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Hirdetmény.
A f. hó 18 án Léván megejtett városi 

képviselő választások alkalmával megválasz
tattak a) az I. kerületben rendes tagokul : 
Malonyai István. Huberth Vilmos, Bartos 
István, Szabó Sándor, Leidenfrost László, 
Csernák Izidor és Hlaváes József. Póttago
kul ; Behttla József, és Borcsányi Béla, b) 
A II. kerületbeu rendes tagokul: Ordögh 
L.jos, Tulasaay József, Bállá Péter, Németh 
Sándor,Dr.Wetnberger Adolf, Nyiredv Géza, 
Borcsányi Győző, póttagokul; Koncz István 
és Repczky János, c) A III. kerületben 
rendes tagokul : Tóth István, ifj. Galambos 
István, Fornay István, Juhász István, ifj. 
Koncz József, Huberth Vilmos. Póttagokul: 
Dohány Jónás es id. Ricz Jónás,

A választás ellen netán érvényesítendő 
panaszok és észrevételek f. hó 28-ig intéz
hetők az igazoló választmányhoz.

Keit Léván, 1904. évi jaD. 20-án. 
Sód.og*ii.  Uajcs 

polgármester.

Választások után.
A múlt héten zajlottak le Léva 

városában a képviselőtestületi tagvá- 
lasztasok. Általános érdeklődéssel né
zett a város a választások elé, mert 
hiszen ennek eredményétől függött a 
képviselőtestület jövendőüeli színe és 
tevékenysége. Ennek eredményétől 
függ, hogy kik és micsoda munkaerők 
kerülnek abba a testületbe, a melynek 
értelmisége és munkaképességével szo
rosan egybe van fogva a város érdeke 
is. Mert abban a testületben nem csak 
ülni, nem csak beszélni, hanem ér
telemmel munkálkodni, cselekedni is 
kell. ’

Márt most annak előre bocsátása 
mellett, hogy távol áll tőlünk, mintha 
bárkinek is jellemét, tisztességérzetét 
érinteni akarnok, konstatálnunk kell, 
hogy a lefolyt képviselőtestületi tag
választás eredménye egyáltalában nem 
elégítheti ki azt, ki méltányolni tudja 
a képviselőtestület hivatását, a ki min

denek felett valónak tartja a közérde
ket s kívánatosnak városunk fejlődé
sét és haladását.

Sajnos ez a választás is abban a 
hibában született, a melyben a legtöbb 
ilyen választás szenvedni szokott, Lát
juk azt, hogy nem az érdem, a köz
életben elfoglalt társadalmi állás, nem 
a józan gondolkozás, a nobile officiu- 
mok iránt való meleg érdeklődés ve
zette és irányította a választóközönség 
szavazatát, hanem, a sajnos, nálunk 
mindig hathatós eszköznek bizonyult 
etetés-itatás. Mert hiszen alig tudjuk 
egyébként magyarázatát adni annak a 
semmivel sem menthető eljárásnak, a 
mely kibuktatja a képviselőtestületből 
a hivatalok főnökeit, a legtekintélye
sebb polgárokat, kiket ugy egyénisé
gük, mint a társadalomban elfoglalt 
előkelő állásuk egyenesen arra pre
desztinálnak, hogy városunk sorsának 
intézésében szerzett tapasztalataik s 
előkelő műveltségűk által segélyünkre 
legyenek. Mivel sem tudjuk magyará 
zatát adni, hogy ezeknek a kipróbált jó 
erőknek helyét olyanok foglalják el, 
kik — tisztelet a kivételeknek,— alig 
tudnak többet, mint a nevüket leírni, 
a kik bizony bennünket a város javá
nak munkálásában nem csak hogy se
gíteni nem, de egyenesen gátolni fog
nak, a kik nyomában be fog vonulni 
a képviselőtestületbe a minden torzsálko- 
dások és visszavonások egyedüli szülő 
oka, az önérdek, a feltűnni vágyás.

Hányszor láttunk a városi képvi
selőtestületben ízléstelen, személyeskedő 
jelenségeket ! Rossz próféták volnánk, 
ha ezek megújulásától nem tartanánk. 
Ilyen körülmények között, nem lehet 
csodálkoznunk, ha azok a komolyabb, 
számottevő, kipróbált jellemű és tehet
ségű férfiak visszavonulnak közügye
inktől s ügyes-bajos dolgaink elintézé
sét olyanoknak hagyják, kiknek arra 
egyáltalán tehetségük nincs, akik egy 
odabott czifra, de üres jelszó alatt ugy 

fognak szavazni, hogy később maguk 
is megbánják.

Szó sincs róla, mintha mi azt akar
nék, hogy a polgárság ne legyen kép
viselve a képviselőtestületben. Sőt el
lenkezőleg, a józan,gyakorlati érzékkel 
biró polgárság mindig hasznos tagja 
volt a képviselőtestületnek, Azonban 
vannak dolgok és intézmények,milyenek 
például a szakbizottságnak tanulmá
nyozásra és javaslattétel végett kiadat
nak, ezeknek a szakbizottságoknak 
vezetésére bizonyára nem elég a józan, 
gyakorlati érzék, ide tudomány kell, 
még pedig áttekintő és mérlegelő tu
domány. ha most már ezeket, kik erre 
képességgel bírnak, kibuktatják, ki 
fogja ezeket a tanácskozásokat vezetni, 
ki fog a közgyűlésnek helyes és cél
szerű javaslatokat tenni ? Nagyhangon 
beszélni, mindenbe bele kontárkodni 
és semmihez sem érteni, könnyű do
log. Azonban hogy erre semmiféle kép
viselőtestületnek szüksége nincs, már 
számos alkalma volt meggyőződni a 
városi közönségnek.

De mi nem okoljuk a választó kö
zönséget, mert sajnos, a közönség, a 
mely érzi és tudja hivatását Léva vá
rosának, mint a vármegye legmagya- 
rabb, legintelligensebb városának, tel
jesen magára van hagyatva s egy-egy 
ilyen választások alkalmával teljesen a 
kortesek befolyása alatt áll, kik szóval 
és itatással megvesztegetik a közönsé- 

i get s meghamisítják annak érzületét, 
ugy hogy egy ily megejtett választás 
után önmaga csodálkozik annak ered
ménye felett. Nem szabad tehát rész
vétlenül nézni a választásokat, hanem 
annak minden fázisában mindnyájunk
nak részt kell vennünk.

Nem egymás ellenére, egy-egy 
uborkafára felkapott hiúságnak sze- 

i kerét tolni, hanem együttesen, egyet
értve és jól megfontolva kel választa
nunk. Ez nem politikai választás, ez 
mindnyájunk belső ügye, városunk ér

deke. A város vezető köreinek kellene 
igazán vezetni, a lévai kaszinó ugyan 
mikor lép már hivatásának magasla
tára! De a kat.h. körnek.iparoskörnek, 
mint erkölcsi testületeknek,szintén részt 
kellene venniök a választásban oly 
képen, hogy abba Léva város összes 
választó közönségét bevonják s akkor 
bizonyára kikerülhetők lesznek a sze
mélyes ellentétek^ nem fognak etetési
itatási alkalmakká lealacsonyodni a vá
lasztások.

Léva város közönsége, mely már 
több ízben tanujelét adta értelmes fel
fogásának és józan gondolkodásának, 
bizonyára megfogja érteni az okos szót, 
meg fogja tudni különböztetni az ő 
jó akaróit, kik nem csak akarnak, de 
tudnak is munkálkodni városunk fel
virágzásán és boldogulásán.

Mit tehet a tanító a gazd. ism. iskola 
, népszerűsítése érdekeben.
i — Irta ; Hetser János, áli. ig. tanító. —

( Hazánkba a gazdasági ismeretek mive- 
lése több századdal nyúlik vissza a múltba.

. 1304-ben jelent meg a mezőgazdasággal fog
lalkozó első mü. A XVII. században főkép 
a fiivészkönyvek jelentek meg, melyek a 
növények bővebb ismertetését tűzték ki fel
adatukul.

Nálunk a mezőgazdaság és annak körébe 
eső ismeretek iskolai tanítás utján való ter
jesztésének legrégibb nyomai a nagyszom- 

I bati egyetemre s a sárospataki főiskolára 
vezetnek vissza. Mind a két helyen a XVII. 

j század második felében külön előadásokat 
tartottak a mezőgazdaságról. A Nagyszom
batból Budára, majd innen Pestre áthelye
zett egyetemen a mezőgazdaságtan előadá
sára tanszék állott fenn.

