boldogságát ; az ünnepet, azt, ami 
lelkűnknek legjobban esik.

Mi azt hisszük, hogy az volna a 
módos emberek legszebb ünnepe, ha a 
szegény emberek ünnepét nem enged

nék elrontani. Ha szivük igazi szeretetre 
hangolódnék. Ha átéreznék, hogy ez 
az ünnep mindnyájunké. Ha meglátnák, 
hogy milyen az ember, mikor nincs 
fája, milyen, mikor a foga vacog. 
Milyen az ember akkor, mikor oda künn 
ropog a hó a talp alatt, a hideg szo
bában pedig ruhátlan gyermekek dide
regve kérik a . . , kenyeret.

Ha az a sok rossz ,,nenyulj hozzám “ 
törékeny játékszer helyett, mely wag- 
gonszámra jön igy karácsony előtt 
külföldről hazánkba, a szegényebb sorsú 
gyermekeknek ruhára valót gyüjtené- 
nek mindenütt, mennyi könnyet tudnánk 
felszántani a szeretet ünnepén.

Kevesebb ajándék tehát karácsonyra 
és mindjárt kevesebb lesz a köny. Szebb 
lesz az ünnepünk, valami méltóságoe 
érzés vegyül akkor a sziveinkbe, mert 
a szegényebb embereket is leszoktatjuk 
erejöket meghaladó igényeikről. Keve
sebb igényekkel még ők is jól lakhat
nak ; rövidebbre fogják a takarót és 
felmeleg esznek. Lesz fájuk, kenyerük, 
Es kenyérrel majd boldogabban várják 
a karácsonyt, nem néznek ki rémmel 
az ablakon, mikor odakint süvít a szél 
és az eresz alján vastag jégcsapok lóg
nak le annak ijesztésére, hogy sokára 
jön a tavasz.

Mihelyt jól lakik a szegény ember 
is, annál szebb, annál kellemesebb lesz 
a tél képe. Mihelyt mifelénk Í3 léte
sülnek népkonyhák, ingyentej és ingyen- 
kenyért osztó intézmények, megszűnik 
a nagy félelem a zuzmarás fák láttára.

Szebb, poétikusabb és nyugalmasabb 
lesz a jómódúak tele is, mert nem 
kiabál bele a szegény ember örökös 
panaszkodása.

Látni kell ezeket az embereket és 
mindjárt igazság lesz cikkünknek min
den sora. Mihelyt a müveit kor szem
üvegén nézzük a szegény emberek 
telét, azonnal, tisztába jövünk azzal, 
hogy magunk neveltük magunknak a 
békételen szegényeket, s most ránk

T A R C Z A.
Későn.

A honvédzenekar egy bájos melódiájii 
Lekár-keringőt f-jezett be s a túlzsúfolt 
tersmien ott szorongott a többi sétáló pár 
között a szép J ekei doktornő is, valami dra- 
o.. is, kifejezéstelen arcú, pi ü jszkedö kato
natiszt karján.

(J szólított meg, amit jól is tett, mert 
én bizony nem ismertem volna rá, amint
hogy ezt ki is érezte a bizonytalan tekin
tetemből.

— Ugye, nem ismert meg ?
Minek hazudtam volna ? Ha ö nem 

er út meg, én bizony rá nem ismerek ebben 
a apadt, halavány asszonyban a régi Balázs 
K arára, az egy-két év előtti farsangok dé
ri- ;etett bálkirálynőjére, a nem szép, de 
vei-leien kedves, erős, egészséges, üde fiatal

Igazán nem ismertem meg. Kissé 
megváltozott.

Betegnek látszik. Vagyis inkább, 
mintha beteg lett volna.

A főhadnagy urat otthagytuk, miután 
Gerencséré elfeledte elkérni a következő 
tourt éa kimentünk a sorból, leültünk egy 
•arokdivánra.

— Ne táncoljunk, inkább beszélgessünk 
egy kicsit 1 De őszintén 1

— Igen, őszintén. O yan, mintha beteg 
lett volna ,’ mintha mióta nem láttam, vala
mi nagy csalódáson ment volna keresztül ; 
mintha nagyon boldogtalan lenne. 

leányra.

— Pedig nem vagyok. A férjem szeret, 
én is szeretem.

— Megengedem, de azért mégis azt 
mondom, hogy önt vagy érte már egy nagy 
csalódás a közelmultban, vagy fél tőle, hogy 
csalódni fog s vagy az a tapasztalat, vagy 
ez a gondolat teszi borússá a lelkét.

I Igyekezett uralkodni magán, de nem 
nagyon sikerűit. Ilz.avány arca egészen 
belepirult a hazugságba :

— Hogy is gondolhatja, hogy engem, 
aki annak a felesége lettem, akit szerettem, 
aki szeretett, szerelmi csalódás bánthatna. 
A férjem boldoggá tett. Nézze, most is hogy 
keres már. Aggódik értem.

— Melyik ő ?
— Az a szép, délceg férti 1 Hogy ki

válik a többi közül ; milyen hatalmas a ter
mete, milyen nemes a tartása, milyen becsü
letes, okos az arckifejezése.

I — Jekel doktor ? Hiszen ismerem rég- 
. óta ; még diákkorából. Hát az a férje ? No 

lám, nem is tudtam. így elmaradni a világtól 1
Derék, szép ember. S azért maga mégis 

boldogtalan.
Egy pillanatra összerezzent az én őszinte 

kitörésemre s úgy látszott, mintha hirtelen 
meglepetésében le akarta volna tenni a felvett 
álarcot, de mégis uralkodott magán. Sokat 
megmagyarázott, de nem mindent,

—r Nem vagyok boldogtalan. Talán csak 
beteg ? Nem is talán, de bizonyára 1 Az uram 
is azt mondja, hogy idegbeteg vagyok. Bánt, 
bosszant minden j utálom az életet és 
mégis félek a haláltól. Hogy miért utálom, 

magam eem tudom. Tálán csak azért, mert 
unalmas napról-napra ugyanazt végigcsi
nálni. Reggel felkelni, felöltözni, megregge
lizni, sétálni, megint enni, társaságot fogadni, 
unatkozni s mellé szellemeskedni, azután 
megint lefeküdni, felkelni s elölről kezdeni, 
addig a napig, mikor lefekszik az ember és 
nem kel föl többé.

Tovább nem folytathatta, mert a szép 
doktor észrevett minket a felénk sietett.

Amint az asszonyka észrevette, mintha 
kicserélték volna : igyekezett jó arcot mu
tatni s úgy mondta :

— Igazán jól mulatok 1 Orvendek, hogy 
Dezső elhozott ide 1

Ekkor már a férje ott állt mellette ; 
gyöngéd figyelemmel kezet csókolt neki, 
Bzután kezet fogott velem is.

Mi már régebben ismertük egymást. Még 
abból az időből, mikor a doktor ur az egye
temen járt és uraságoktól levetett, fényes 
fekete kabátokat, meg egyhetes, piszkos 
inggallérokat viselt. Ki az ördög gondolta 
volna, hogy ebből a szegény fiúból valaha 
ilyen felkapott orvos, ilyen gazdag, előkelő 
ur lesz és ilyen szép asszonynak az iri
gyelt férje.

— Hogy mulat édes ? — kérdezte gyön
géden a feleségétől.

—- Nagyon jól — felelte az vidáman, 
mosolyogva.

Sehogysem tudtam magamnak megma
gyarázni az egész dolgot. Az imént boldog
talannak látszott, éietunteágról beszélt és ime, 
mihelyt a férje mellette van, boldog vagy 
adja a boldogat.

Otthagytam Őket, hogy táve’ról figyel
hessem az asszonyka további viseletét. De 
bizony nem igen figyelhettem. Mert hama
rosan hazakészülődtek. Elkísértem őket a 
ruhatárhoz, ahol a férj a fülembe súgta, 
mintegy gyors távozásuk magyarázatául :

— Szegény feleségem gyöngélkedik 
kissé ! Idegbaj. No de majd rajta leszünk, 
hogy a'muijék.

