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A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

A Garam szabályozása.*/

Valamely vidék kereskedelmének és 
iparának fellendülését és virágzását leg- 
hathatósabban előmozdítja a közleke
dési eszközök, hajók, vasutak stb. nagy 
száma, minélfogva minden vidék főtö
rekvése, hogy közlekedési eszközeinek 
szaporításával iparának és kereskedel
mének minél több irányban nyisson 
utat. De nem csak egyes vidékek, ha
nem egész országok óriási összegeket 
áldoznak, hogy közlekedési eszközeiket 
minél modernebbé, minél nagyobb sze
rűvé és kiterjedtebbé tegyék. Az állami 
beruházások nagy része ezekre fordit- 
latik.

I

A magyar kormány az idén beru
házási célokra mintegy 320 millió ko
ronát vett fel. Természetesen a beru
házások nem csupán a közlekedési 
eszközök szaporításába lett belefektetve, 
miután nálunk még más téren is sok 
a pótlandó, mindamellet a kormány 
emezekre is különös gondot fordít s 
ahol az ország érdekében levőnek tartja, 
ott nem késik a megfelelő tervek elő
terjesztésével, Látjuk például, hogy a 
Vág folyó szabályozására tekintélyes 
összeg van felvéve. Az igaz, hogy a 
legközelebbi évek szomorú tapasztala
tokat nyújtottak a Vág áradásairól s 
hogy ideje az árvíz mentén épült köz
ségekről gondoskodni, mindamellett saj
nálatra méltó csalódással konstatáljuk, 
hogy Barsvármegye területe a beruhá
zási célokra szánt összegekből mit sem 
kap, mintha itt nem volna semmi javi- * 
tani való.

Nem akarunk hosszú részletekre j 
kiterjeszkedni s sok más bajainkat fel- ' 
sorolni, de egyet lehetetlen elhallgat- | 
nunk s ez az, ami Léva város legutóbbi 
közgyűlésén is elfordult, a mire égető 
szükségünk van akár kereskedelmi,akár 
árviz elleni védelmi szempontból, a Ga
ram szabályozása.

A Garam, amely egész hosszában

T A JR_C Z A,
Április II.

— Irta: K, Ernő. —

Felolvastatott a lévai áll. tanítóképzőben a törvényes 
úunepuapou tartott iskolai ünnepélyen.

Kedves Tanítványaim !
Az 1898. évi V. t. c. az 1848-iki tör

vények megalkotásának félszázados évfordu
lója alkalmából április ll-.két, mint azt a 
napot, amelyen V. Ferdinánd az 1848. évi 
korszakot alkotó törvényeket szentesítette, 
nemzeti ünneppé nyilvánította. Ezen törvény 
alapján hazáuk tanuló ifjúsága évröl-évre e 
napon összegyűlve, vezetőik közremüködésé- 
sével az alkalom komolyságának és jelentő
ségének megfelelően, megünnepli e napot.

Minden az emberiség történetében szá
mottevő nemzet múltjában vannak nevezetes 
korszakok,küzdelemteljes és mozgalmas jdök, 
forduló pontok, melyek azon nemzet egész 
későbbi élete folyására kiható nagy és ne
vezetes befolyással oirtak. Azonban önhitt
ség, túlzás és tévedés nélkül mondhatjuk, 
hogy e’eréves nemzeti múltúnk a maga lo
bogó és vészes, gyakran, szenvedélyes csa
táiban, bámulatos erőfeszítéseiben, nehéz 
szenvedések es komoly megpróbáltatások 
keserű pillanatai közt is az önfeláldozásnak, 
a testi és lelki erők fenséges kitöréseinek 
olyan példáit mutatja, amilyeneket másutt 
hiába keresünk.

A szivek mélyén mindig ott volt s on
nét soha ki nem pusztult egy gondolat és 
törekvés, mely még akkor sem szűnt meg 
hevíteni, biztatni és bátorítani a csüggedt 

végig szeli a vármegyét, mint olyan is
meretes, a melyről nagy vizbősége kö
vetkeztében még Széchényi mondotta, 
hogy az északnyugati folyó vizek közül 
leginkább alkalmas a hajózásra. Tehát 
ha mint közlekedési eszközt tekintjük, 
lehetetlen fontosságát el nem ismernünk, 
de mint ilyen ma csak nem parlagon 
hever, meri szabályozatlan, néhol telje
sen ellaposodó medre azt majdnem le
hetetlenné teszi. Tudomásunk szerint a 
vizi utak a legolcsóbb s legállandóbb 
közlekedési eszközök, éppen ezért a 
kormánynak is érdekében áll, hogy 
emez elhanyagolt vizi utakat helyre 
állítsa, esetleg áldozattal is forgalomba 
beállítsa.