Azonbeu a népnek a mezőgazdaság te
rén való képzésére azon időben általában 
még nem igen gondoltak. A parasztnak el
nyomott helyzete volt, értelmi képzését kü
lönösen e téren nem tartották szükségesnek. 
Hisz az ur, a középosztály sem tanulta el- 
méletileg a gazdaságot.

T A RC Z A.
Apró levelek.

— Nővéremhez. —
I.

Megkaptam tőled a
Várva-várt levelet . . ,
Sejtettem előre,
Hogy a lelked benne
Kesereg • . • kesereg*

Feltöröm, hogy tudjam, 
Mi van bele írva, . . .
S mindjárt az elején,
Egy két röpke szónál .- 
Ráborultam — sirva.

II.
Tudom , • . elhiszem én ;
Fájdalmasan érzed,
Hogy nehéz az élet;
Hogy nincs árváid közt
Áldott lelkű férjed.

De ki tudja . . . ? Szegény
Ott lenn nem-e érzi,
Hogy özvegyi szived
Annyi keserűség,
Annyi bánat verzi . , ,

III.
Ne sirasd a múltat . . . Jövőd i 
ve aggaszszon édes I
Árváiddal a Jó Isten

Majd elvisz a révhez.

Sejtelmeim sohsem csalnak,
— Hiszen majd meglátod ; — 
Lesz még néked puha fészked, 
Boldog kis családod.

IV.
Hogy csalódsz mindenben •
Oh, sohse fájjon I
Van még virág — néked nyitó — 

▲ viruló tájon.

Azért ne gyötörjön
A kétség a bánat I
Tűrd nyugodtan, mig szivedben
Uj reménység támad . , .

Légy szilárd a harcban,
Rendületlen bitben
És ha minden elhagy is, de —
Veled lesz az Isten 1

V.

Az az emier én édesem
Nem méltó a szóra
A ki mások becsületét
Sértegeti, szólja.

Kigyó nyelvvel, gonosz tervvel
Ily megromlott lelkek :
Maguk előtt maguk szokták 
Megásni a vermet I

Hogy megsérté becsületed,
Ne ejts könnyet érte I
Hisz egy könnyed többet ér, mint 
.XiihuL- : — minden vére I , .

VI.

Nyájas, meleg kis szobáukban
Jó apámmal
Beszélgettünk egyröi-másról ;
Múlt időkről . . , szebb napokról, 
Gazdag-szegény
Emberek jó, rossz sorsáról.

Édes anyánk — kályha mellett
Üldögélve —
Szomorúan hallgatgatja ;
Csak ugy néha sóhajt egyet . . . 
Tudja Isten,
Hol járbst a gondolatja.

Majd belevág — váratlanul — 
Beszédünkbe :
„Szegény lányunk mit csinál most I

És aztán minden szavunk,
Gondolatunk
lióiad esik,
Hozzád repül, hozzád szálldos.

Tvulosu XZZárcly.

A Hnáncz.
Irta: Löríncxy György.

Nincsen már hnáncz, lassanként még a 
neve is kikopik a magyar humor krónikái
ból. Az a hnáncz, akit furfanggal kijátszani, 
fortélylyal megtéveszteni, disznótorokon, la
kodalmakon megtréfálni, holtra etetni, itatni 
magyar virtus volt. Akinek a csufneve ki
találásában olyan leleményes volt a nép s 
aki diákkal, pappal, korcsmárossal, meg 
minden ladányi emberrel örökösen hadat 
viselt. Nincsen már spenótbakter, doháuy 
kopó. Nincsen már hnáncz ; igaz, hogy szüz- 
dohány sincs. Az, amit most termesztenek 
holdakra menő óriás táblákon, csak trahknak 
való; éppen olyan gazdasági növény, akár
csak a repcze, a kukoricás, vagy a czukor- 
répa. A piacznak terein, nem a családi pipa
tóriumnak. Hiába hívják gáiócsi, verpeléti, 
dulházai muskotálynak, nem az már az, ami 
hajdanán volt, mikor még a sajátmagunk 
gyönyörűségünkre húsz kvadrátöl földön 
termett, — a mit ugy ápolgattunk végig a 
hosszú kánikulán, mintha csak tündérszép 
hajadonok növekednének a*  fekete baráz
dákon.

A mai hnáDCzot szemlésznek hívják, a 
régi szemfüles volt. Csakhogy emez tudta, 
hogy mikor kell behunynia a szemét és 

i bedugnia a fülét, hogy ne lásson, ne halljon

semmit sem. Pedig a szüzdohányt nem le
hetett előtte elrejteni, megszimatolta rnért- 
földnyi távolságra is. Megtörtént egyszer, 
hogy valamelyik biharmegyei főispán, olyan 
régi módi, nagy tajtékpipás táblabiró, tete
mes málhával utazott Budapestre s a tínánc 
megszólította ;

— Kérem szépen, nagyságos uram, mit 
tetszik vinni ezekben a ládákban kofferekben?

A főispán ránézett s csendet flegmával 
felelt meg neki :

— Szüzdohányt, öcsém, — Tisza Kál
mánnak.

A generális volt akkor Magyarország 
hatalmas miniszterelnöke s egyúttal, ugy 
mellesleg, pénzügyminiszter is. Fóhnáncz, 
mindenható nagy ur, aki könyökig duská’t 
aranyban ezüstben, bankóban s bizonyosan 
a szütdobáuyban is. A hnáncz a neve hal*  
latára a sapkájához kapott, tisztelgett s ugy 
elpárolgott a főispán gyanús málhájától, 
mintha csak kánfor lett volm. Még ő ijedt 
meg. Nehogy a méltóságos ur tovább foly*  
tassa a bizalmas indiszkrécziót.

Jogász ember voltam akkoriban,jogonc, 
Bukovay. Az egyetem még tele volt a híres 
török tüntetések közelmúlt embereivel, Ab- 
dul Kerimmel, Ozmán pasával. Török fezt 
viseltünk és csakjassával köszöntöttük egy
mást. A rendes diáktanyákon a feketekávé
hoz hosszuszáru, öblös csibukkal kedvesked
tek a hzetőpinczérek sasért vakáczió idején 
igyekeztünk minél bőségesebben ellátni 
magunkat zamatos szüzdobánynyaL Mert azt 
kinevették, kocz ipipásnak hívták, aki trah*  
kot ssivott.



Régebben a közöl legeltetés, nagy le
gelők, rétek, sok föld, a birtokok tagositat- 
lan állapota az extensiv gazdálkodásra utal
ták az illetőket, semmi különös elméleti 
ismeretet nem igényeltek ; egy kis gyakorlat 
elég volt. Ma a gazdálkodás sok munkába, 
sok pénzbe kerül, számítást, okos takarékos
ságot és szakismeretet igénye).

Mindazáltal találkoztak egyesek, kik a 
nép gazdasági képzését is szükségesnek ta
lálták s annak érdekében iskolát is szervez
tek. Ilyen volt Tessedik Sámuel ág. hitv.ev. 
ev. lelkész Szarvason. Az általa alapított 
.gazdasági iskola", melyet a kormány is se
gélyezett, már mint néptanítókat képző in
tézet is szerepelt s számos kitüntetésben 
részesült. Még ezen gazdasági iskola fenál- 
lása idejében, 1797-ben alapította Festetich 
György gróf Keszthelyen a „Georgicon" 
nevezetű, nagy hírre vergődött gazdasági 
iskolát, melynek az okszerű gazdálkodás 
terjesztésére nagy hatása volt. A Georgicon 
gyakorlati területéül 901 holdra terjedő 
gazdaság szolgált, hol a gazdaság főbb ága
iban való ismeretterjesztés lehetősége meg
volt adva. Fontos hivatást töltött be a még 
most is fenálló magyar-óvári gazdasági is
kola, melyet Albert szász-tescheni herczeg, 
mint földesur a Magyar királyság, Különösen 
Moiou vármegye javára alapított. Kezdetben 
az volt a főrendeltetése, hogy uradalmai szá
mára elméletileg és gyakorlatilag képzett 
gazdákat neveljen. Igazi jelentőségre csak 
1825 év után emelkedett, Először magán, 
azután cs. és kir. állami, később mint m. 
kir. gazdasági felsőbb tanintézet működött ; 
most 1875-től mintgazd. akadémia folytatja 
működését. Újabban számos főidmives iskola 
szolgálja a magyar mezőgazdaság ügyét. 
Ezek nagyobb része 1884. évtől kezdödőleg 
szerveztetett.