Elmentek. Furcsa kép volt. Az élettel
jes, erős férfi mellett ez a szomorú, sápadt 
asszony, akinek szinte minden lépésén meg
látszott, hogy milyen szomorúan vánszorog 
az életuton.

Kocsijuk már rég elrobogott s én még 
mindig ott állottam a tornácon s néztem 
utánuk, gondolkozva, hogy micsoda titkot 
is rejtegethet a világ elől ez a két ember.

Mikor visszamentem a bálterembe, az 
ajtóban találkoztam egy régi pajtásommal, 
Derzsy Lacival:

— Régóta figyellek már — mondta. — 
Nagyon bizalmasan beszélgettetek az asz- 
szonykával.

— Melyik asszonykával ?
— Kis ártatlan I Hát a doktoráéval. 

Hanem ' zt előre is mondhatom, hogy ott 
nem igen számíthatsz eredményekre.

— Eszemágában sincs udvarolni neki ! 
Utak azon gondolkozom, hogy mi lelheti ezt 
az asszonyt, boldognak kellene lenni és 
boldogtalan.

— Nem érted ?
— Nem.
— Bajos is azt megérteni, csak így 1



hárul a feladat, megtanítani 
gondolkodni i«. Rajtunk lássák azt, hogy í 
gazdaságosabban is lehet bánni a ’ 
koronákkal. Erre ök is élére állitják i 
a filléreket. I

Ez. a télnek a problémája, csak ez. ’ 
A pénz ! . . . Mihelyt ebből elég van, 
a tél is nagyon kedves évszak a sze
gényebbnek is. Most csak azért retteg 
tőle a szegény, mert nincs mit ennie, 
nincs mivel fűtenie. Erről pedig a tél 
nem tehet. Egyedül csak az ember 
tehetne, ha volna benne emberség, 
hogy tenni tudjon róla.

l együnk tehát, mert jön a tél ; 
jön a szeretet magasztos ünnepe, hadd 
viduljon tel a szegény hajléka is e nagy 
napon.

Nálunk is van ugyan egy két jóté
kony intézmény. A nőegyesületek szé
pen megfelelnek hivatásuknak. Nemes 
emberbarátok is akadtak, kiknek áldott 
emléküket szegényeink részére nagy
lelkű alapítványaik őrzik. Jótékonysá
gukat látjuk pénzintézeteinknek. Azon
ban mindez nem elegendő arra, hogy 
a fázó és éhező szegénység könnyeit 
letörölje, szenvedéseiket enyhítse.

Itt a társadalom kötelessége lép 
előtérbe. Népkonyhákat látunk, más vá
rosokban ingyenkenyeret, tejet oszta
nak ki a szegények között a jótékony 
társadalom adományaiból. Nem volna 
lehetetlen ezt nálunk is megvalósitani, 
csak valamelyik jótékony egyesület 
venné kezébe a kezdeményezést. A 
mozgalom eljutna e közönyös társada
lom szivéig.

Belterjes gazdálkodás.
Az 1904-iki gazdaságilag szomorú esz

tendőnek egy igazán hasznos és megbecsül
hetetlen tanulsága az, hogy a természeti nagy 
csapásokat gazdaközönségünk azokon a he
lyeken, ahol belterjesebb gazdálkodás, alig 
érezte, vagy ha érezte is, a csapások súlyát 
könyebben elviselte, mint azokon a helye
ken, ahol a gazda csupán csak földmivelö.

Ebből az következik, hogy a földmi
velö népnél a gazdálkodást belterjessé kell 
tenni, azaz minden, a földmiveléseel egybe
köthető és haszonnal járó foglalkozást el 
kell sajátíttatni a fö'dmives néppel, hogy a 
természeti és igy előre nem látható csapások 
ellen hathatósabban védekezhessék.

Az első, ami e téren a legnagyobb 
hasznot, a válságos időkben a legnagyobb 
mentőeszközt nyújtja a gazdaközönséguek : 
a baromfi tenyésztés. Mert olyan foglalkozás 
ez, mely senkinek nem okoz nagy fáradsá
got, sőt mondhatni, hogy a baromfiak élel
mezéséről a teljes mértékben gondoskodni 
sem kell, mert a baromfiak élelmezését 
nagyjában elvégzi a gazdasági udvar. Tyuk, 
kacsa, liba olyan diszei a gazdasági udvar

Dehát te nem tudsz róla semmit ? Szinte 
lehetetlen I No, gyere velem az étternmbe, 
majd egy pohár bor mellett, elmondom. Csak 
a nyers anyagot adom egy tárcához,te azu
tán felgarnirozhatod, ha megírod . . .

. . . Harmadéve lett Balázs Klári a 
doktor felesége, akibe halálosan szerelmes , 
volt, ami érthető is volt, hiszen a csinos, , 
okos, gazdag ember könnyen megvehette a 1 
fiatal leány szivét. Különben is az ilyen kis ! 
leányok abba szoktak először beleszeretni, 
aki először mer előttük szerelemről beszélni. I 
Az azután nem az ő hibájuk, hogy ha ketten 1 
beszélnek előttük, hát anuak hisznek, akinek < 
nem kellene. Így járt a szegény Klára is.

A doktornak hitt, pedig az csak a 
pénzéért akarta elvenni sa szegény Jámbor 
Palinak, a kis irócskának, aki pedig őszintén, 
igazán szerette, annak nem hitt. Dehát te 
valóban semmit sem tudsz a Jámbor Pali 
dolgáról sem ?

— Csak annyit, hogy pisztolypárbaj volt 
Jekel doktorral, súlyos sebet kapott, kis 
hijja, hogy bele nem pusztult. '

— Igen Jámbor Pali sserelmes volt 
Klárikába, de az kikosarazta öt, sőt még 
durván azt is az arcába dobta, hogy csak a 
pénzért akarja elvenni, el akarja vele tar
tatni magát. Jámbor Pali ezután elkeseredé
sében utána járt a dolognak s napnál 
világosabban bebizonyította Jekelnének, 1 
hogy a doktor kereste csak a pénzt s hogy 1 
a doktor keverte őt éppen abba a bűnbe, ’ 
amiben maga leiedzett. Ebből lett azután a f 
párbaj, melyben a szegény fiú súlyos sebet ' 
kapott. '

A párbaj után az asszony is megtudott

azokat • nak, melyek 100° 0-os jövedelmet ié meghaj
tanak, ha az elemi csapásukat elkerülik s 
mig egy felül a gazdasszony vánkosait meg
töltik dagadó pehelylyel, addig mábfelői oly 
kis értékű táplálékkal föinevelhetök, hogy a 
gazdasszony háztartási gondjait a legcseké
lyebb mértékben sem növelik.