De nem csupán a Garam hajózása 
alkalmas volta az, a mely kívánatossá, 
sőt szükségessé teszi szabályozását, ha
nem még az a körülmény is, hogy viz- 
böségénél fogva éppen a Garam az,mely 
évenként tetemes területeket áraszt el, 
a mely évenként változtatja medrét 
akként, hogy a termőföldből foglal el 
s hátrahagy évszázadokig nem mivel- 
hető kavicsos partot. Ott van a közel
ben Ujbars községe,hol az utolsó telkek 
telét már teljesen alámosta s nem kerül 
bele két-három évtized, a fél község 
el fog tűnni a földszinéről. Ott vannak 
a szódói és mikolai partok. De látjuk 
Lévától felfelé a vasút mentén, hogy 
tavaszszal a Garam felhatol a vasúti 
töltésre, s szt évröl-évre ugy megron
gálja, hogy csak tetemes áldozattal 
tartható fenn. Mindehhez meg hozzá 
számítandók a Garam kiöntései folytán 
állandóan vízzel borított területek, me
lyek a Garam szabályozása által meg
menthetők lennének a kultúra számára. 
A Garam medrének szabályozása szük
ségessé teszi a mellék vizek szabályo
zását is, különösen az egyesülési pon
tokon, hol az állandó viztorlódás kö
vetkeztében egész tavak képződtek s 
nagy s egyébként jól értékesíthető te
rületeket borítanak el.

leiket, amikor a szerencsétlenBégaek és nyo
morúságnak szellemei már csak beteg,vérző, 
sebes és elernyedi nemzeti testünket pusz
tították. A magyar fajnak megerősítése, a 
magyar nemzetnek megszaporitása, a magyar 
képességeknek megedzése mindenkor annyira 
kiirthatailan lelki szükségletünk, nemzeti 
vágyunk volt, hogy szomorúan, sírva keres
tük Ázsiában maradt véreinket, vártuk jö
vetelüket, kiáltásunk felhangzott a magas 
égre a tejutbeli csillagokig, Csaba vezér hő
seinek pártfogó segítségéért. Történelmünk
ben minden nagy szenvedély azért lángolt 
te), minden nagy törekvés förgetege azért 
viharzott végig az országon, hogy magyar 
lelkünk örök ideálját szolgáljuk általuk.Vol
tak gonosz óráink, szomorú napjaink, de a 
nemzeti ideál felé való szakadatlan és örö
kös törekvésünknek absolut hiányával még 
a sötétség legcsendesebb pillanataiban sem 
találkozhatunk. Fel a magyar nemzet fejé
vel, koszorús az, fel a szívvel, bátorság la
kozik a mély én,fel a karral, munkára termett 
izom feszül rajta; hirdesse mindegyikünk 
önérzettel és lelkesedéssel nemzeti vágyó
dását, tiszteletre méltó és gerjesztő az, de 
ne feledkezzünk meg a cflunk érdekében 
megkívánt és kifejtendő muukaszükségessé
géről egy pillanatra sem, mert csak a fér
fias kitartással, erős akarattal párosult szívós 
és visszatarthatatlan nekibuzdulásnak van e 
téren létjogosultsága.

Magasba szökken a sudár fa, dús lomb
jaival a szabad légben ragyogó veröfenyben 
fürdik, de gyökerével mégis az anyafö'dbe 
kapaszkodik, belőle él, vele sorvad, minden

Léva város közönsége e végből fel- 
' irat intézését határozta el a kormány- 
1 hoz. A vármegye közönsége bizonyára 

magáévá teszi e kérelmet, mert hiszen 
oly általános érdekű, oly sürgős meg
oldást igénylő e kérdés, hogy kormá
nyunk, ha ez irányban kellő felvilágo
sítást fog nyerni, annak kivitelét a 
beruházási javaslatokba befogja illeszteni.

A vármegye közönsége szintén he
lyesen cselekednék, ha lépéseket tenne 
ez irányban s ezt a régóta vajúdó ter
vet kivitelre segítené. Minden ilyen 
nagyobb szabású munkálat legnagyobb 
akadálya a költségek hiánya s csak 
ritkán van alkalma a kormánynak is 
ilyen nagyobb beruházási javaslatokat 
terjeszteni az országgyűlés elé, épen 
azért meg kell ragadnunk az alkalmat 

i hogy eme nagyfontosságu munkálatokra 
1 a kormány figyelmét felhívjuk s jóaka- 
: rátát annak keresztülvitelére megnyer- 
! jük‘

Már régóta tervezik a Garam sza
bályozását, tervek is készültek, előmun
kálatokat is tettek, de ha most sem 

j tudjuk előbbre vinni, ez az ügy sok 
i esztendőre el lesz temetve.I

Tanítóképzőnk kérdéséhez.
Tanítóképzőnk kérdése a múlt számban 

, megszólaltatta Leidenfrost Tódor urat. A 
; jószágigazgaó urnák, ügyié mint diplomás 

mérnöknek felszólalását a városunk fejlődése 
iránt kitetsző meleg érdeklődés mellett mél
tán vehetjük olyanul, mely a telek megvá
lasztásához a légii etékesebb oldalról jön — 
korona tanúnak abban, hogy az állomás felé 
vezető beltelkeink igaz ok nélkül kiáltattak 

; ki mindeu időre moctár és pocsolya tanyá
jává. Cikkének a komáromi kulturmérnök- 
séghez utasitó tanácsát intéző köreink bizo
nyára nem fogják mellőzni.

A kik múltkori talaj s felszíni vizeink 
szabályozását érintő kijelentéseinek érdemé
hez több adatot akarnak szerezni, azokat 
n Alagcsövezés és egyéb munkálatok a lévai 
uradalomban*  cimü s most megjelent művé- 
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csepp nedűje, életének ereje az ö dús aján
déka, Szakítsd ki a földből és pompás lomb
koronája elsorvad, gyümölcsöt rajt’ a leg
forróbb nyár heve sem érlel, törzsét féreg 
emészti meg s életén diadalt ül az enyészet, 
a halál. Miié e nemzet anyaföldjében gyö
kerezzünk. Nincs áldás muukánkon, nincs 
látszatja fáradalmainknak, foganatja buzgói- 
kodásainknak, ha megfeledkezünk róla, hogy 
e haza hal vagyunk, élete a mi életünk, 
becsülete a becsületünk, gyarapodása a mi 
gyarapodásunk, pusztulása a halálunk.