Ezen iskolák czélja a vidék kisebb bir
tokainak tulajdonosait az ilyen birtokoknak 
okszerű kezelésére tanítani, továbbá a na
gyobb birtokokhoz szükséges folügyelőket, 
és munkavezetőket képezni, e végből a 
gyakorlati oktatásra különös súlyt fektesnek. 
Az elméletből az elemi tárgyakon kívül ta
nítanak : a gazdára nézve legfontosabb ter
mészettudományi alapismeretek, a mezőgaz
dasági szakos népszerűén, a gyümölcs és . 
konyhakertészet, a szölőmivelés és gazda- | 
sági fatenyésztés,főként azért, hogy a mező
gazdaságban előforduló fatenyésztés és ül
tetvények létesítésében és gondozásában a 
növendékek jártasságot nyerjenek. A tanfo
lyam 2 évig tart. 17 éves kort betöltött oly | 
növendékek vétetnek fel, kik jól imák, ol- ' 

Valamelyik vakácziót a kies Bodrog- ; 
kövön mulattam át, ahol utravalóul jól meg- I 
tömték táskámat illatos gálicsóval. Aki az ’ 
igazi, a régi nemes gálócsi faj dohányt nem 
kóstolta, annak halovány fogalma sincs róla, 
hogy mi volt az igazi szűz magyar dohány. 
Fekete volt a gálócsi, akár a czigángyerek, 
de egyetlen szippantás füstje fölért a legil
latosabb sáfránynyal, a legdiva'ossabb illat
szerrel. Vígan is eveztem a tele táskával 
Budapestnek, mintha csak szürettől jöttem 
volna.

Tiszavidéki vasútnak hívták az a va
sútvonalat, ha jól emlékszem: Miskolcztól 
Szerencsig, vagy talán tovább is, föl egé
szen a mar mar ősi hegyekig, a hol a legma- 
gyarabb folyó bölcsője van, Valahol, közel 
Tokajhoz, van Rakamaz nevű állomása. Hí
res dohány beváltó hely, ahol egész kaszár
nyával tanyázott a fináncz. Rendes szoká
suk volt, hogy fölszálltak a vonatra s 
végigvizsgálták az utasok táskáit, néha még
* felső ruháit is. Minderről nem tudtam én 
semmit semmit. — Nyugodtan üldögéltem a 
kupéban s a vonat lassan döczögött. S egy
szer csak kinyílik az az ajtó s belép — a 
fináncz. Legelső pillantása a táskámra esett, 
a mely a régi módi kupé ülése alatt feküdt. 
A fináncz nagyot rúgott rajta.

— Kié ez a táska ?
Megszeppenve, alázatosan feleltem neki:
— Az enyém.
— Tessék félnyitni 1

No gondoltam, vége a világnak I Mig 
csendesen, tétova lassúsággal nyitogattam a 
táskát, lopva az ablakra tekintgettem, azon 
törve a fejemet, hogy vájjon nem lehetne-e 
kidobni rajta a táskát ruhástól, mindenestől. 
De a fináncz zordon képpel állott őrt. — 
Mintha csak azt mondta volna, hogy itt 
ninos menekvés. A táska egyik oldalában 
ruháim voltak, a másik oldala meg telistele ; 
volt finom, illatos bodrogközi muskotály do-

vasnak és a négy alapmivelettel számolni 
tudnak. Ilyen főidmives iskola van 18. 
Ezeken kívül számos intézmény szolgálja 
ma már a mezőgazdaság érdekeit.

De mindezen gasdasági intézetek jó 
része, — még a főidmives iskolák is — na- 
gyobbára a nagy és középbirtokokon való 
okszerű gazdálkodást szolgálta s ezen bir
toknak intenzivebb kihasználását segítette 
elő. A kisbirtokon pedig maradt a régi gaz
dálkodási mód, mivel a főidmives nép széles 
rétegére a nagy- és középbirtokosok gaz
dálkodása csak itt-ott volt némi hatással. A 
paraszt ember nem is törekedett, mert arra 
megérve. nem volt, az ott látott haladást 
követni.

A magyar kormányok, gazdasági körök 
figyelme csak legújabban — elég késön, 
mikor a gazdasági válság már veszedelmessé 
tajult, terelődött igazán a parasztságra. Azt 
hitték, hogy 1848-ban mindent m^g'ettek a 
népért : szabaddá vált, bo dogu jón a hogy 
tud, majd csak beletalálja magát a megvál
tozott viszonyokba.

Az ingatlanok könnyű forgalma,a gom
bamódra szaporodó s nagy nyereségre dol
gozó takarék pénztárak könnyű kölcsönökre, 
birtokeladásra ingerelték a nép egy részét.

Valóságos csapás volt a u pre sok he
lyen a tagosítás, melylyel együtt a közös 
legelőt s közös erdőt is fe'o-zto ták. A kö
zös legelő megszűnésével az ex'enziven 
űzött állattar ás is megcsappant, mert az 
istállózássel való jószágnevelest a nép nem 
érti, gazdálkodási módjával nem tudja ösz- 
szeegyeztetni s ezért ellensége is annak. 
Ekkép az állattartásból élvezett eddigi jöve
delmétől egészben vagy részben elesett.

A nép elszaporodásával a föld mindin
kább kisebb darabokra oszlott, amelyen a 
megélnetés már alig lehetséges; a nép élet
módjában az igények rohamosan növekedtek 
ételben, ruhában és kedvtelésben. Viszonyait 
meghaladó módon él, az adóteher pedig sú
lyosan nehezedik reá.

A külállamoknak gabonavámokkal való 
elzárkózása a közös vámterü et ipari cikke
inek védő vámjait vonta maga után s ezzel 
gabonaáraink olcsóbbodtak, ipari czikkeink 
árai pedig drágultak. Az igy előállott nagy 
különbözet volt kezdete a ma már általá
nossá váló gazdasági pangásnak, mely még 
gazdasági nagy csapásokkal, mint a szőlők
nek a fillokszera által való kipusztitásával, 
marha- és disznóvészszel sulyosbbodott.

így jutott népünk általánosan nyomorba, 
melynek oka a tömeges kivándorlás lett. A 
nép ezen gazdasági bajaiból eredő szomorú 

hánynyal. Lehetett vagy 10—15 kilogramm. 
Horribblis büntetés járt ezért akkor is. 
Végre is a táska kinyílt. Szépen le volt 
rakva mind a két oldala tiszta, hófehér, 
törülköző kendöve), a hogy a vendéglátó 
atyafiak gondosan becsomagolták.Tán éppen 
erre a találkozásra gondoltak jól előre ?

— Mi van benne ? — válaszolt a fi
náncz szigorúan.

Impertinensnek, gúnyosnak látszott a 
kérdés s erre a diákbüszkeség felébredt 
bennem. Ha fölakasztanak is, most már 
úgy is mindegy. Legalább azt az egyet ne 
mondhassa a fináncz, hogy hazudtam. Nyi1- 
tan, becsületes őszinteséggel néztem a sze
mébe és határozott hangon feleltem :

— Dohány 1
A fináncz nagyott nevetett. Majd moso

lyogva rám nézett.
— Persze tréfálni tetszik ? ... . kér

dezte.
— Persze . . .
A hideg verejték is csurgóit a homlo

komról, úgy tréfáltam. Ha csak hozzányúl 
a takaróruhához, vagy ha annak csak az 
egyik kicsike csücske felgyttrődik, végem 
van. Ott ragyog, szépen összekötött csoma
gokban az illatos, tilos szüzdohány. Kínos 
pillanat volt, sohasem felejtem el . . . De a 
törülköző nem gyttrődött föl s a fináncz jól 
viselte magát; hozzája sem nyúlt. Moso
lyogva körültekintett a kocsiban. Két vagy 
három utas ült benne, marhakereskedő vagy 
regálebérlö. Sorban köszöntötte mindegyi
ket, aztán sarkon fordult és —- kilépett az 
ajtón.