A másik, igen jövedelmező és Bzintén 
olcsó foglalkozás lehet minden földmivelö 
embernek az apró lábasjószág tenyésztése ; 
különösen a sertés tenyésztés. Hogy ez a 
mellékfoglalkozás mily haszonnal járhat, nem 
kell másra rámutatnunk csak a múlt évre, 
mikor is a sertés ára óriási mértékben emel 
kedett s bizony a legtöbb gazdának igen 
nehezére esett beszerezni ezen a téren való 
szükségleteit. Pedig okszerű gazdálkodás 
mellett a földmives egy két sertés-család ne
velését és fentartását meg sem érzi, mert 
kora tavasztól késő őszig a magló sertést 
majdnem teljesen ellátja élelemmel a legelő 
és tarló, az auyák pedig a tél folyamán oly 
sovány koszttal beérik, hogy az egy gazdá
nak gondot sehogy sem okozhat. Igaz, hogy 
az ölésre szánt darabok hizlalása sokba ke
rül és esélyekkel jár, de azért a gazdának 
mégis sokkal olcsóbba kerül a zsir, szalonna 
és hús, ha maga hizlalhat és ölhet, mintha 
ebbeli szükségleteit készpénzen mástól kell 
beszereznie.

a harmadik, igen jövedelmező mellék
foglalkozása a gazdának a tehenészet. Mert 
mig egyfelől a jó tehén értékének bőséges 
kamatait hajtja be borjazással és szolgáltatja 
a legjobb ‘rágyát a földmivesnek, addig más
felől a gazdasszony a tejtermékek ügyes 
előállítása és értékesítése által naponkint oly 
összeget szerez be, hogy azzal nemcsak a 
napi kiadásokat tudja fedezni, hanem kite
lik belőle egy-egy uj viganóra is. At tagad
hatatlan, hogy az okszerű tehenészet nagy 
hasznot hajt, sőt vannak helyek, ahol két- 
három tehénből a gondos gazdasszony 20-30 
holdas gazdája összes kiadásait fedezi.

A gondos gazdasszony födisze az apró 
lábasjószágon, illetve a baromfi udvaron 
kivül a szépen rendezett konyhakert. Ennek 
megteremtése egy gazdának sem okozhat 
nehézséget, mert mindegyiknek portáján van 
akkora fölösleges hely, hogy abból egy 
konyhakert igen szépen kitelik. Igaz, hogy 
a konyhákért rendben tartása nagyobb fá
radsággal jár és már több gondot okoz, 
mert művelést, és rendes ápolást követel, de 
ezek mellett nagy kényelmet nyújt a gazd- 
asszonynak, mert semmiért sem kell a szom
szédba menni és bizony a paradicsom és 
ugorka eltevésekor nagy költségtől kíméli 
meg.

Hátra lennének még a gazdának hasz
nos téli foglalkozásai : a szövés, fonás, ko
sárkötés és faragás, melyek a gondos gaz
dálkodással szorosan összefüggnek és mind 
arra valók, bogy a gazda pénzét szaporítsák, 
kiadásait pedig csökkentsék. Mind a beiter-

mindent. Azt is, hogy a két férfiú közül ki 
hazudott szerelmet és ki érzett igazán ; 
még azt is, hogy neki a két férfi közül kit 
kell most már szeretnie, azt-e, aki halálra 
sebezve vonszolja még néhány hónapig, vagy 
évig nyomorult étetét, vagy azt, aki boldo
gan és büszkén vezeti őt mulatságról mulat
ságra, csakhogy azt ne higyje a világ, hogy 
sajnálja a párbaj áldozatát.

— Érdekes dolog ! Dehát hogy bizo
nyította rá a doktorra a hazugságot Jám
bor Pali.

— Megtudta, hogy a doktornak házas
sága előtt viszonya volt valami kis kórista- 
növel, a kit persze azután e hagyott. Fölke
reste és udvarolni kezdett neki, abban a 
reményben, hogy hátha bosszúból elárul neki 
valamit a doktorról. Számítása be is vált, 
mert a leánynak első dolga volt uj kedve
sének elpanaazolni, hogy a régi milyen csuful 
bánt el vele. Megmutatta a leveleit is, me
lyekben ígérte, hogy mihelyt elveszi a gazdag 
Balázs Klárit, hát neki is biztosítja a jövőjét.

Ezek közül a levelek közül azt, ame
lyikben a doktor ur legjobban leleplezi 
magát, elküldte Jekelnének.

Hogy Jekelné mit csinált azzal a levéllel, 
nem tudom, de a párbaj megtörtént s a dok
tor megmenekült a veszedelmes vetélytárstól. 

Csakhogy az a golyó, amit a doktor 
belelőtt a Jámbor Pali mellébe, két embert 
sebezett meg egyszerre halálosan. Palit, meg 
az asszonyt. A doktornő a párbaj után hó
napokig nagy beteg volt. Á'litólag mérget 
ivott volna. Lehet. De biztosan ezt sem 
tudom, valamint arra a másik szárnyaló hírre 
sem mernék megesküdni, hogy a doktornő a 
párbaj után Jámbor Pali lakásán lett volna.

ador, Zongor János, Kachel- 
és Vogromcs Ödön. — A’.

jes gazdálkodás keretóbo tartoznak a fenti 
do’gok, melyeknek gyakorlása, ame'lett hogy 
haszonnal jár, elűzi a hosszú téli esték unal
mát és szórakoztat is, még «rra is jó, bogy 
a bennök való magasabb kiképzés által a 
gazda képessé teszi magát arra, hogy oly 
időben, mikor valamely elemi csapás a föld 
termését tönkreteszi, kőt keze munkája 
által enyhítheti a csapást akkor, mikor a 
földmivelés munkája szünetel.

Elekből látjuk, hogy a belterjes gaz
dálkodásnak megvan az a nagy előnye, hogy 
az elemi csapások ellen felvértezi a kisgaz
dát a ha veszt is a réven, megnyeri azt a 
vámon. Azért kisgazdáink életében igen fon
tos szerepet játszanak azok a mellékfoglal
kozásuk, melyek a földmiveléseel szorosan 
összefügnek s melyeknek gyakorlása kevés 
kiadással és sokszor igen nagy haszonnal jár.

K.

Barsvármegye törvényhatósági bizott
ságának gyűlése.

Barsvármegye törvényhatósági bizottsága 
folyó hó 13-án tartotta évregyedes rendes 
közgyűlését, a főispán olnöklése mellett. — 
A bizottság tagjai nagyszámban jelentek meg. 
A tárgysorozat e'ején volt az alispán jelen
tése a folyó óv Ill-ik negyedéről, melyet 
BánOy Endre, Csekey Vilmos, Belcaák 

í László és Holló Sándor felszóiása és alispán 
' felvilágosítása után a törvényhatósági bizott

ság tudomásul vett. — Ezután az alispán 
jelentést tett a iéva-verebély nyitrai és az 
aranyofmarót-kovácaii helyi érdekű vasút 

i ügyében a miniszternél volt kikü.detésröl. — 
A közigazgatási bizottságból a folyó év vó- 

■ gével kilépő dr. Botka Győző, Huberth 
i Vilmos, Kekz Gyula, R tkovszkv Ferenc és 
• Vogronics ÖdöD, helyeiknek 1907 és 1908 
: évre választás uiján leendő betodese kövot- 
| kőzett. — Megválasztattak : Lévát eh Gusz- 
I táv, Holló Sí 
i mann Károly 
’ igazo'ó választmányba: Lsidenfrost Tivadar, 

Levatich Gusztáv. Zongor J irios, dr. H.cczi 
Kálmán es d-. N csey Mihály. — Megala- 

! kittatott a lóavató, mezőgazdasági, borelle- 
nörző és vasutüjyi bizottság. — A köz’gaz- 

' gatási bizottság végül tiszti főügyészi helyet
tesnek 1907 évre Levatich Gusztávot 
választotta meg.