Vannak, akik egyoldalú összehasonlítá
sok révén keletkezett csalfa fénynél, bizo
nyos nemű fájdalomtól borongós kedélylyel 
kifelé fordítják bámuló orcáikat s csak azt 
nézik nagyra, a mi kívülről jön. Ezek nem 
igaz hazafiak. Bizonyos, hogy a bizalmatlan
ság saját erőnkben, a kételkedés saját ké
pességeinkben, lenérése és kicsinylő bírálata 
a magunk eredményeinek előbb rezignációra, 
azután lemondásra, majd elaatnyulásra, pusz
tulásra vezet. Félelem és renyheség, hátrá
lás és lemondás, soha sem volt hajtó ereje 
valamely nemzet emelkedésének. E nélkül 
pedig mi sem elégíthet ki bennünket. Sem 
az anyagi jólét bizonyos foka, sem a teore
tikusok szabadsága, sem semminö múló ki
tüntetés. Semmiért sem adjuk ideálunkat: 
az ősök vérétől megszentelt földön magyarok 
akarunk maradni, magyarként gyarapodni, 
magyarként tenni szert anyagi és szellemi 
hatalomra s végre e földben pihenni földi 
fáradalmainkat, Mekkora tüze a cselekvő és 
alkotó erőnek, minő széditően nagy és át- 
a'akitó hulláma áradna azét ez országban,

|

í hez utasítjuk. Hogy gazdaközönségünk, kik
nek ajtaján mind követelőbben kopogtat 
belvizeink szabályozásának szüksége, meny
nyiben lesz az itt ajánlott gyakorlati taná
csokhoz utalva : arról szakember van hivatva 
szólani.

Mi városbeliek megnyugvással értesül
hetünk a rólunk, a mi talaj viszonyainkról 
nagy szeretettel és tudással irt munkából, 
hogy a Podluzsánka—Kompa—Szikincze 
szabályozás utcáink felszíni csatornázására 
s igy közegészségi viszonyainkra mily ha
tással lesz — különösen ha megvalósítjuk 
azt a viszonylag kis költséget (városi alag- 
csövezés!) igénylő ’anáesát — épített csa
tornázásra most még nem mervén gondolni, 
mit a 20 oldalon ajánl.

Azonban nem a munkát akarom ismer
tetni. Meg kelle't említenem, hogy képzőnk 
elhelyezésére vonatkozó nézetemet előadván, 
a talaj- s vízviszonyainkat illető eddigi szak
szerű vizsgálatok egy fontos adatára hivat- 
kozhassam s melyet épen az említett mun
kában találok fal, a mi azonban engem vég
eredményben a jószágfelügyelő úrétól némi
leg eltérő konklúzióra vezet.

A múltkori cikk alapján tisztázottnak 
tekinthető a kérdés, hogy a vasút felé vivő 
s nem is a felszín természetes lejtését, követő 
utcáink alkalmasak a városnak már a leg
közelebbi jövőben való tovább terjedésére, 
Én mégis némi aggodalmat érzek a képző
nek a vásártérre s általában a városból ki
vezető országul Jobb oldalára való helyezése 
ei en. Nem a feltöltést, vagy a vízfolyás ne
vezetesen a Kálnai utcza végén levő áteresz
nek egyidejű megszüntetését értem. Mert 

; tudom, hogy akárhova épüljön az uj intézet, 
i bizonyos tetemeiebb földmunkát sehol sem 

kerületnek e>.
Arra akarok emlékeztetni, hogy bennün- 

I két időnként — tízévenként egyszer-kétszer 
! — a Garamból jövő tavaszi vizár szokott 
i meglepni. Es eredete szerint a Nagy-Tátra 
: és Gömöri hegyekből jövő áradat (szeren- 
’ cséré 10—12 óra alatt lefolyik) m ndig a 

most kérdésben levő országút testében akad 
fel, miközben a jobboldal szinte Szecséig

ha minden tsni'ó lelke elé a nemzeti ideál 
állíttatott volna és az egész vonalon céltu- 

' datosan dolgoznának érte.
A nemzetek sorsát intéző gondviselés 

' rendkívüli korok részére rendkívüli embere- 
! két alkot és a nagy egyének részére teret 

módot, iehetöséget,hogy erőiket kifejthessék. 
: Az egyén szűkre korlátolt életében mindeu 

köznapi, valószerü, de a nagy korok és 
' nagyra hivatott nemzetek életében csodák 

is történnek. A legszebb és legmegragadóbb 
csodálatos időszakoknak egyike a mi nem
zetünk életében az 1848-iki kor. Az embe
rek előtt megnyillott egy ismeretlen újvilág, 

' az uj Magyarország világa. Ez a világ,mely
nek napja a szabadság, levegője a szeretet, 

' serkentője az egyenlőség, s jövője a ma
gyarok országának világra szóló nagysága,el 

1 fog jönni, mert Széchényi és Kossuth a 
menyboltra Írták igazság gyanánt, el fog 
jönni, csak kitartóan cselekedni, faradhatla- 
nul dolgozni kell érte. Lázár, serkentő és 

1 ösztönző tüzét akkor már mindenki érezte, 
A nemzet széles rétegeiben epesztö türel- 