Még ma is nézek utána, gondolkozva, 
hogy vájjon bolonddá tettem-e ? Mert hátha 
észrevett, meglátott mindent ? Es megke
gyelmezett ? Nemcsak nekem, hanem szüle
tett ellenségének : a diáknak. Saépen, nagy
lelkűen, gavallérodén, hogy meg se köszön- 
hessem. Sőt feláldozta magamagát, mintha 

állapota intéző köreink figyelmét magára 
vonta s ma már a közvélemény égető- és 
sürgősnek tartja a kisbirtokoson, illetőleg 
parasztságon való segítést.

Ezé* * * I * * * * * * 8 érdeklődésnek egyik tanúsága a 
kormány részéről az 1895 évi VIII. t.-cikk 
által elrendelt mezőgazdasági statisztika ké
szítése, melyből látjuk, hogy igen sok a te
endő a nép gazdasági felsegitésése.

A munkát a mezőgazdaság ujjáterera- 
tésével kell kezdeni. A népnek olció hitelre 
van szüksége, hogy elegendő tőkéje legyen 
a szükséges befektetésre, gazdasága újjáala
kítására. Keresni kell a lehetőséget a ter- 
mény-spekuláczió elleni védekezésre, mi a 
raktárszövetkezetek révén érhető el, a me
lyek mellett a gazda nem lesz kénytelen 
termését aratás után azonnal eladni s ez 
által a mainál mindenesetre természetesebb

I

I
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ár fog alakulni. Szövetkezetek utján tömö
ríteni a kisgazdákat magtárak berendezése, 
tej baromfi, tojás stb, együttes értékesíté
sére. általában az összetartás, közösség ér
zetét ápolni kell a népben.

A népet aztán az okszerű intenzív gaz
dálkodásba kell bevezetni, egyes jövedel
mező gazdasági ágakat, mint pl. gyömö'csé- 
szetet, méhészetet stb. különösen fejleszteni. 
Meg kell honosítanunk nagyban egyes 
terményeink könnyebb ipari feldolgozását, 
mint pl. gyümö csaonzervek kész tését, me
lyekért még a külföldnek adózunk, a he
lyett,hogy mi adóztatnók meg a kü fő det, 

Mindezekhez természetesen a mainál 
jóval értelmesebb, munkaszeretöbb, élelme
sebb s számítani tudóbb birtokos nemze
dékre van szükségünk. Es mindezt az arra 
való neveléssel, tanítással általánosan a nép
iskolák által érjük el.

A gazdasági ismereteknek a népiskola 
utján való terjesztését már a népoktatási 
törvény értelmében kiadott tanterv is igyek
szik szolgálni, a mennyiben a mindennapi 
iskola V. Vl.osztályában a gazdaság némely 
ágának tanítását kőtelezővé teszi. De ez 
nagyon kevés a czél eléréséhez, a gazdasági 
ismeretek alaposabb tanítására tehát csak 
az ismétlő iskolánál lehet gondolni. Ezt már 
a II. országos és egyetemes tanügyi kong
resszus is magáévá tette s az ismétlő is
kolának „gazdasági népiskola" nevet kívánt 
adni.

A II. tanügyi kongresszust megelőzőleg 
több évvel Halász F, akkor Hovesmegye 
kir. tanfelügyelője már foglalkozott 
az eddigi ismétlő iskolának a gyakor
lati életre kiható hatásúvá átalakisásával. 
Belátta, hogy az eddigi ismétlő iskola czél- 

ö volna az, a kit becsaptak, bolondá tettek. 
Ki tudja ?

A mai fináncz már nem tud erre a kér- 
dérdésre megfelelni, nem tudna olyan lenni

I sem, a milyen a régi volt. A mai fináncz 
már rendes alak, olyan felemás valami, egy 
kicsit beamter. De a réginek a humora nincs 
meg benne, noha a nép még ma is gyakorta 
kötekedik vele. A múltkor éppen a kelen
földi vasúti állomástól villamoson mentem be 

* a fővárosba. A kocsi törökbálinti, budaeőrsi 
; svábmenyecskékkel, kékmandíis vidéki atya

fiakkal volt tele, akik bizalmas terefeléltek 
jó falusi szokás szerint. A budai oldalon, a 
vámsorompónál a kocsi megállóit s fölszállott 
rája agy fináncz. Fi.tál, nyalka, csinos le
gény volt; ka onásan szalutált a kocsiban 
ülő utasoknak és nyájas, udvarias hangon 
kérdezte meg :

—• Kérem,nincsen a kocsiban adótárgy? 
! Senki sem f >lel, mintha nem hallanák, 

vagy nem ertenek. S a finánc, újabb kér
déssel m gyarázza meg •

Szesz, vagy hor, vagy . . . ?
Akkor megszólal valami rekedt hang a 

kocsiban :
— Bor ? Igen az van.
A fináncz arrafelé fordul,kutatva jobbra 

balra.
— Hol, kérem, hol van ?
— Bennem. — feleli nevetve a borizÜ 

atyafi.
Az utasok nevetnek,a fináncz mosolyog. 

Barátságosan vállon üti a tréfás utast a gyor
san leugrik a villamosról, a mely csöngetve 
morogva tovább rohan a nagyváros lármá
jába. A vidám barátságos beszélgetés, minél 
jobban közeledik a városhoz lassankint el- 
csöndesedlk, ki-ki a maga bajával, gondjá
val bíbelődik, a kocsi pedig rohant tovább.
8 mig a szemem előtt folyton jönnek-mennek 
és változnak az uj idők utcái, képei, a lel
kem elmereng a régi világ elmúlt patriarká
lis furcsaságain. A finánczon, a szüzdohá- 
nyon, a rakamazi állomáson . . . Mutamur 1 
Mi is, a finánoaok is,
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jának nem felel meg; tapasztalta, hogy az 
a legtöbb helyen 1—2 órai vasárnapi isko
lává zsugorodott össze, hová a nép nem 
szerette gyermekeit küldeni, mert semmi 
hasznát nem látta s magukra a tanulókra 
sem birt vonzóerővel a tanultak száraz is
métlése, ott semmi uj, érdekes, foglalkozási 
körükbe eső hasznos, uj dolgokkal nem is
merkedhettek meg.

Szükségét látta, hogy ezen iskola átala
kíttassák oly módon, hogy abban a nép 
gazdasági ismereteink alapját megszerezhesse. 
Midőn Halász Ferencz a vallás- és oktatás
ügyi minisztériumban berendeltvén, tapaszta
latairól Wiassics Gyula vallás- és közokta
tásügyi miniszternek előterjesztést tett, aki 
rögtön felismerte, milyen lendületet lehetne 
adni egész népoktatásunknak, ha az ismétlő 
iskolák a gyakorlati életre való tekintettel 
rendezve fejlesztetnének. Ezen ügy tárgya
lás végett a tőldmivelésügvi miniszterhez 
tetetett át, hol a tervet helyeselték s az 
ismétlő iskolák szervezése érdekében több 
szakférfiú meghívása mellett értekezlet hi
vatott egybe. Az értekezlet a benyújtott 
tervezetet elfogadván, az uj intézmény a 
„gazdasági ismétlő iskola" nevet nyerte. 
Ugyanekkor határozattá vált, hogy a tanu
lók részére a mezőgazdaságnak minden ágát 
felölelő oiva.ÓKönyv írassák meg. A kiirt 
pályázat utján Benedek E ek 'és Földes 
Géza által megirt olvasókönyv lett a nyer
tes, mely javítva s gazdasági olvasmányok
kal kiegészítve ma is általános használatban 
van.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
1896. évi 60,764. szám alatt kelt körrende
letével kiadta a gazdasági ismétlő iskola 
szervezetét és tanítási tervét 8 a földmlve- 
lésügyi miniszter még abban az évben több 
taniiót vett fel egyes főidmives iskolákhoz 
4 hetes mezőgazdasági tanfolyamra s az 
1896/7 tanév elején a gazdasági ismétlő is- 
ko áK felállítása a kiadott szervezet és ta
nítási terv alapján megkezdődött.

(Folyt, köv.)