Targyaitatott és hosszabb vita fejlődött 
ki, a Körmöcbánya városhoz közigazgatási
lag csatolt községeknek valamelyik közigaz
gatási járásba leendő beosztása, és ezzel a 
Garam-Szent-Kereszti járásnak ketté osztása 
iránt. — Ezen ügyben az állandó választ
mány javaslata az voit, — hogy a Gari-m- 
Szent-Kereszti járás községei ős a kötmöci 
hét község osztassák be a Körmöcbányán 

' és Újbányán fe'állitandó siolgabirói járásokba, 
a Garam-Szent Kereszti járási székhely 
megszüntettessek. — Ezen indítvány ellen 

i elsőnek Vetzel István kanonok lépett fel, 
I majd Koszto ányi és Csekey Vilmos ellenez

ték az állandó választmány elfogadását, — 
és az alispánnak az állrndó választmány 

: javaslatának, támogatására irányuló felszóla- 
i lása után elfogadta a törvényhatósági bizott- 
. ság B dcsák László azon indítványát, hogy 

a Garam-Szent-Kereszti járás mostani szék- 
, helye meghagyassék, — ezen járáshoz csa-

Csak azt tudom, hogy mikor azután 
hónapok múltán az asszony felgyógyult, a 
doktor elkezdte hordani mindenfelé, utazni, 
színházakba, mulatságokra. S azóta egyre 
hordja. S az asszonynak adni kell a bo.dog 
asszonyt. Rákényszeríti, hogy adja. Lehet, 
hogy odahaza vadállatiasan meg is kínozza, 
hogy kint a nagyvilágban azután simán 
engedelmeskedjék neki. Ki tudja ? De való
színű, hogy odahaza iszonyú életet élhet ez 
a két egymáshoz láncolt ember.

— Dehát mért nem válnak el ?
— Mert a doktornak kell a felesége 

pénze, az asszony pedig nem akar becstelen
nő lenni. Mert a válóperben a férj ukvetlen 
előállna azzal, hogy a Jámbor Pali szeretője 
volt. Ezért nem mer válni. Nem akar becs
telenül élni. Vagy még inkább nem akar 
becstelenül meghalni. Mert érzi, hogy úgy 
se viheti sokáig. Az ö élete fonala most már 
aséhoz a fiatalemberéhez van kötve. Amikor 
az elmegy innen, utána megy ez a sápadt 
asszony is. Minden botrány nőlkü1, szép 
csöndesen, nyugodtan. S az emberek még 
sajnálni is fogjak, hogy itthagyja a férjét, 
akivel oly boldogan élt. Igen utánna fog 
menni, ásít halálosan szeret azóta, mióta 
elkergette maga mellől. Azóta szeretik egy
mást, mióta nyomorultak lettek egymásért. 
Lásd, ilyen szerelem is van. amely a verö- 
főnyben nem él meg. Egymáséi lehettek volna 
s ahelyett elszakadtak egymástól; azután jött 
a gyász, a bánat s ebben a komor fekete
ségben kifakadt leikeikben a szerelem. Ez is 
virág, de sírok virága.

S most mind a ketten bűnhődnek asőrt, 
hogy későn találták meg egymást — szeren
cséjükre nem sokáig tarthat a bilnhödés . ., 

töltessék a hét község, •— és a hét község 
ellátására egy szolgabirói, egy irnoki, és egy 
dijooki állás szerveztessék.

Szmctanovics József körmöcbányai th. 
főszolgabíró lemondását Körmöcbánya város 
közönségének adta ki a bizottság, hogy 
helyébe jelöljön más tisztviselőt, és azu án 
fog a törvényhatósági bizottság határozta 4 
lemondás elfogadása iránt. — Az Esterházy 
emlék helyre hozása tárgyaltatván, — a 
közgyűlés a gróf Esterházy családot kéreti 
meg1 a költségekhez való hozzájárulás iránt, 
_  és az al spánt megbízta a gyűjtés esz
közlésével. — A belügyminiszter a lévai 
Stefánia árvaliáz javára a gyampénztár tar
talék alapjából segély tárgyában hozott h.tá- 
rozatot jóvá nem hagyta, — ezen okból 
a közgyűlés a rendelkezési alapból évi 200 
koronát szavazott meg. — Tooth Zsigmoúné 
özvegyi nyugdija 1292 koronában állapiba, 
tott meg. Kecskemét város átirata fo.yau 
II. Rákóczi Ferenc fejedelem életrajzinak 
megírására a rendelkezési alapból 100 sor. 
lett megszavazva. Targyaitatott Szeged t 
átirata a sajtóczabadsag reformatiója ügyé- 
ben, de mivel a közgyűlés a szeptemberi 
közgyűlésből e tárgyban már felirt, — most 
Szeged varos átiratai tudomásul vette. — 
Pártolja a törvényhatósági bizottság : 1 t ' 
vármegye átiratát a birói végrehajtás egy. 
szerüsitese érdekében, Nyitrtvármegy át
iratát a honvédség egyenruhája erdeaebeu, 
Vasvármegye átiratát a.ka'mas sztrájk ör
vény aiáotasa iráut, Hevesvártnegye átiratát 

' a köre.máknak vasár- és ünnepnapokon zarva 
* tartusa iránt, hozza jarui es hason sze.mű

ben feliratút iutéz Nyitravármegye átirata 
folytán a magyarnyelvű cégfeliratuk kötelező 
használata iránt, Nogradvarmegye feliratát a 

' „papír" búzával folytatott tőzsdei üzérke
désnek korlátozása iránt, Csongrad varos 
átiratát a busdrágiság mzgszünietése túr 
gyahan, és a „B^r-megyei népnevelők Egye- 
lűiciéuuk" valamint az ujoanyai „T.uitó 
Egyesü et*-nok kérvényét a tanítók heivze- 

i tőnex és tizbCeseuua országos rendezése iránt 
; — pártoló felirattal felterjesztem határozta 

a közgyűlés.

Barsvármegye közigazgatása bizottsá
gának gyüiese.

Barsvármegye közigazgatási bizottsága 
folyó hó 11-ón tartotta rendes havi ülését 
a főispán elnöklése mellett. Az alispán jelen- 

, tette, hogy a közigazgatás maneét semmi 
sem zavarta. A fösorozas novemoer hóban 
befejez- st nyárt, ez alkaiommd előállításra 
fe.vetetett 33(54 hadköteles korban levői 
egyén ; kik közül 2816 a sorozáson megje
lent, és ezek közül 760 lett besorozva.

A vármegye tisztikarában azon változásj 
történt, bogy a főispán Harkányi QyulA 
díjtalan közigazgatási gyakornokot, segalj- 
díjas közigazgatasi gyakornokká nevezte ki. I 
A pénzügyigazgató bejelentette, hogy nov. 
hóban befolyt egyenes adóban 507.215 kori 
34 fiil. az 1905 novembor hóban 35701 kor. I 
75 fiil. az idén több 471.513 kor. 59 tii. I 
az 1906 évi január hó 1-töl november bot 
végéig befolyt 2 258.369 kor. 59 üli. ai 
elmúlt év hasonszaKaoan 430.535 kor. 52 fill.l 
az idén töbo 1,837.833 kor. 07 fill. Had i 
mentességi díjban befolytf. évi nov. hóban 
21,481 kor. 16 fili. 1905 évi nov. hóban 
322 kor. az idén több 21.119 kor, 16 fill.l 
az 1906 január hó 1- öl novemoer hó végéig í 
befolyt 45.807 kor. 80 fill. az elmúlt öt| 
hasomdo.zas.aban 2.515 kor, 38 fi.l, ez évbet 
töub 43 292 kor. 42 ml.

í Az érv.széki e.nök bejelentette, hogy| 
november hóban az árvaszek 8 reudes éi 
12 rendkívüli ülést tartott. Elmtéztetet: » 
rendes ülésben 334 darab rendaivüli üiesbeos 
14 darab, ü.esen kívül 494 darab, elnökilegg 
27 darab, az iktatóba beérkezett 102& drbj 

A vármegyei főorvos jelentette hegyi, 
közegé.zsógi állapot november hóban vár
megye egész területén kedvező volt. A vár * 
megye terű.étéről idegen törvényhatóságok! 
területere mezei múmiába távozott és ssal 
érkezett mezei munkások közül, az e 'Jigifl 

s nel nagyobb számban trachomával fér zvi 
tértek vissza, hogy ezeknek kipuha' áss 
nyilvántartasz és gyógykezelése lehetőn- 
tétessék, az aranyosmaróti oszlányi és g am 
szent-kereszti járá.ok azon községeiben, ■ 
honnan me^ei munkások nagyobb számúul 
vonultak ki, az összes lakosságra kitj.jesz-

, tendö szem-vizsgálat engedelyezése rám 
; a belügyminiszterhez felterjesztes tér tett.