■ metlenség honolt,mely tü-elmetlenség Pesten, 
1 ahol a nemzet müveit és lelkes ifjúsága a 

távolból leste a jövő megszületését, majdnem 
forradalmi érzést szült. Nem a bosrzuállás 
és a megtorlás szenvedelme volt ez a múl 
tért, a szenvedésekért és nyomorúságért, 
hanem a várakozás kínjai közül való meg
szabadulásnak s a jövő munkálására epedve 
vágyó férfias tetterőnek a talpraállása, Min
denki tét vágyban égett s az idő lángostor- 
ral sürget a cselekvésre. Ez a nemes szen
vedelem szülte meg azon ölükké nevezetes



viz alá kerül. Ezt a jövevény vizet annál 
inkább' figyelembe venni — * azt a fentebb 
emlitett munkában olvasom — mivel a ko
máromi kulturmérnökség által készített leg
újabb szabályozási tervezet nem tesz Ígére
tet a részben, hogy a Podluzsánka és Sze- 
kince patakoknak a Perec csatornából leendő 
elkülönítése után a vidék végleg megszaba
dulva azoktól a másnemű áradásoktól,mely ek 
a sa'mecbányai hegyek déli oldalainak zápo
rai után lefolyó vizet hozzák s orré nálunk 
a Barátkától a Gazdasági kertig árasztják 
el piszkos habjaikat. Tudjuk tapasztalatból, 
hogy a Honvéd kocsmai híd lábai alatt egy
hamar le nem futhatván a kálnai-utca jobb 
oldali háztelkeinek udvarait a Papmajorral, 
árasztja el a vásártérrel egyetemben. Egy feltöl
tött helyre épült háznak, mint olyannak, ez a 
felszínen futó viz kétségkívül nem árthat, 
depincéjét már megtölthet. Hatása van azon
ban a műveleti földre, melynek savát-borsát 
eszi, ragadja. Megmerem kockáztatni a szen
tenciát, hogy az országuttól jobbra fekvő 
földek keskeny termőrétege okozati öszfüg- 
gésben vau ezzel a régebben kétségkívül 
gyakoribb és gazdagabb vizű áradatokkal. 
S a képzőnek ugyanazon oldalon levő külső 
kertjében 30 év alatti erőlködések után 
egyetlen magas törzsű fát sem lehetett ne
velni, de még a törpék sem prosperáltak, 
mint anyafák. Ezen az oldalon, legalább a 
város alatt mindenfelé satnyább a tenyészet, 
mint a ködobásnyira levő túloldalon Itt pl. 
a Nyitrai-tagon a vásártérrel szemben né
hány pompás körtefa áll, habár körülötte 
vigan tenyésznek is a békák. A jobb olda
lon a betonszerü kavics egész felszínen le van 
mosva. Mindezek kétségtelen jelei ezen öm- 
lések felszinromboló hatásának. Sajnos,hogy 
nem kaptunk szakértő helyről biztatást meg 
szünésökről.

Húsz éves tapasztalásom Bzerint ezek a 
kérdéses áradatok az országút, illetve a vá
rosban a Kálnai-utca bal oldalára soha sem 
jöttek át, meg ha a kétféle összetalálkozott 
is, mint pl. 1889-ben. Itt t. i, a Perecnek 
vizfogyasztó ága, az u. o, Sió mellett egy 
természetes emolsedés van, uely a plébánia 
templomtól a vásártérig 11 métert lejtő sík
ból valódi oázként emelkedik ki s vadvizet 
vagy áradatot sohasem kóstolt.

Én ide tenném a képzőt. Annak idején 
ide tervezték a vasúti állomást is.

A Kálnai utcán az „osztálymérnökség" 
neve alatt ismert épületén túl kellene a szük
séges kisajátítást eszközölni. Apró báztelkek 
ezek, alapjától uj építésekre váró kis házi
kókkal. Mely építkezésre igazán várnak is 1 
Az utcavonal bőven kiadja a képzőhöz ki- |

váni terület frontját. Szükséges összterületül 
megveendő lenne a vágóhidig terjedő víz
mentes s jobb minőségű szántóföld.

Egyébb előnyök is kinálkoznak.
Itt az építkezést minden közelebbi és 

távolabbi talajjavítás és vízvédelem nélkül 
meglehetne kezdeni. Legfeljebb magának az 
épületnek helyo volna valamicskét feltöltendő, 
ámbár a mostani színvonal is az országút 
gerincével áll egy tájban. Udvar, kert fel
töltést nem igényel.

A városnak egy már meglevő része, ki
fejtett utcája nyerne itt hatalmas lendületet 
fejlődésben szépségben. Szépészeti bizottsá- ■ 
gunk eldönthetné, vájjon az emelendő épü- ; 
let frontja ki lenne-e hozandó az országút . 
tesiéig. avagy az utcasor végleges jövőjét 
megállapítva élőkért rendszerben a mostani 
vonalban huzatnék föl a főépület, — vagy 
végül a házsor előtt elvonuló s ma is városi 
tulajdont tevő torület sétányai tartassék-e 
fenn ?

*
Még rgy indokom van s melyben har

móniába olvadhat azon érdekes eszmefutta
tás, mely a gyakorló-iskola benépesítését il
letőleg folyt, le e lapok hasábjain. Ha a 
képző a város közepétől csak idáig telepít
tetnék ki, annak elemei iskolája továbbra is 
megtarthatná az azt. kezdettől napjainkig 
kontingentá'ó intelligens családjaink gyerme
keit. csakúgy, mint a hogy férő helyet biz
tosítana a szomszédos tabánbeli földműves 
gyermekeknek. Bilánsz gyanánt ezek helyet
tesíthetnék e helyen a gyakorló-iskola kebe
lén eddig felnőtt árvaházi növendékeket.