Különfélék.
— Uj városi képviselők. Léva vá

ros képviselő testületé választás alá eső 
tagjainak fele a műt évben kilépvén, helyü
ket a választó polgárság az e hó 18-án meg
ejtett választáson tö'tötte be. Megválasztat
tak : az I. kerületben Malooyai István (uj) 
139, Huberih Vi mos 119, Bartos István 
szűcs 104, Ssabó Sándor vendéglős 92, 
Csornák Izidor (uj) 86. Leidenfrost Lász ó 
86 és Hiavacs József (uj) 65 szavazattal 
rendes ragoknak, B-hula József 77 és Bor- 
c-ányi B'la (uj) 70 szavazattal póttagoknak; 
a II. kerü etben Ördög Lsjos 121, Tu asay 
József 113, B>la Pet«r (uj) 79, Nemeth 
Sándor (t) 77, Dr. Wemberger Adolf 73, 

j Nviredy G’za (u)) 72 es Bercsényi Győző 
' 68 szavazattal rendes es Koncz István (uj) 
, 68 és Repiczfci János 6 szavazattal pótta- 
I goknak ; a III. kerületben Tóth István ven- 
: déglös 102, Ifj. Ga ambos István (uj) 88, 

Fornay István 79, Juhász István 70, Ifj. 
Koncz József (uj) 70 Hiberth Vi mos 62 
szavazz'tál rendes, Dohány Jócás (uj) 56 es 

Ild. Racz Jónás (uj) 50 szavazattal pót
tagoknak.

— A lévai nőügyiét február 1-én 
tartandó esteiyeueK műsora kedves megle- 

1 petésül fog szo'gálni a vendégeknek,a kiknek 
szama az általános nagy érdeklődés után 
Ítélve igen nagy leend. A városháza nagy 
termében, hol a hangverseny fog lefolyni, 
már felállították a villamos Csi'lároaat a így 
a fényes világítás csak fotózni fogja a ha
tást. A rendezőség serényen munkálkodik 
az estely előkészületein,

— Kórház bál. A lévai kórház egye- 
rül't, mmi erusuittuk, Simonyi Bila 
Bar-várm-gye ali-pauja és Dr. Ben kő 
Lajos Barsvármegye tiszti főorvosa s a 
F rencz József rend 'ovagjának védnökségé 
mellett L'ván, a városháza fö dszinti helyi
ségeiben 1904. évi február ho 15. napján a 
lévai közkorbazban felállított mű', őterem 
költségeinek beszerzésére bált rendez, a 
mely koronája leend az idei farsangnak s 
a rneyre szóló meghívókat meg a héten 
kibocsátják.

_  A „Kath. KÖr" február 2-án tar
tandó farsangi estéiyere serényen folynak 
az előkészületek. A vigalmi bizottság tekin
tettel azon körülményre, hogy hibás címzés 
folytán sokan nem kaphatták meg meghívó
jukat s egypárt vidékről is visszahozott a 
pósta, felkéri az érdekelteket, hogy ez irá
nyú panaszaikat egyenesen a vigalmi bizott
ságnak szíveskedjenek jelenteni, mely min
den sérelmet készségesen siet orvosolni.

— A mai bál. A lévai kereskedő if
jak ma este tai tandó táncsmulatágára igen 
élénk érdeklődés mutatkozik s bizonyára 
Bánó Irén a király >zínház kedvelt mü- 

. vésznöje csak fokozni fogja az est erkölcsi 
' és anyagi sikerét.

— Hymen. Varjasai 8 u h a j d a Já
nos gyógyszeress*  a lévai tBoleman*  gyógy
tár gondnoka f. bó 16-án veaetto oltárhoz 



Vácion, néhai várpalotai Hajasa Simon 
nyug. urad, intéző és neje szül. K a p p e I 
Vilma leányát Olgát; mint tanuk Dr. R a p- 
c s á k Imre püspöki udvari uradalmi főorvos 
báró Jeszenák István főispáni titkár sze
repeltek. Az esketést grf. Csáky Károly 
Váczi püspök tartotta.

— Közgyűlések. A lévai kaszinó és 
„Kath. Kör" ma vasárnap délután két 
órákkor tartják tisztújító rendes évi közgyű
lésüket.

— Eljegyzések. Dezseri dr.B o 1 e m a n 
János körmöczbányai orvos, Turócz várme
gye tb. főorvosa, városunk szülötte, vál
tott jegyet Zorkóczy Atala urhölgygyel, 
zorkóczi Zorkóczy Tivadar stubnyafürdői 
főszolgabíró kedves leányával. — Királyfalvi 
dr. Kraft Dezső újbányái ügyvédjelölt 
pedig eljegyezte Takács Erzsiké urhöl- 
gyet, Takács Mihály m. kir. vasgyári keze
lési vezető leányát.

— Eljegyzés. Györgyi Lajos lévai 
iparos mu't naposban eljegyezte özv. Gyúr- 
csinka Laiosné kedves leányát Adélt,

— Uj jogtudor. D'. Pártos Vilmos 
ügyvédjelöltet, Fóliák Adolf lévai kereskedő 
polgártársunk fiát e hó 16-án avatták fel a 
kolozsvári Ferencz József egyetemen a jog
tudományok doktorává.

— Gyászhir. Paucsina-lehotai Nemen- 
lányi Miklós hites ügyvéd, nemzetségének 
ez ágon utolsó férfi sarjadéka, néhai gróf 
Hunyady Kálmán ö Felsége volt főszertar- 
tásmestére, nagy-sárói uradalmának 25 éven 
át, néhai gróf Bellegarde Ágoston ö Felsége 
volt szárnysegéde volt nagy mányai uradal
mának és a Dóra család hulli uradalmának 
bosszú időn át volt uradalmi ügyvédje és 
jogtanácsosa, Bars vármegyei árvaszéki ül
nök és megyei bizottsági tag, mint részvét
tel értesülünk életének 64-ik évében, hosszú 
szenvedés után 1904. évi január hó 17-én 
Aranyos-Maróton elhunyt. Még a régi jé 
világból való volt, a ki szives, előzékeny 
modoráért minden ismerőse tiszteletét és 
Bzeretetét bírta. Hült tetemeit 1904. évi január 
hó 19-én helyezték örök nyugalomra az ev. 
ref. egyház szertartása szerint az aranyos- 
maróthi sirkertbe. Temetésén részt vett a 
vármegye tisztikara teljes számban, a vár
megye törvényhatósági bizottságának tagjai 
és számos jó barát. Barsvármegye tisztikara 
a következő gyászjelentésben tudatja szere
tett kartársának elhunytét: Barsvármegye 
tisztikara mély fájdalommal tudatja, hogy 
szeretett és nagyrabecsült volt tiszttársa 
paucsina-lehotai Nemessáuyi Miklós Barsvár
megye árvaszéki ülnöke f. évi január hó 
17-ik napján, életének 64-ik évében hosszas 
szenvedés után elhunyt. A megboldogultnak 
földi maradványai folyó évi január hó 19-én 
délután */ g3 órakor fognak az ev. ref. egy
ház szertartása szerint az aranyos-maróthi 
sirkertben örök nyugalomra helyeztetni, 
^ranyos-maróth, 1904. évi január hó 17 én. 
Áldás emlékére !

— A beszterczebányai püspöki 
székre, mint irját, gróf Batthanyi 
Vilmos nyitrai kanonoka legkomolyabb jelölt.

— Fársang Zselizen. Zsebz és vi
déke ipartársuiat 1904. február hó 6-án, 
saját pénztára javára, a zselizi nagyvendéglö 
nagytermében szavalat és magánjelenetek
kel zártkörű tánczvigalmat rendez, a követ
kező érdekes műsorral; 1, A hazáról. Elő
adja : Kristóf Károly úr. 2. Jóslat. Elő
adja : Váray Irén k. a. 3. A kakasülőn. 
Előadja: Kotcsy Viktor ur. 4. Egy há
zasság. Előadja : V i 1 1 ás y Kornélia k. a. 
5,Az ügyetlen ember.E'őadja : D e 1 i o m i n i 
Gusztáv ur. Kezdete este 8 órakor. Belépti
díj : személyenként 1 korona. Családjegy 2 
korona.

— BOSSZÚ Kis-Tapolcsányban Pori 
Emil kereskedő boltjában e hó 18-án meg
jelent Sebők Ernő odavaló lakos és vala
mi árut kért. Amikor Peri hátat fordított 
neki, hogy a kívánt árut levegye. Sebők 
hirtelen kést rántott elő és a kereskedő há
tába szúrta. A dühöngő ember azután beha
tolt Peri lakásába s ott Peri apósát és anyó
sát továbbá a cselédet is veszedemesen meg
sebesítette Sebüket letartóztatták kihalgatása- 
kor azt vallotta, hogy boszuból ki akarta 
irtani Peri egész családját. A sebesülteket 
kórházba szállították ; Peri Emil alig épül 
föl sebeiből.