A kir. tanfelügyelő jelenti, b gy 1 
közokt. miniszter dr. Ardó Sándor arinarót 
ügy ved nek azért, hogy az armaróti áll. el 
tiu- és leányiskolái legérdemesebb tanúéi 
jutalmazására 1000 ko.onás alapítván>i tett 
ehsmer.-sét és köszönetét fejezte ki, te -áböé 
Szarka Zsigmond szódói községi és BehuU 
Mária gsramkelecsényi róm. katb. iskol* 

j tanítók I-sö ős Lőjek József szenástalui’ 
í tanító I. és II. karpótlekának fedozeseri 

100-J 00 ílle-öieg 200„.or. államsegélyt onge 
déiyezeit, — és a immacst és ebedeci ró® j 
kath. iskolásnál beállott tanítói személyiéi 
tozás folytan megengedte, hogy ezen iskolái 
tanítói fizetésének 800 koronáig való kiégi 
szitesőre fo yósitott 236 és 400 korona »il 
segély az ezen iskolásnál jelenleg működi 
tanítók fizetésére fordittassék.



Különfélék.
— A Sényikor következményei 

A bsrsvármegyei közig»zgatá4I bizottiág 
tegyéimi választmánya folyó hó 11-én tartott 
zárt ülésében ítélkezett a vármegyei tisztikar 
azon tagjai felett, akik a volt megy ofönökkel 
eimboráitak, vagy akiket azon vad ért, hogy 
az emntett egyénnel érintkezésbe léptek. 
Ámbár világos, hogy a két kategória között 
mérhetetlen, sót eivi külömbség is van, a 
tegyeimi választmány mégis egy kalap’ alá 
vette az összeseket, s az ítélet ezen alakja 
nagy megütközést keltett a közönség körében. 
Értesülésünk szerint ugyanis : Persay Ferenc 
főügyész 500 , Latesz Sándor és dr. Rúd- 
nyánszky Titusz 300-300, Szabó Lajos, Lüley 
György, Nedecky Vince 200 200, Ponocky 
István, Ordódy Eodre 100 100 . Rakovszky 
Kálmán, itju dr. Ordódy Vi.mos 50-50 kor. 
pénzbírságra, Pinka Sándor, Kiss Mihály és 
Bercelly Miklós rosszalásra Ítéltetett. Gáldy 
Kálmánt az alispán már előzőleg 100 koronára 
telte, do fellebbezés folytán birsága 50 
Koronára szállíttatott le. Az ítélettel, majd 
ha annak szövegezése és indokolása keze
inkbe kerül, annak idején még foglalkozni 
fogunk.

— A lévai kath. legényegylet f. 
hó 9-en d. u. 6 órakor Rákóczi ünnepélyt 
tartott. Nevezetes, hogy a lévai társas egy
letek közül csak ezen szerény munkás-egye
sület tartotta érdemesnek, hogy Rákóczi 
emlekenek ünuepet szenteljen. Áz aránylag 
szerény helyiség zsúfolásig megtelt, s epen 
a közönség nagy tömege mutatta az eszme 
es intézmény népszerűségét. A himnusz 
elet estese után Stugel Vilma k. a. szavait ! 
mely érzéusal egy szép költeményt, majd I 
Jónás Imre, egyesületi elnötr beszelt meg
ható szavakkal Rákócziról, a szabadság hőse- i 
rői, ezután Akács József szavalta tűzzel éB 
lelkesedéssel 8. alkalmi ódáját. Kedves 
pontja volt az ünnepélynek, midőn Macsek 
Mariska a. a. hegedűn pompás kurucz-dalo- 
kat játszott, ezután ismét egy szép költe
ményt r.zavalt átható érzessél Dosztál Joián 
k. a., majd rövid, de velős es tai ta más 
felolvasást tartott Rátócziró Ghimessi János 
r k. tanító. Ezután egy tüzes, lelkes szava
lat következett : melyei Obert Tivadar adott 
elő, majd Medveczki I o ia es Csuvara Gizela 
énekelték kettős hangon Ilikicn imáját; a 
meiabus szép ének aitalános halá t keltett; 
végül Vidinszki Géza szavalta rendkívüli 
hatással Mezey S „Mikes búcsúja" című 
költeményei, mire az egyesület tagjai elnö
kük előmondása után fogada mát tettek, ' 
hogy hívek maradnak Rtkoczi eszméihez és 
egyesületi zászlajukhoz. Esután a tagok a 
vendégekkel együtt elénekelték a Szózatot, 1 
mire a minden izében szép és értékes tar
talmú ünnepély véget ért.

— Az árvák 25-ik karácsonyfája. 
Folyó hó 22-en délután 5 órakor gyújtják 
fel az árvák karácsonyfáját a poigari leány
iskola nagytermében. A kis árvak szép 
karácsonyi színjátékot fognak bemutatni. Aki 
ebben, és az árvák igaz örömében gyönyör
ködni óhajt, az jelenjek meg az üunepelyen, 
mely ezúttal már a 25-ik. Ugyanis 25 évvel 
ezeiő't, ugyancsak december 22 én a kará
csonyfával indult meg a lévai árvaház ; 
egypár nagylelkű uriasszony és úriember 
karácsonyfát állított fel a négy árvagyer
meknek, és ruhával is ellátta oaet. A kö
vetkező évben az árvaház is megnyílt. Az 
első karácsonyfát négy árva állotta körül, 
ma már negyvenkelta. Léva város társadal
mának kiváló a doeatkészségeröl tanúskodik 
az, hogy a kicsi kezdetből evről-évre építve 
ilyen szép, életerős emberbaráti intézményt 
tudott kifejleszteni.

— Szilveszter teaestőly. Ai izraelita 
nöegylet folyó évi december ho 31-én, vagyis 
Szilveszter napján az Oroszlán szál.oda he
lyiségeiben saját — jótékony — céljai ja
vára leaestélyt rendez. A belépő díj a teát 
is beleszámítva szemelyenkint 1 koroua. Az 
uj esztendő születéséi alkalmi élőkép fogja 
üdvözölni.

— Szegény gyermekek felruházása. 
December ho 7-ou tartotta a lévai casinó 
asztaltársasága a szegény iskolás gyermekek 
felruházó ünnepséget az érdeklődő közönség 
jelenleteben. 31 elemi isaoiáa gyermek gyü
lekezett össze tanítóik kíséretében a casinó 
etterraeben délután 3 órakor s a jóízűen 
elfogyasztott ozsonna után kiosztanak a 
ruhák és lábbéiik. 9 kapott egy-egy öltözet 
téli ruhát, 3 kapott telikabáiot, 10 kapott 
cipőt, 9 kapott csizmát. Etenkivül minde
gyik kapott egy maaoskaláctot s egy jóté
kony urinö ajándékából egy-egy csomag 
édességet. Es idén Ó-ik évben gyakorolta a 
ótékonyságot a öt év alatt valiasfelekezeti 

külömbség nélkül 160 gyermeket ruházott 
fö. 1064 korona 66 fillér értékű ruhanemű
vel. Az asztaítarsasag ez utón is kifejezést 
-d^h alkjának a nemesszivü adakozók iránt, 
a szegény gyermekek s azok szülői neveben. 
A casinói asztaltársaság ivén a jótékony 
célra az újévi üdvözlet megváltható.