Kriek Jenő.

Valasz Dr. Karafiáth főorvos urnák.
Dr. Karafiáth főorvos ur letette a tol

lát s hozzá elég mérgesen. Éu ugyan azt a 
hangot, a melyen ő — jogoiaa vagy jogta
lanul kezdte és végezte nem használnám; 
de ha igy nem történik, talán elmondottam 
volna, miért, nem tarthattam ezt a kifejezést ; 
,a város többi elemi iskolái . . . nem nyújt

hattak elég biztosítékot arra, hogy az, a mit 
a házi nevelés nagy gonddal, fáradsággal ott
hon elért ... rövid időn kárba ne veszszen* , 
mondom, miért, nem tarthattam e kifejezést 
a szóban forgó iskolák megdicsérésének. 
Talán kifejtettem volna azt is, hogy „a vá
ros intelligensebb lakóinak gyermekei4 alatt 
kiket, ért a közfelfogás. így azonban ezt 
sem teszem. Hiszen a sincerisaiással egy i 
tyúk-lépéssel Bem haladnánk közelebb, a 
tanítóképző épülete helyének a megállapítása 
felé, pedig talán ez lenne a tő dolog, nem ; 
pedig egymás „nyakondicséréBe".

Egy kijelentést azonban a bevont vi- ■ 
toriák daczára is kell tennem s ez az, hogy I 
a főorvos ur az én „Nyilatkozatom" e ki- I

fejezésébe : az ,akart‘ helyről mondjon ne 
social-paedagogiai, hanem egészségügyi tekin
tetben szakvéleményt*  — nagyon sokat 
belemagyaráz. Mit értettem s mit. értek ma 
is e kifejezés alatt, azt legjobban megma
gyarázza Leidenfrost Tódor képviselö-bi-ott- 
sági tag urnák az ügy érdeméhoz méltó 
alapos czikke. Ha van a városban alka raas j 
• a város közönségének anyagi erejével | 
össz.eegyesithetö olyan hely, melyet a kép- • 
viselő testület többsége is „akaru : mutas
sanak rá. Ha a kevésbbé alkalmasak közül 
kell választaui, a szaktekintélyek mondják 
meg, necsak a helyek jó és rossz oldalát, 
hanem adjanak tanácsot a meglevő hiányok 
orvoslására. Mutassák ki : melyik is volta
ké p az a hely, a melyért érdemes a város 
közönségének, ha kell, nagyobb anyagi ál
dozatot is hozui 1

A szakemberek válvetett munkája, a vá
ros közönségének jó akarata, oly megoldást 
hozhat létre, a melylyel csak azok nem lesz
ív k megelégedve, a kik itt önző czéljaikat 
keresik. A közérdeknél sem a peregrinu
sodra, sem a vágott dohányukkal dicseke- 
dökre szükség nincsen, de igen is van hi
vatásuk magaslatán álló szakemberekre. Van-e 
valami sértő abban, ha én Dr. Karafiáth 
főorvos urat, egészségügyi tekintetben ilyen
nek néztem, annak a megítélését az elfogu
latlan olvasóra bízom.

Pethes János.

Különfélék.
— A beszterczebányai püspöki 

szék, a melynek lelki fennhatósága alá vár
megyénk felsőrésze tartozik, immár betöl
tetett. ö felsége a király beszterczebányai 
püspökké Dr. Radnay Farkas uagyvéradi 
kanonok, felszentelt püspököt nevezte ki, a 
kinek kinevezése az egyházmegyei papság 
osztatlan szinpatiájával találtozot', mert az 
uj főpap kiváló egyházi tudós, szilárd jel
lemű, akaraterős férfin, ki saját erejéből 
küzdötte fel magát, szerény sorsból díszes 
állására. Radnay Farkas 1848. márcz. 25 én 
született Békéscsabán. Korán árvaságra ju
tott és sajat erejéből tartva fenn magát, vé
gezte tanulmányait.. A középiskola elvégzése 
után a központi papnöveldébe jött fel, ahol 
csakhamar kitűnt kiváló tehetsége révén és 
itt nemsokára elnöke lett a Magyar egyházi 
irodalmi iskolának. Kiváló szónoki tehetsé
géért és erős magyaros stílusáért, több pá
lyadijat és jutámat nyert, mg 1871-ben 
felszentelték, amikor vidékre tették ki káp 
lánnak. Iroda mi munkásságát itt is folytatta 
s különösen szép verseket irt. Lipovnicky 
akkor nagyváradi püspök, az egyszerű fa
lusi káplánban hamar felfedezte a nagy te
hetséget és már 72-ben udvarához vette 
szentszéki aljegyzőnek. Ettől fogva gyorsan 
emelkedett 74 ben sz-.ntsz íki jegyző és püs
pöki szertartó lett; 75-ben püspöki titkár, 
83-ban szentszéki ülnök, 89 ben nagyváradi 
kanonok, m jd egyházmegyei irodaigazgató, 
nemsokára szeminár.umi reki or, 92-ben ságai 
címzetes prépost. 1901-ben papai prelátus 
lett, 1902 ben pedig néhai Schiauch Lőrinc 
bboros püspök mellé segédpüspökké szén

telték fel * azóta állandóan tagja a nagyvá
radi azékeskáptalannak. A nagymüveltségü 
főpap a társadalmi téren is jelentékeny sze
repet vitt és nagy munkásságot fejtett ki 
különösen az egyházi irodalom terén.