— Uj szövetkezetek. Szövetkezete
ink száma az 1903. évben ismét jelentéke
nyen szaporodott. A 617 uj szövetkezet 
(634) — a zárójel közt levő számok az 
1902. évre vonatkoznak — közül 376 hitel
szövetkezet (400), 180 fogyasztási és érté
kesítő (144) és 61 tejszövetkezet (90) volt. 
A hitelszövetkezetek közül 138 (143), a 
tejszövetkezetek közül pedig 4 (6) horvát-
szlavonországi volt. Mint az országos köz
ponti hitelszövetkezet tagja 168 (208) uj 
hitelszövetkezet keletkezett. Hitelszövetke
zet az 1903. évben is majdnem minden min
den vármegyében keletkezett, legtöbb azon
ban mégis Budapesten, hol a lefoiyt 1903. 
évben 22 ily szövetkezet alakult. A vá'me
gy ék közül legtöbb Bácsbodrog és Szatmár, 
hol, ho> 15—15, azután Mármaros, hol 13, 
Nógrád, hói 11, továbbá Bereg, Somogy, 
Torontál, és Zala, hol 10 -10, Pest, Temes 
s Krassószörény,boi 7—7, Békés, Bars és Ba
ranya vármegyékben, hol 5—5 hitelszövet
kezet keletkezett az 1903. évben. Nevezetes 
és feljegyzésre méltó,hogy a horvát szlavon- 
orssági hitelszövetkezetek egy része, mint 
korlátlan felelősségű hitelszövetkezetek ala
kíttatnak és hogy esek tagjai majdnem mind 

a földmivelö osztályból sorakosnak.Fogyasz- 
tási és értékesítő szüvetkezet is sok kelet- | 
kezett az 1903. évben, jóval több, mint az j 
előző évben, t. i. 180 és illetve 144. Ily 
szövetkezet Budepesten csak egy, horvát- 
Szlavonországba egy se keletkezett; az 
utóbbiban ily intézet az előbbi évben sem 
alakíttatott. Vármegyék szerint legtöbb fo
gyasztási és értékesítő szövetkezet Nógrád- 
ban, hol 18, Bácsbodrogban, hol 11,továbbá 
Gömör és Kishontbao, hol 9, Borsod és He
ves, hol 8 — 8, Arad és Trencsén hol 7—7, 
Pest, Szatmár és Veszprém, Bihar, Pozsony 
és Jásznagykunszolnok, hol 6—6, Udvarhely 
és Békés vármegyékben, hol 5—5 ily inté
zet keletkezett az 1903. évben. Végre nagy 
volt a mozgalom a tejszövetkezetek alapítása 
körül is, noha ez évben jóval kevesebb ke
vesebb keletkezett, mint az előző évben t.
i. 61 és illetve 90. Az uj tejszövetkezetek 
közül legtöbb Bácsbodrog, hol 11 és Bara- 
nyamegyébeD, hol 9 tejszövetkezet alakult 
az 1903. évben.

— Bort a katonáknak. Annak a 
nem rég felvetett eszmének, hogy a borfo
gyasztás emelése érdekében a hadsereg le
génységének is adjanak bort, Ausztriában is 
akadtak hívei. A hadügyi albizottság egyik 
ülésén ugyanis Don Delugan delegátus és 
társai javaslatot terjesztettek eöl az iránt, 
hogy a hadügyminiszter szóllittassék fel, 
gondoskodna arról, hogy bizonyos napi bor
mennyiséget kapjon az állandó hadsereg és 
a póttartalék legénysége a szolgálat teljes 
tartama alatt, vagy legalább a nagy had
gyakorlaton idején.

— Újítás a hírlapirodalom terén. 
Eddig a hiriapok előfizetőik kérdéseire csak 
a szerkesztői üzenetek rovatában válaszol
tak. Most a Kormos Alfréd szerkesztésében 
megjelent Magyar Pénzügy és Magyar Ke
reskedők Lapja czimü szaklapok azt az 
újítást hozták be, hogy előfizetőiknek ezen
túl szóbeli felvilágosítást és útbaigazítást 
adnak, mely előny gyakran felülmúlja a 
csekély előfizetési összeget.

Szerkesztő üzenetek.
Kőhidflyarmat. Oly ne mii közleményeket csak akkor 

közölhetnők, ha a e/ikk beküldője ismerős.

Közönség köréből.
Köszönet nyilvánítás.

A vezetésem alatt álló „Lévai Kath. 
Legényegylet" által f. hó 10-en előadott és 
17 én megismételt „Ősi Erények" czimü 

j történelmi színmű bevételeiről a m. t. közön- 
séget is tájékoztatni akarván, a számvizs- 
gá.ó bizottság jelentése szerint tudatom, 
hogy mindkét előadás egybefoglalt bevétele : 
326 kor. 8 ,fill. (azaz háromszázhuszonhat 
kor. 8 fill.) Á tánczmulatság és rendezés ki
adásai pedig 281 kor. 23 fill. (azaz kétszáz- 
nyolczvauegy kor. 23 fillér) s igy a ház
alapra marad 45 kor. 3 fillér.

Felülfizetni szívesek voltak: Báthv 
j Lás-ló 8 kor, 40 fill., Levatich Gusztáv 7 
, kor., Faragó Samu 3 kor., Csornák Izidor

3 kor., Jványi András 3 kor., Id. Lakner 
László (Budapest) 3 kor., Kiss M. Painé 3

1 kor., N. N. 3 kor., Nyiredy Gyula 3 kor., 
Dr. Ublárik János (N.-Szomba') 3 kor., Dr. 
Kersék János 2 kor. 60 fill., Edelényi Mi
hály 2 kor., 40 fül., Bay Ignácz 2 kor. 
Barkóczy Barnabás 2 kor., Jaross Ferencz 
2 kor., Szegedy Miklós 2 kor., Spuller 
Gyula (Gr.- Szöllös) 2 kor., Újhelyi Mihály 
2 kor., Dr. Kmoskó Béla 1 kor., 40 fill., 

j Svarcz Ferencz 1 kor. 40 fill., Ámstetter 
Imre 1 kor., Árva János 1 kor., Kabina 
Ervin 1 kor., Kuapik Miklós 1 kor., Krauzer 
Jenő 1 kor., Horváth László 1 kor., Kucsera 
József 80 fill., Kohn Mihály 60 fill,, Nikiser 
Lajos 60 fill., Bartos István , 40 fill., Dodek 
János 40 fill., Haneller Ármin 40 fill., 
Hoffmann Ferencz 40 fill., Grapka József 
40 üti., Kaveggia Kálmán 40 fill., Martinecz 
József 40 fill., Mercáder Alajos 40 fill., 
Monakó Mosó 40 fill., Mosonyi Károly .40 
fill., Kostyek József 40 fill., N. N. 40 fill., 
N. N. 40 fül., Oadrejkovics Lajos 40 fill., 
Púder József 40 fill., Rády József 40 fill., 
Ruzsícska Károly 40 fid, Schmidt József 40 
fill., Révész Áoris 40 fill., Vojacsek János 
40 fill., N. N. 10 fill.

Nagy lelkű felülfizetőinknek s mind
azoknak, kik bennünket bármiképen támo
gatni kegyesek voltak, az egyesület nevé
ben hálás köszönetét mondok s jóindulatai
kat kérjük a jövőben is.

Léva, 1904. jan. 19.
Sípos Antal

a. lelkész, 
egyesületi elnök,

Nyilvános köszönet és nyugtázás.
A Lévai Stefánia-Arvaházat fentartó 

lévai nőegylet képviseletében hazafias tiszte
lettel fordultunk városunk valamint Bars- és 
Hontmegye kegyes lakóinak irgalmas szivé
hez, hogy árváink téli eltartásához módjuk 
szerint hozzájárulni kegyeskedjenek.

Midőn az alább részletezett kegyes 
adományok kézhezvételét — e lap szívessé
géből — nyilvánosan is nyugtázzuk,fogadják 
a jólelkü adományozók, ugy a magunk, 
mint a 42 kis árvánk nevében hálás köszö- 
netünket.