— Műkedvelő előadás a tanító 
képzőben. Mar lapunk előző szamában 
jemaiüs, hogy a tanítóképző ifjúsága ma d. u. 
4 órakor az intézet zenetermében házi mű
kedvelő előadást rendez, nemi hangverseny
beli beillővel. Műsor : 1) Költő és paraszt. 
Zongorán 4 kézre játsszák Kánszky Lijos és 
Ltostler Gábor IV-ed évesek. 2) A magyar 
nyelv Ábrányi Emiltől, szavalja Piáger 
Kálmán IV ed éves. 3) Az én tanyám. 
Énekli litM Antal lV-ed évei, zongorán

kíséri Szirtes Gyula IV-ed éves 4) Nyárfán 
ur villája. Vígjáték egy felvonásban. Előadja 
a Ill ád évesek műkedvelő társasága. 5) 
Bihari kesergője, vonós négyes. Játsszák 
Kánszky, Siklós_ Irtnler, Fehér, IV-ed évesek. 
6) Három a daru, Tompa Mihá ytó). Szavalja 
Üató Géza Il-od éves. 7) Régi DÓta. Éneklik 
* IV-ed évesek. Belépti dij tetszés szerint ; 
diákjegy ; 20 fillér. Az e'öadás jövedelme a 
szegény tanítót.övendékeket segitő egyesü
leté. Tekintettel a iótékony célra, a csinos 
és érdekes műsorra, meg a belépő díj ké
nyelmes voltára, az előadást a közönség 
szives figyelmébe ajánljuk.

— Gyászrovat. Özv. Kardosé Ferenc 
nyug, gazdatiszt folyó hó S án életének 76 ik 
évében Pálosnagymezön elhunyt. Tetemeit 
folyó hó 11-én temették el a dunavecsei ev. 
ref. sirkertben.

— Tanítók gyűlése A barsmegyei 
népnevelők egyesülete folyó hó 22-én d. e. 
10 órakor azaz szombaton Léván a város
háza nagytermében rendkívüli közgyűlést 
tart, melynek egyedüli tárgya : a tanitók 
fizetés rendezési ügye.

— Uj állatorvos. A'eí/Tmre állatorvos 
Nagy Sallóban telepedett le, s ott hivatását 
mint magán-állatorvoB fogja gyakorolni.

— A karácsonyi postaforgalom. 
Az ünnepek közeledtével figyelmeztetéssel 
fordul a postaigazgaztóság a nagyközönség
hez. Az a tartalmas figyelmeztetésnek, hogy 
a karácsonyi és újévi rendkivüli csomagfor
galom ideje alatt kü.öuösen ügyeljen a 
közönség a postaküldemények pontos kéz
besítését egyedül biztositó jó csomagolásra 
és világos címzésre. Ebben a tekintetben a 
postai szabályok eléggé ismeretesek, csak 
meg kell tartani őket. Felette kívánatosnak 
tartja a postaigazgatóság azt is, hogy a 
feladó nevét és lakását, továbbá a cimirat 
összes adatait feltüntető papírlap legyen 
magában a csomagban is elhelyezve, arra az 
esetre, ha a burkolaton levő cimirat leesnék, 
elveszne, vagy pedig olvashatatlanná válnék, 
a küldemény bizottsági felbontása utján a 
jelzett papírlap alapján a csomagot mégis 
kézbesíteni lehessen.

— Farrtoljukk á mátyárr lparrt. 
Ezzel a cifra jelmondattal hozza forgalomba 
a Halban und Damaszk bécsi cég kalap- 
gyarimányait; és prefidiáját, mellyel áruit, 
mint magyar gyártmányt akarja feltüntetni, 
meg azzal is tetézi, hogy a kalapok bélé
sere a magyar koronát is ráuyomatja. — A 
szegedi rendőrség egy hozzá érkezett felje
lentésre az ottani kereskedőknél vizsgálatot 
tartott és Szarvas J. József üzletében 70 
kalapot foglalt le, továbbá lefoglaltatta a 
bécsi ezég éppen ott időzött utazójának 
minta-ko lekczioját. — Ezt a dolgot azért 
hozzuk fel, mert Léván is vannak ily kala
pok, és csak kimélethől nem tettünk a 
rendőrségnél feljelentést, azon reményben, 
hogy az illető kereskedők ezentúl ilyen 
szemérmetlen osztrák csalásnak közvetítői 
nem lesznek.

— Karácsonyi estély. A lévai iparos 
olvasókör karáctony második ünnepén este 
az Orosz án szállodában fogja megtartani 
szokásos karácsonyi házi eBtelyél, a m-lyen 
a tagok vendégeit is szívesen látják.

— A tanulók hálája Kedves névnapi 
ünnepély foiyt le folyó hó 2 án délután 
Bsrsendreden. Ferenc napjának előestéjén 
az iskolás gyermekek Belueh Imre tanítójuk 
vezetésével egész várat'auul megjelentek Sme- 
ringay Ferenc nyug, tanító házánál, aki 43 
éven át működött Barsendreden a népneve
lés szolgálatában. A gyermeke reg ritkaszép 
virágcsokorral lepte meg az ünnepeltet, 
azonkívül 2 hangon igen szép alkalmi éne
kekkel kedveskedtek. A jubiláns örömköny- 
nyek közt köszönte meg a gyermekeknek 
és az összesereglett községieknek a megtisz
teltetést. A t szteletben álló ősz népnevelő 
házánál összegyűlt helybeli és vidéki ven
dégek és rokonok vidám hangulatban töltöt
tek Ferenc napjának eiöestélyét.

— Figyelmeztetés. A m. kir. posta- 
és távirdahivatalok postautalványokat és 
távlra’okat 1907 évi január hó elsejétől csakis 
oly utalvány- ós illetve távirati űrlapokon 
fogadhatnak el, a melyeken az űrlap ara (a 
nemzetközi forga.ómban használatos sárga 
színű utalványlap kivételével) értékjegy be
nyomással van jelezve. A régi — tehát 
értekjegy-benyomással el nem látott — 
utalvány- és illetve távirati űrlapok (a nem
zetközi utalványlip kivételével) 1907 évi 
január hó elsc/étöl bezárólag 31 ig a posta- és 
tavirdahivataioknál ertekievonás nélkül uj 
Kiadású űrlapokkal cserélhetők be. A m. kir.

. posta- és távírda-vezérigazgatóság.
— A gyermekek pihenése. Az iskolai 

év alatt nem hangsúlyozhatjuk eléggé a 
szülők előtt, hogy mily nagy fontossággal 
bir a gyermek egészségere nezve annak szel
lemi és testi pihenése. Ép azért úgy kell 
beosztani a gyermek idejet, hogy a tanulás 
mellett a szórakozásra s főleg az alvásra 
elég idő jusson, mert ellenkező esetben a 
gyermek idegessé lesz, kimerül s szellemi 
munkaereje is megcsappan. Jeles tanférfiak 
tapasztalták, hogy ily kimerült gyermeknek 
irasa is rosszabbodik, mihelyt pedig a gyer
mek alvási idejének tartama nagyobbodik, 
írása is rögtön javul. Már számos iskclaorvos 
konstatálta, hogy azon tanulók közt, kik 
keveset alusznak, aránylag igen sok az ide
ges. Nagy tévedésben vannak tehát azok a 
szülők, kik azt hiszik, hogy a rövid ideig 
tartó alvással a gyermek idegereje növelhető,

a hosszabbá! pedig olpuhul. Ezt a téves hitet I 
abból merítik, hogy sok öreg ember mily 
keveset átúszik s mégis erős, friss. Igen ám, i 
de szem elől tévesztik azt, hogy az öreg j 
ember alvási szükséglete jóval kisebb, mint . 
a fej ödésben levő gyenge gyermeké. Mint- . 
hogy tudvalevő, hogy az alvási szükséglet 
télen nagyobb, mint nyáron, kivána*os volna, 
ha az iskolai idő — legalább az elemi isko
lákban — 9 órakor venné kezdetét.

Közönség köréből.
Meghívó I

A városi képviselőtestületnek választás 
alá eső tagjai közül az I-sö kerü etben f. < 
évi deczember 17 én hét uj tag — és 2 
póttag — fog választatni, hogy a választás ‘ 
szabadsága és tisztasága biztosítva legyen, i 
ez iránt, a választóknak önmaguknak kell | 
első sorban gondoskodtok.