— Április 11-ét, az 1848. évi törvé
nyek szentesitéséneK évfordulóját, mint tör
vényes ünnepnapot a lévai hivatalos vitál
is megünnepelte. A főgimnaziumb.n és a 
táuitóképzöintézetbeu ifjúsági ünnepélyek 
tartattak. A hivatalos épületeken kitűzött 
lobogók hirdették a nap jelentőségét, a 
melyhez mint hazafias ünnepnaphoz azonban 
a közönség még mindig nincs hozzászokva.

— Honvédségünk köréből. Aleman 
Ferencz szds. ttjnek eredményteljes szol
gálataiért öfölsége legfelsőbb megelégedését 
fejezte ki s ez alkalomból a „signurn lau- 
dist" kapta. Csikszer'dai Gecző Aladár 
főhadnagy Nyitráról ide zászlóaljunkhoz. — 
kak seb Odöa hadnagy pedig Nyitrára 
helyeztetett át.

— Kitüntetés ö felsége a király 
Szabó Gyula tisza-várkonyi községi fő
jegyzőt — városunk szülöttét — 38 évi
buzgó szolgálata elismeréséül arany érdem
kereszttel tüntette ki.

— Kaszinóestély. A tegnap esta 
meg ártott kaszinóeitély igen sikerüli. Prog
ramja is elütött a regitől s az előzékenyek 
tréfás hangversenye kellemes meglepetést 
szerzett a közönségnek, a mely késő éjjeli 
órákig a legvidámabb hangulatban maradt 
együtt. Egyébként az estély lefolyásáról 
jövő szamunkban rész'eteseu referálunk.

Kinevezés. A iö'dmivelési mtnisz 
*ter ifj. Leiden frost Aurél, állat o- 
nyésztési s <gedfelügyelőt, álla tenyésztési 
felügye övé kinevezte.

Házasság1. Gyöngyösi Somogyi 
Béla Hontvármegye főjegyzője e hó 11-én 
vezette oltárhoz draskóczi és jordánvölgyi 
Ivánka Maria', Iváuka Ltszló felsö-sze- 
raerédi földbirtokos és neje, Trautenberg 
Róza bárónő leánya1. A vendégek magyar 
diszpompáhan jelentek meg folkeudőzött fo
ga aiken. Na«zu.gy Ivánka O.zKár o szág- 
gyülési képviselő volt.. Tauuk voltak : Trau- 
teuberg Frigyes br. és Kazy J jzsef minisz
teri tauacvos. A pogari szertartási Csöbör 
Béla hont megyei alispán, az esketést Weisz 

i Zsigmond ró.u. kath. esperes végezte.
— Gazdatiszti vándorgyűlés Lé

ván. A Nem Oaieveies Gazdatisztek Or- 
! szágos Egyesülete nevében S z 1 u h a István 
! országgyü ési képviselő eínöt, Holló Lajos 

országgyűlési kepviseiő alelnök és Merza 
Manón a Magyar Gazdák^Lap/a fősz rkesz- 
töje mint egyesületi igazgató a Barsmegye- 
ben levő nem okleveles gazdatiszteket ván
dorgyűlésre hívják össze, a mely ápr. 24-én 

; d. e. 10 órakor Léván a varosháza tanács- 
I termében tartatik meg. A vándorgyűlés tár-
• gyai annyira fontosak a barsmegyei érde- 
! keltekre nézve is, hogy e vándorgyűlésén 
■ való megjelenése mindazoknak, a kiknek 
i érdekében összehivatotc, föltétlenül szüksé

ges. A tárgysorozat ugy<»uÍ8 a következő :
1. Az 1900 évi 27 t.-cikknek revíziója, a

• mely törvény alapjában támadja meg a nem

és nagy gondolatokat, amelyek mint törvé
nyeit szentesítve lettek. A történelemnek 
páratlanul álló békés forradalmi ténye volt 
az, mely azokat létre hozta. m»ly nem sér
tett meg senkit, de az általános testvéri sze
retet és szabadság édes fényességében fü- 
rösztött meg mindenkit. A meglánczolt gon
dolatot és eszmét felszabadította egy békés, 
lágy és nemesen szárnyaló fuvalom. Fájdalom, 
hogy az április 11-én szentesített törvények 
kihirdetése után nem maradt meg pusztán 
serkentő, normálisan lendítő erősségben, de 
csakhamar vészesen pusztító, a már létesült 
alkotásokat szétromboló orkánná duzzadt, 
melynek tombolása közben ugyan sok szép 
és dicsőséges nap is virradt az oroszlánként 
küzdő nemzetre, azonban utánna a felzakla
tott erőtényezők leverésével egy felejthetet
lenül gyászos és szomorú korszak bekövet
kezvén, a már sokra biztató s termékeny 
mozgásba jött nemzeti erőket a kegyetlen 
sors rideg keze több évtizedre valósággal 
lefogta.