Hazafias tisztelettel maradunk:
Lévén, 1903. november hó.

Leiaticli Gnsztane Faraaó Sámuel
nöegyl. alelnöke. nöegyl- titkára.

Pénzben és terményben adakoztak :
Kónya József 2 K., Első m ált. bizt. 

társaság 10 K., özv. Henyey Elekné 2 K., 
Faragó Samuné 2 K., Styaszny Antalné 2 
K., Ordódy Endréné 2 K., Szakmáry Mar
git 2 K., Kaufmanné 1 K., Lieberman Ja- 
kabné 2 K., Mihálcsics Györgyné 2 K., 
Árvayné 2 K., Dr. Frommer Ignáczné 2
K., Bellán Adolfné 2 K., Irgalmas nővérek 
intézete 10 K., özv. dr. Vietorisné 2 K., 
Huberth Vdmosné 4 K., dr. Priszner Gyu- 
láné 2 K., Gyapai Gusztáváé 2 K., Dr. 
Balogh Jenőné 2 K,, Györfi'y Gézáne 2 K., 
Rzehak Laura 6 K., Bar smegy ei népbank
10 K„ Goldstein Henriimé 2 K., Takarék 
és hitelintézet 15 K., Báthy László 20 K., 
K. r. ház 1 K , Missák ‘Zsigmondné 2 K., 
Dereáno Vilmosné 3 K., Rappaportné 2 K., 
Streicherné 30 f., Adler Zsigmondné 40 f., 
Witlingerné 1 K., Knapp Dávid 2 K., N.
N. 40 f., Kampfner Jakab 1 K., Medveczky 
Sándurné 2 K., Silbinger Zsigmond 15 liter 
bab, 6 kgr. rizs, Schuberthné 1 K., Kern 
Testvérek fűszer, Ámstetter Imréné fűszer, 
Schöeller Gusztáv 50 K., Svarbáné 2 K., 
Vecseyné bab, krumpli, Lászlóné 2 K., Kra- 
userné 1 K., Leidenfrost Tódorné 4 K.,özv. 
Tolnay Dénesné 2 K., Tóth Dávidué 10 f.

(Folyt, köv.)

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1904, évi január hó 17-től 1904. január hó 24-ig 

Születés.

A szülök neve dl A gyermek 
neve

Styevkó Lörincz Lalié Mária leány Julianna

Szilassy Dezső Kiehter Sarolta fiú Aladár stb.

Agárdy Sándor Sáfár Erzsébet fiú Géza Imre

Uherik Lajos Salavári Anna fin Lajos

Mészáros Gyula Bohus Katalin leány Margit

Halálozás.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Borcsányi Pálné 
Fázik Borbála

60 tüdőiob

Kurta Ignácz 52 tüdővész

Bajusz János 73 tüdő gyulladás

Lévai piaeziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 14 kor. 10 fill. 
14 kor. 50 fill. Kétszeres 12 kor. 20 fill. 
1 2 kor. 60 fill. — Rozs 12 kor. 20fill.l 2 kor. 
40 fill - Arpall kor.60fill. 12 kor. 40 fi'l 
Zab 10 kor. 80 fill. 11 kor. 20 611. — Kuko 
riova 10 kor. 20 fill kor. 11 — fill. Bah 
12kor. 20611.14kor. 20 fill. — Lencse 14 kor. 
—fill. 18 kor. 40 fill. — Köles 7 kor. 80 fill. 
8 kor.40611.

Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten. 
Lóheremag — — —korona Luczernamag 
54 60 korona, Impregnált Répa mag 
— —kor. Répamag — — kor Muharmag 
7 7a/4 kor Baltaczim — — — kor.
Bükköny 6*/ 4 7 */ tkor.Vöröshere 62 68 kor. 
Fehérhere----- Komoczini fűmag — —
Thimothems — — kor.

Irodalom és művészet.
Fajbaromfi tenyésztés. Sokan vannak, a 

kik szívesen akarnának faj baromfiakat, vagy 
ezek tojásait beszerezni, de nem tudják, 
hova, forduljanak, Parthay Géza lapja a 
„SZÁRNYASAINK11 e tekintetben a leg
jobb beszerzési forrás, melyben minden ér
deklődő talál elég czimet, hová szükségleté
nek beszerzése czéljábói fordulhat. Kérjen 
csak mutatvány számot és a kiadóhivatal 
Budapesten, Rottenbiller-utcza 30. szám, — 
szívesen és díjtalanul küld.

MalthUS. A gyáripar mai terjedésének 
napjaiban szemünk akaratlanul ér mindun
talan odafordul azok elé, akik a pauperis- 
mussal foglalkoztak. A legnagyobb gazdag
ság a'ján mindig ott van a tömeggyomor és 
Nagy-Britania a XIX. század elején, hatal
mának tetőpontján olyat láthat, a melyhez 
hasonlót a régi Róma óta nem látott a vi
lág. Az összes világrészek adója Londonban 
folyt össze,a regensherceg ugy élt,mint egy 
régi Caesar, sok 100.000 család alig birt 
megélni máról holnapra. Az angol pauperis- 
mus mint társadalmi jelenség a római pro
letariátus mellett foglal helye*.  Nem volt 
épen rbszolgaság, de pár ezer ur és sok 
milliónyi munkás közt hol van a szabadság 
és egyenlőség ?

Smith Ádám a modern ipar fejlődésé
nek kezdő korszakában, midőn az emberi 
elme ezen újabb csodájáról a jólét fokozá
sát várták, irta meg azt a nagymüvét, mely 
a munkát és ennek felosztását állítja oda 
legfőbb gazdasági tényezőül. Ennek a kor
szaknak, midőn szinte gyógyíthatatlannak 
látszottak az uj gazdasági fejlődés ütötte 
sebek, szintén meg volt a maga theoretikusa, 
Malthus Tamás, egy becsületes, tudós pap. 
ö azt a tételt állította fel, hogy a népes
ség geometriai arányban nőtt, a gabonater
melés aionban csak számtani arányban, hogy 

tehát ily belátható időben túlnépesedés és 
ezzel általános ínség áll be a természet 
rendje szerint. A XVIII. század optimista 
felfogásával, mely a legfőbb gazdasági és 
politikai előnyt épen a sűrű népességben 
találja, ellentétben áll ez a pessimista tan, 
mely jótékony intézménynek tünteti fel a 
celibátust es aszarzetes életet, egészséges 
érvágásnak a háborút, a társadalmi bajok 
főorvoslójának a pusztító betegségeket és a 
kivándorlást. Tanát a század épen nem iga
zolta s ma nincs más, csupán tanulságos 
emléke annak a hatásnak, melyet a paupe- 
rismus a gondolkozó emberekre gyakorolt.

Malthusról szól a Nagy Képes Világtör
ténet most magjelent 200. füzete.

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője 
Marcali Henrik egyetemi tanár, ki egyúttal 
a kötet írója is. Egy-egy gazdagon illuszt
rált kötet ára díszes félbörkötésben 16 ko
rona ; füzetenként is kapható 60 fillérjével. 
Megjelen minden héten egy füzet. Kapható 
Nyitrai és Társa könyvkereskedésében Lé
ván, havi részletfizetésre is.

Nyilttér.
Eladó kocsi.

Fedéses, hátul két üléses, bőrrei bé
lelt PASQUET kocsi 110 forintért eladó.

Ajánlatok Szigety Matild úrnőhöz 
FelSÖ-Zsember Hontmegye, cimzendők.

Lakást keres.
F. évi május hó 1-től kezdődöleg gyer

mektelen család 3—4 szobából álló lakást 
keres.

Czim a kiadóhivatalban.

Bérbe kerestetik.
azonnali átvételre, Ilont vagy Bars 
megyében 100 —150 holdas birtok 
4—5 szobás urilakkal.

Ajánlatok Szigety Matild úrnőhöz 
FelSÖ-Zsember Hontmegye cimzendők.

BUTO ROZOT V SZOBA
1 vagy kettő egymásba nyíló, esetleg rög
tön kiadó.

Czim a kiadóhivatalban.