E végből az 1 sö kerület választóit a 
városház közgyűlési termében deczember
16 án vasárnap *'t12 órakor tartandó érte
kezletre és kijelölő gyűlésre tisztelettel 
meghívjuk.

Léva 1906 évi deczember hó 14.
Ordódy Endre s. k. Bódogh Lajos s. k. 

lévai lakos lévai lakos.

Meghívó!
A városi képviselőtestület választás alá 

eső tagjai közű' a II-ik kerületben f. évi 
deczetubar 17-én hét uj tag fog választatni, 
— hogy a választás szabadsága és tisztasága 
biztosítva legyen, ez iránt a választóknak 
kell e'sösorban önmaguknak goudoskodniok.

E végből a II ik kerület választóit a 
városház közgyűlési nagytermében deczem
ber 16-áo — vasárnap — d. u. 2 órakor 
tartandó értekezletre és kijelölő gyűlésre 
tisztelettel meghívjuk.

Léva 1006 évi deczember hó 14-én.
Dr. Kmosko Béla s. k. Bódogh Lajos s. k. 

választó polgár. vá'aaztó polgár.

Meghívó•
A városi képviselőtestület választás alá 

eső tagjai közül a III. kerületben f. évi
17 én hat uj tag fog választatni, — hogy 
a választás sz: badsága és tisztasága bzto- 
Bitva legyen, ez iránt a \álasztóknak önma
guknak kell gondoskodniok.

E végből a 111-ik kerület választóit a 
városház közgyűlési nagytermében Deczem
ber 16-án — vasárnap d. u. 4 órakor tar
tandó értekezletre és kijelölő gyűlésre tisz
telettel meghívjuk.

Léva 1906 évi deczember hó 14-én.
Csekey Vilmos s k. Dr. Korsók János s. k. 

Szemerédy Lajos s, k.
Köszönetnyilvánítás

Ziemlér község elöljáróságától 1 korona 
40 fillér készpénzt s élelmi szereket; Garam- 
Mikula községtől pedig 4 zsák krumplit és 
1 ztáz babot kaptunk Stefánia árvaházunk 
céljaira.

Amidőn ezen adományok kézhezvételét 
nyilvánosan is van szerencsénk igazolni, 
fogadják a nemes emberbarátok kis árvá
ink nevében leghá'ásabb köszönetünket.

Láva, 1906. december hó 14-én.
Leidenfrost Tódorné Faragó Sámuel 

ntíegyl. elnök nöegyl. titkár

Köszönet-nyilvánítás.
A lév .i casino asztaltársaságának azon 

jólelkiiségéért, hogy folyó hó 7 én 31 szegény 
iskolás tanulót valláskülömbség né'kül ozson- 
náva), téli ruhával és lábbelivel kegyes volt 
megajándékozni, — tanitótársaim megbízá
sából s a szegény gyermekek nevében ez 
utón is őszinte, hálás köszönetét nyilvánítok.

Léva, 1906, december hó 12.
JarosB Ferenc 

igazgatótanitó.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1906 évi december hó H-töl deejmber hó 16-ig.

Születés.
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Friedrich János Benkó Mária

Mnnyuoh Mária

Izsói János Silingi Mária

fin

leány

leány

Ferenc

Julianna

Aranka Mária

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

özv. Weisz Mór Berger Laura izraelita

Halálozás

Az elhunyt me Kora A halál oka

Pompőa Istvánná 31 éves gyermekágyiláz

özv. Vadkerti Jánosné 73 „ agg. végkimeriiléa

özv, Zilai István né 65 „ gerincvelő bén.

Hamran József «5 „ szervi szívbaj

Demény Erzsébet 1 hónapon bélhurut

Nyilttér.

Élő Dunai halak!
A n. é. közönség b. tudomására 

hozom, hogy karácsony előtti hetekben, 
s az egész téli szezonon keresztül, min
den héten éa pedig csütörtökön és 
pénteken,

friss élő halak,
u. m. : ponty, csuka, harcsa, kecsege. 
fogas és süllő stb. érkeznek a legol
csóbb árakban.

Egyben felhívom szives figyelmét ka
rácsonyi kiállításomra s egyéb cse
mege és fűszer cikkeimre, valamint a 
mindennap érkező : friss felvágott, 
virsli és összes : hús és sajtnemüekre !

Továbbá tisztelettel értesítem, hogy 
a Puszta Szent Kereszti uradalom
tól naponta

friss tea vajat 
kapok, amelyet ',8 és ’/* kilogram da 
rabokban árusítok.

Balatoni halak!
Teljes tisztelettel 

ENGEL JÓZSEF
Üzleti berendezés rőfös és divut- 

áru üzletben olcsón eladó. Megtekint
hető Blum féle házban. Bővebb felvi
lágosítást ad Sugár Mór.

Az előnyösen ismert
Karácsonyi vásár 

B I u m en th ál Jónás 
női- és úri divat kereskedésében most 
is tart.

Hazai gyártmányú cikkek nagy 
választékban.

Fenti cég a t. vevőközönség szives 
érdeklődését kéri.

Báli selyem
gok. Franko és vámmentesen házhoz szálitva. Uaz- 
dag mintaválaszték postafordultával.

Henneberg selyem-gyár, Zürich.

Eladó ház. ~~
Schoeller-utca 10 szám alatt levő 

sarok ház üzlethelyiségnek is alkalmas, 
azonnal szabadkézből eladó Zólyomi 
János tulajdonosnál megalkudható áron.

Gyöngyvirág- créme és szappan 
arezra kézre leg

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

BOLEMAN gyógyszertárban Léván.

Vendéglő
„a Heim féle ház és vendéglő bérbe
adó esetleg, eladó. — Tudakozódhatni 
Heim Antalnál Selmecbányán.

CTMP RD arrógépek 
OllAluLJX különféle czélokra.

nemcsupán ipari célokra, henem 
i a családban előforduló összes 

varrómunkákra egyedül 
általunk szerezhetők be.

Vigyázni
kell, hogy a
vétől csakis
a ml üzlete
inkben esz
közölte isék.

Singer Co varrógép r. t. 
I»EVA Kazinczi u. 2.

V . __ =====„

Eladó kocsi.
Egy kitűnő karban levő feketére 

lakkirozott alig használt félfedeles kocsi. 
Majdnem uj-kocsi bőrrel van párnázva, 
kerékkötővel ellátva. Egy pontosan járó 
kitűnő kocsióra is van rajta. Ára 500 
korona. Megtekinthető Kis-Törén.
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hirdetések. 1906. december 16.

Hirdetmény.
Léva r. t. városnál alkalmazott rendörök, hajdúk és szolgák részére az 

1907 évre — esetleg a Tanács hozandó határozatához képest hosszabb időre 
is — az alább elősorolt ruhaneműk és fölszerelési cikkek szállitaDdók, — a 
most használatban levő anyagoknak megfelelő minőségben, alakzatban, színben 
s kizárólag magyar gyártmányokból,
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

6)
10)

13
9

13
13

1
13

1
1

nyári zubbony kék 
magyar nadrág 
pantalló „ 
nyári sipka 
mellény

I
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Faeladási hirdetmény.
A zsarnócai m. kir. erdőhivatal tanácstermében 1907 évi január ij0 

7-én délelőtt 10 órakor - nyilvános Írásbeli versenytárgyalás fog tartatm. 
melynél eladásra kerül :

A körmöcbányai m. kir. erdőgondnokság

A“ gazdasági osztályában, a fenálló rendszeres erdőgazdasági tei 
szerint, ”1907-1912 években — 6 év alatt — kihasználható 104.0 k»U hold-, 
található összes lucfenyő, jegenyefenyő, vörös és erdeifenyő juhar, szil es bükk 
faanyag tövön az erdőben.