Ha az óvatosság, a meggondoltság a 
lépésröl-lépésre való kimért, lassú, de foko
zatos baladás szelleme el nem hagyja a már 
kivívott és kiküzdött alkotások körül ma
guknak nagy és maradandó érdemeket szerzett, 
vezető és irányitó befolyással biró erőóriáso- 
kat, ha a feltámadt féltékenység és politikai 
rövidlátás káoszában született reakoionarius 
szellemek ellenőrizetlen és titkos aknamun
kájából származó félreértések és ebből eredő 
összeütközések, az ellentétes irányban egy
más ellen haladó felfogások^ és törekvések 
harcában létrejött összecsapások elkerülhetők 
lettek voina, hol állnánk most a meg nem 
szakított, rendszeresen előremenő és folyto
nosan felfelé tartó haladás idáig hova vitte 
volna nemzetünket ? 1

Pozsonyban a primási palotában, csupán 
magyarjaitól környezve, üdvözölte a király
V. Ferdinánd április 11-én a rendeket. „Én 

magyar nemzetemnek — úgymond — szív- : 
bői óhaj om boldogságát, mert abban talá
lom fel a magamét is. Amit tehát e :ek el
érésére tőlem kiváut, nem csak teljesítettem, 
hanem királyi szavammal erősítve, ezennel 
át is adom a nemzetnek, úgy, mint kinek 
hűségében leli szivem legfőbb vigasztalását 
ét gazdagságát.* *

„Egy boldogított hálás nép környezi fel
séged királyi székét — szólt a nádor — s 
a nemzet szive soha forróbb szeretettel,több 
hűséggel nem dobogott, mint dobog most 
felségedért, ki a jelen törvények szentesítése 
által honunk ujjáalkotója lett" ... A vé
gén : „Valamint uj életerős alapra fektették 
ezek a törvények a mi gyár alkotmányt,úgy 
biztosabb alapot nyert általuk az a szent 
frigy is, mely e hazát tölségedhez és királyi 
házához édes kapocscsal köti.

Törvénybe iktatva lett, — csak a lég 
fontosabbakat említem — hogy egy függet
len felelős magyar minisztérium alakittatik, 
az országgyűlést a király minden évben 
összehívja; az országgyűlési követek a nép
képviselőt alapján választatnak ; az ország 
egysége érdekében az u. n. Részek vissza- 
usatoltattak ; az erdélyi országgyü és bele
egyezésének feltétele mellett Erdélynek 
Magyarországgal való egyesítése kimondatott; 
elfogadtatott a közös teherviselés ; az urbér 
és egyébb szolgálatok megszüntettek ; az 
egyházi rend a papi tizedről minden kárpót
lás nélkül lemondván,'örökre megszüntettetett 
a papi tized; elvileg kimondatott az ösiség 
megszüntetése ; a nemzeti szín és az orzzág 
címere ősi jogaiba visszaállittatott; kimon
datott a sajtó teljes szabadsága és végül 
a bevett felekezetekre behozatott a teljes és 
tökéletes egyenlőség és viszonosság.

„Sok van e törvények közt, melyek 
évek óta foglalkoztatták a törvényhozókat, 
több, a melyet behatóan tárgyaltak az utolsó 
rendi országgyűlésen, a legtöbb azonban 

mivel a fösulyt az elven körvonalazására, 
vagy egyszerű kimondására fektették, már
cius 18 és április 8 között keletkezett.Azóta 
a magyar nép allamé’etének egy huszadrésze 
telt el, de az országgyűlés az alkotásból 
egyetlen lényeges pontot sem törölt e'. Oly 
tisztelettel tekint a nemzet e műre, mint 
azelőtt Szent István alkotmányára, mint a 
modern magyar alkotmány alapjára. A tör
vényeket nem a forradalom szülte, de a jo
gait jól ismerő nemzet önérzetes nyilatko
zata. Tisztába hozták és a kor igényeihez 
alkalmazták, miket az ország évek, sőt szá
zadok óta, mint alkotmányának s törvényei
nek szelleméből szorosan következőket foly
vást sürgetett. Ez a törvénykönyv Magyar
ország közjoga történetében a legf ntosabb 
mozzanat, mely nélkül a ko- igényei s a 
fejlődő eszmék hatalma a magyar alkotmányt 
rég elsöpörte volna. Az átalakulást a törté
nelem Kossuth nevével köti össze. Dacára 
a bekövetkezett szerencsétlen eseményeknek, 
müvének ez a része fennmarad, mig nemze
tünk él és országunk áll, ahhoz a nemzet 
emléke és hálája mindig hozzá lesz csatolva.*

Egy dicsősége mindenkorra megmarad 
az 1848. évi alkotmánynak, az, hogy a nem
zetet közelebb vitte az emberiség általános 
nagy szméihez. „Az előbb külön jogú és 
igy külön érdekű osztályokra szétszakadt 
népnek jogban és kötelességben, polgári állás 
és nemzetiség különbsége nélkül való egye
sítése, és az ismét fejlődő érdekegység, köl- 
osönöa b'zalom és egyesítés hazánk minden 
ajkú fiainak kitűnő sajátját képező jogérzés
sel, hon- és szabadságszeretettel párosulva a 
nemzetet nagy veszélyekre szilárdították 
meg.*  Már pusztán ebből az egyetlenegy 
szempontból kifolyólag is érdemes, meg kö
telességünk, hogy ezt a napot évenként ün
nepséggé1 és lelkesedéssel megüljük.

Határainkon belül nagy munka előtt 
állunk, a jövendő feladatait minden elmél

kedő lélek maga előtt látja. Önmagunk
* iránti kötelességünk, hogy nemzetünk érde- 
i kében rendelkezésünkre álló minden téren 

érvényesítsük. Értelmiség, gyakorlottság, ki- 
■ tartás és mindenek felett hazaszeretet azon 

erős tényezők, melyekkel a küzdelem po- 
ro.idjá , a nehézségekkel szemben győzni 
lehet. A jövendők titkát sötét homá'y fedi 
de a nagyobb erőnek érvényesülni keli. A 
magyar erőnek magyar célt kell szolgálni, 
de működnie kell ts működtetni kell azt 
minden tér minden pontján. Ezen gondolat 
nagyszerűségétől meg kell ittasulni minden 
magyar leieknek. Ez az, ami ha el nem ra
gad m ndnyájuiiKat, a végzet elé jutunk.