Van szerencsém a n. é. helybeli és vi
déki közönség b. tudomására hozni, hogy 
Xjö*váLzx ..
== Láng közp. kávéházzal szemben 

(Klain Ödön féle házban) 
egy a mai kor igényeinek megfelelő

Férfi és gyermekruha 
= és női felöltők

; üzletet =-■—2^ -

SMF*  f. évi február hó elejen
—megnyitom.

Dús választék minden elgondolható mi
nőségű és alakú kész

! férfi és gyermekruhákban
í továbbá óriási nagy választék

, a legújabb női 
felöltőkben

férfi felöltők, Ulster, Havatok, Jaquet,
. Ferencz Józxef öltönyökben 

folyton újdonság gyermek 
ruhákban. .

üzletemben minden egyes darabon a legju- 
tányosabb

mF*  szabott átr
megjelölése kiaárja az esetleges tulfiaetést 
és kellemetlen alkudozást.

A n. é. közönség becses pártfogását 
kérve

Vagyok teljes tisztelettel 

Feiner Gyula 
központt férfiruha áráház 

és női felöltők raktára.

Zongora és —
• ■— félfödelü kocsi 

eladó. Ho ? Megmondja a kiadóhivatal.

♦ Pénzt, sok pénzt, ♦ 
Y havonkint 1000 koronáig kereshet . 
v mindenki tisztességesen minden szak- J 
T ismeret nélkül. v

Küldje be címét E. 402. jelige alatta 
T következő címre: nnonczen-Abtellung díS * 
f „Merkúr" Manheim, Meerfeidst. ♦
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Uj czukrászda

J Tisztelettel értesítem Léva város és vidéke n. é. közönségét,
r hogy Léván Kossuth Lajos tér Friedmann- 
■j féle h-á.zban a mai kornak megfelelő kényelemmel berendezett1|« czukrász üzletet
® f. hó 24-én (vasárnap) megnyitom.2 Kugler dessertek, torták, disz sütemények, finom czukor- 

kák. bonbonok s minden e szakba tartozó kellékek, friss és nagy 
választékban legjutányosabb árakban lesznek nálam kaphatók.

| Úgy külföldön, mint hazánk nagyobb városaiban, valamint Kugler cs,
és k. udvari budapesti czukrászatábau szerzett bő tapasztalataimmal törekedni >1 fogok a legnagyobb igények

■ A n. é. közönség

■ca

be " „
■F4 02

-Q > 4Ö 

t* "—“S
-o> 

"Sa> 8 g3 -o
B 
® fl

:nek is eleget tenni.
A n. é. közönség becses pártfogását kéri.
Léva 1903. január hó 20-án.

Ajánlja nagy választékú óra, ékszer, arany és ezüstáru raktárát 
melyben mindenkor a legújabb divatu áruk bámulatos olcsó áron kaphatók 
Arany női óra . *“ ....................
Arany férfi óra 
Ezüst óra 
Niki óra ,
Ingaóra 
Arany gyűrű (14 kárát) 
Arany függő (14 kárát)

írttól feljebb
n
D
n
n
B

12—
20—
6—
3—
6—
2-1/,
l.*/i  n n 

Alkalmi ajándékoknak való különféle tárgyakból nagy választék. 
Legfinombb chronometrikus pontosságú óraküiönlegességek mindenkor 

raktáron vannak.

I

1 klg. frt. kr. 
. . . 1.60
. . . 2.20
. . . 2.20

0 C o J 
c 0 é

i
I

Világhírű
és legjobbnak elismert

Kiváló tisztelettel

MEDVEGY LAJOS
czukrász.

n 
n 
n

Kávé

New-Cuba kávé . . 
Jamaikai legfinomabb . 
Kuba legfinomabb . .
Ceylon legfinomabb 
Ceylon finom .... 
Portorico finom, és Cuba 
Gyöngy legfinomabb 
Mocca legfinomabb . . 
Arany Jáva legfinomabb 
Brazíliai legfinomabb 
Brazíliai II. rendű . . 
Cuba pörkölt .... 
Hungária kávé . . . 
Őrlőt kávé ....

. . 2.10 

. . 2.— 
1.60 2 — 
2.— 2.20 
. . 2.20 
. . 2.20 
. . 1.60 
. . 1.30 
2 — 2.40 
. . 1.20 
. . 1.-

A Rlchter-féle 

Llnlment. Caps. mp. 
Horgony - Pain - Expeller 

agy regi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg- 
bizhatóbedörzsolésál alkalmaztatok 
köszvénynél. csáznJl és meghűléseknél. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 
-------- - bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a„Horg8tif" védjegygyei 
és a „Richter" czégjegyzéssel fogad
junk el. — 80 f1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár:Török 
József gyógyszerésznél fc 
Budapesten.
hlcíter F. Áll. is társa, 

cint e« kir. udvari szállítók. 
^-^.Rudolatadt., _ _

Kapható:

gKapható az 190C évre szólóg 
I BARSI naptár | 
X Barsvármegye általános címtárával. Ára 80 fillér, bérmentes küldéssel X 
X 80 fillér, a kis Barsi naptár 30 fillér, Garamvölgyi Protestáns X 
X naptár barsmegyei egyházi protestá’ s címtárral 60 fillér. Kapható: X
X Nyitrai és Társa

könykereskedésében Léván w

kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxu

0
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kézi-harmonikák
réz- es aczélhangokka! kaphatók :
Joh- N. Trimmel

WIEN
VII/3, Kaiserstrasse N. 74. 

Árjegyzékek ingyen és bérmentve.

0 
0 
0 
0
0
0
0 
0

(P-OO-O-OO-OOOOOOOOO-O-Q 
| K u k o r i c z a-m o r z s o I ó k X 

kéz- és eröbajtasra, egyszerű és kettős szerkezettel, szelelövel és szelelö nélkül. bu
Gabona-rosták. A
Konkolyozók (triőrök). GJ
Széna- és szalmás ajtók. T
Répa- es burgonyavágok. Takarmány fül'esztök. (j

A legjobb VETOGÉPEK „Agricola“ (tolókerék szerk.-el) 
miiid-iinemü vetemény számára, váüókerekek Pl
nélkül dombon svagy síkon alkalmazható, a lég- t 
újabb rendszer szerint és jótállás mellett gyárts- /h 
nak és fzállitanak : l|J

MAYFARTH PH és Társa fi
gazdasági gépgyárak, vasöntödék és ekegyárak

BECS II 1 Taboratraae 7 1.

í0
$
í
fi Megrendelhető K_zxa.pp ZDé/vicL úr által Léva.
jT Részletes árjegyzék ingyen és bérmentve. Képviselők és viszont eláruslthk kerestemek.

Névjegyek, Meghívók,
Eljegyzési kártyák

legjobb és legszebb kivitelben készittetnek

NYITRAI és TÁRSA
könyvnyomdájában, Léván.

Egyúttal ajánljuk legújabb eszközökkel berendezett

könyvkötészetünket.

1

m?
»]

Magy. kir. 
dohány, szivar, 

lőpor és kártya
árulás. 

Első 
gazdasági és var

rógép-, 
koszom-, 

fa- és 
érczkoporsó 

raktára. AZ ARANY KASZÁHOZ.

.a. gad.siiai <i 
Borászati

Egyesület 
mint részv. társasa^ 

palaczk-borainak j 

elárusító raktára

F olyékony 
arany és e/.iist 

festékek

Ajánlják dúsan berendezett vas-, fűszer-, csemege
liszt-, festék-, kefekötő áruk-, gazdasági- és kerti-magvak, 
vadászati eszközök, hangszerek, igen finom hurok, varró 
gépek öt évi jótállás mellett, gazdasági gépek és géprészek. 
Szerszám: asztalos, bádogos, gépész, lakatos, kovács, kádár 
kerékgyártó, ács, esztergályos, czipész, házi és gazdaság 
részére, tengelyek, ekerészek, valódi Fischer-féle reszelő^ 
és ráspolyok, loször-,afrik Afripuo és tengeri fü, épület- és hu. 
tor vasalások, finom kávé, czukor, tea, rum, likőrök, cognac 
fehér és vörös bor, valódi Meidinger-féle és öntött vas' 

I kályhákkal felszerelt raktárukat.
~ Vidéki megrendelések legnagyobb figyelemmel és 

gyorsan teljesittetnek, uj képes árjegyzékek kívánatra bér
mentve küldetnek.

Nyomatott Nyitná 4i Tlwn fcöapnyojudájában Láván.
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