Kikiáltási ár : 500.000 korona.
Bánatpénz : 50.000 korona. .
Az árverési és szerződési feltételek úgy a földmivelésügyi m. k 

Ministerium erdészeti főosztályában (Budapest A. kér. Zoltán-utea 16 szát 
mint a zsarnócai m. kir. erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt megtekinthet

Az árverés alákerülő erdőterület, illetve faanyaga zsarnócai erdőhivat. 
előzetes engegelmével megtekinthető sőt a fák mindeu megcsonkítása nélx 
meg is becsülhető.

Zsarnócán, 1906, december hóban.

M. kir. erdőhivatal.
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16

drb. mezőőri kalap,
, kardbojt,

pár szarvasbőr keztyii, 
téli szövet „
drb. nyakkendő,
pár magyar csizma borjubőr,
, nyári cipő „
„ téli cipő „

drb. mezőőri téli kabát,
, mezőőri nyári zubbony,
„ sapka báránybőrböl.

posztóból,
n

11)
12)
13)
14)
ló)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
minták a kiadóhivatalban megszemlél- 

meg.

drb.
»
»
n
n - ....

öltözet nyári mosóruha
„ „ kocsisruha

drb. bárányböröi télizubbony kék 
posztóból, 
1 téli magyar nadrág a kocsisnak, 
7 drb. attila,

A ruházatokra vonatkozó posztó 
hetők s azoktól eltérés nem engedhető

Az ajánlatok lepecsételve Léva város iktató hivatalába folyó évi decem
ber hó 23 ik napjának délelőtti 10 órájáig nyújtandók be. — Később beadott 
ajánlat nem vehető figyelembe.

A 16, 17 és 18 sor sz. a. bőrmunkákra külön ajánlat nyújtandó be.
Az ajánlatok a december 24-én tartandó tanácsülésben bontatnak föl, 

melyen az illetők jelen lehetnek. — A tanács a beadott ajánlatok közt szaba
don választhat s esetleg biztosíték letételét is követelheti.

A téli ruházatok és fölszerelések 1907 évi január 15-ig, a nyári ruhá
zati cikkek pedig fölszólitás után 30 uap alatt szállitandók.

A számla kiegyenlitése a nem kifogásolt átvétel után 8 nap alatt történik. 
Kelt Léván, 1906. évi december hó 15-én.

BÓDOGH LAJOS
polgármester.
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bőrmunkákra külön ajánlat nyújtandó be.

Kern Testvérek
LÉVÁN.

Ajánlom a n. é. közönségnek : Elsőrendő fűszer, csemeg, déli 
gyümölcs, finom tea, teasütemény, finom rum cognac, likőrök, asztali-, 
pecsenye- és aszuborok, bel- és külföldi pezsgők, Stollwerk- és fiumei 
csokoládé, karácsonyi gyertyák és sok szép újdonságok cukorkákból 
és karácsonyfa diszek stb. továbbá :
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tojsey

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a 
RETHY-feie 

pemetefű czukorkáná!! 
Vásárlásnál azonb n vigyázzunk és hatámzottan 

ÜÉO’IZ'Z’-fálét Jsérj-a.a.lc, 
mivel sok haszontalan utanzata van. 'í-Oüo 

1 doboz ára 60 fillér.
Csak R É T H Y-felét fogadjunk el!

--------------------- XX U V e.--------------

1 klg. frt. kr.
New-Cuba kávé . . .................... 1.60
Jamaikai legfinomabb . .................... 2.20
Kuba legfinomabb . . ..................... 2.20
Ceylon legfinomabb .................... 2.10
Ceylon finom .... .................... 2.-
Portorico finom, és Cuba . . 1.60 2.-
Gyöngy legfinomabb . 160 2.— 2.20
Mocca legfinomabb . . ........................2.2ü
Arany Jáva legfinomabb .................... 2.20
Brazíliai legfinomabb . .................... 1.60
Brazíliai II. rendű . . ........................1.30
Cuba pörkölt .... ... 2.— 2.40
Hungária kávé . . . .................... 1.20
Őröli k:*vé .... .................... 1.

Kapható:

Kern Testvéreknél, Léván.

ajándéknakKarácsonyi és
alkalmas cikkek : bronz és alpacca gyertatartó. gyufatartó, kávé- és 
mák őrlő, teafőző készülék, húsvágó és reBzelőgépek, vasalók evőeszkö
zök, nickel és zománcozott edény, konybaberendezések. Ruhafacsaró gép, 
ruha mángorló és szénkosarak, konyhaelő-tálcák, esernyő állvány, ház
tartási mérleg, légmérő, varrógépek 5 évi jótállás mellett, hegedűk, oka
rina és más hangszerek, szivar-szipkák, csibuk, pipák, szivartárcák, 
tolikések, ollók, kártyák, vadászbotok, táskák és fegyverek, latornama- 
gika, domino, lottójáték, fényképészeti készülékek, kerékpár, korcsolya, 
valamint lombtürész, mint legcélszerűbb karácsonyi ajándékot rendkívüli 
olcsó árban.

1 i

Karácsonyi és újévi ajándéknak 
tartóságánál, valamint állandó értékénél fogva legal
kalmasabb az ékszer vagy óra.

Ajánlom a nagyérdemű közönségnek dús választék 
óra, ékszer, arany és ezüst áru 

üzletemet, melyben mindenki részére alkalmas ajándék 
található.

rendkívül jutányos áron.
Vidéki

gyorsan és 
teljesítek.

Midőn a
zönséget raktárom megtekii: 
tésére meghívni van szerei 
csém, vagyok

nagyérdemű k

>«••• • ••••

megrendelések t 
lelkiismeretest

Fióküzletek ; Aranyosmaróto 
és Körmöcbányán.

# Védjegy: „Horgony!1

kitűnő tisztelettel

Kiéin Sándor
órái és ékszerész Léván

0

I

Első Alföldi Cognacgyár Részvénytársaság es 
Szeszfinomitógyár Kecskeméten. Ajánlja : 

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

Port-Artlllir-Kes. (Influenza elleni likőr 
Porth-Royl rum Cake Walke likőr 
Kecském vidít |Malakoff is Mogador

Sc-ü.lSa.lmg-easőg'elt.
Kapható :

Kertész Lajosnál Léván.

I TTecskemtfi keserű
M ecskeméti gyomorkes

| £\ec8keméti gyogykeierü 

Tulipán cognac 
48-as likőr

Karácsony előtti héten. ****>

Élő dunai- és tói halak!
Kilója 2 koronától — 2 korona 80 fillérig

KapHatók: Q
Kern Testvéreknél, Léván. 0
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A Liniment. Capsici conip., 
a Horgony-Pain-Expeller 

i pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szemek 
bizonyult köszvénynél, csúznal és meghúlések- 
.... . nél, bedörzsölés képpen használva. ........ 
Figyelmeztetés.*Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan 
üveget fogadjunk ol, mely a „Horgony1* véd
jegygye! és a Richter czégjegyzéssel ellátott do
bozba van csomagolva. Ara üvegekben K —.80, 
K1.40 és K2.— ós úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.
01 Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz", 

Prágában. 
Elisabethstrasse 5 neu.

• Mindennapi szétküldés. *
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GR AMOPHONO K

Karácsonyi ajándékaink
bevásárlást a

Nagy megtakarítást
érünk el, ha

Mindent nagykereskedői árakban számit. — Jutaléka csupán a pénztári engedmény, a melyet az eladótól von le magának.
Czégtnlajd.on.oa : G Jk L A Ts/T B J" A. ZST O S E TT ID A. F E S T, VII., IDoliéirx-y'--u._ IQ.

Galambposta
árubeszerzési vállal.tra bízzuk.

Nyomatott Nyitrai éa Tára* könyvnyomdájában Léván.