30.000 tanitó dolgozik, tanítja és neveli 
a nemzet jövendő millióit és mint a nemzeti 
szellem idegrendszerének a perifériákon va'ó 
utoisó elágazási, akkor végzik az általunk 
nekünk kitűzött cél elérési szempontjából 

j leikiúmereteseu és a hon érdekében hasz- 
Inosan hazafias kötelességeiket, ha általuk és 

működésűk folytán majdan egykor e bazá- 
; nak minden lakója át lesz hatva annak tu- 
| datáló!, kogy egyedül a közös haza szere- 
i tete, a közös haza megtartása és felvirágoz- 
I tatása talpköve a szabadságnak, kutforrása 

a jólétnek, ha be lesz töltve azon feladat, 
melyet a jövendő elénk szabbott: Magyar
országnak újból való meghódítása és nagy- 
gyá tétele. Ez a cél, ez az ideálunk. Érte 
születtünk, érte dolgozunk, és ha kell, érte 
halunk meg.

Meg vagyunk győződve róla, kedves 
tanítványaim, hogy ezt a kitűzött magasztos 

1 célt tudatos lelkesedéssel és elszánt buzga
lommal az önök munkás k»ze is majdan 

. egykor szolgálni fogja és hogy leendő haza
fias működésűkkel a tőlünk uvert utasítások 
szerint s azok szellemében eljárva, mint a 
a magyar haza tanítói, valamennyien eleget 
fognak tenni kijelölt nemzeti és hot 'olgári 
kötelességeiknek,



kleveles gazdatisztek osztályát, de egy- 
zersmind az igazságot és jogegyenlőséget 

ia — és a törvény sérelmes rendelkezései
nek hatályon kívül helyezése, sőt mindezt 
megelőzően 1 lásfoglalás a fölmivelésügyi 
miniszter rendelet tervezetében irt gyakor
lati gazdatiszti vizsga ellen, vagy mellett. 2. 
A nem okleveles gazdatiszteknek díjtalanul 
'örténő állásbaj utasa egyesületi alapon. 3. A 
magára utalt nem okleveles gazdatiszti osz
tály nyugdíjügyének mielőbbi megoldása. 4. 
Az állásnélküli nem okleveles gazdatisztek 
ideiglenes segélyezése, A teendők megvilá- 
gositását a N. O. G._ 0. E. e -y, vagy több 
kiküldöttje fogja teljesíteni a vándorgyűlésen.

— Harczszerü lövészetet tart a mi 
honvédzászlóaljuuk a bevonult póttartaléko
sokkal f. hó 18-án T e g z e-B o r f ő mellett.

— A póttartalékosok előreláthatólag 
jövő hó 9-ike előtt hazabocsáttatnak, a mely 
hir azok körében — a tegnapi kihirdetés 
alkalmával nagy örömet okozott.

— Gyógyszerészek gyűlése. Az 
országos gyógyszerész egylet Vll-ik járása, 
mely Bars, Hont, Zólyom, Nógrád megyéből 
áll, e hó 13-án tartotta gyűlését Beszterce
bányán. E gyűlésen lett a múlt évben elhalt 
Margótsy János volt se’mecLanyai gyógy
szerész elhunyta következtében megürü t 
igazgatói állás betö ive, j si igazgatónak 
K’rchmer Da Jel losonczi gyógyszerész, ed 
digi helyettes igazgató lett megválasztva e 
helyettes igazgatónak pedih Medveczky Sán
dor lévai gyógyszerész választatott meg. A 
gyűlés egyik fátárgya r é.uoitendö országos 
gyógyszerészi nyugdíjintézet aiapo abályai- 
nak megvitatása volt, mely nyugdíjintézet 
a személyzet jövőjét lesz hivatva biztosítani.

— Előléptetések A közoktatásügyi 
miniszter Jablánczy Margit és B a y 
Anna aranyosmaróti po'gári iskolai eegéd- 
tanitónöket a X. fizetési osztályba rendes 
tanítónőkké nevezte ki.

— BllCSUlakoma Zzarnócza közön
sége f. hó 10-én Jonecsek Károly zsar- 
nóczai segédlelkész tiszteletére azon alka
lomból hogy Zsarnóczáról János rétre plé
bánossá megválasztatván eltávozott, búcsú 
lakomát rend .att, mely fölötte sikerű t. 
Számos szellemes felköszön’.ö fűszerezte a 72 
teritékü ebédet. Meglepetésül az elbúcsúzó 
közezerete’ben álló lelkésznek egy ezüst 
szivar'artót és szivartárczát adtak át tisz
telői.

— Egyházi hírek Bori község ev. 
ref. lakosai a kis-ölvedre megválasztott 
Pa ta y Miklós helyébe lelkészül Lányi 
Ár ád kis-öivedi h. lelkészt választották 
meg, ki múlt, évben Léván működött, mint 
adminisztrátor. — Kaveggia Kálmán 
lévai róm. kath. segédielkész a lévai állami 
tanitóképzöintezethez b'ttanarrá nevezte
tett ki.

— Gyászrovat. Mrkvicaka Já
nos barstaszári nyug, kántor tanitó végel
gyengülésben 79 éves korába i meghalt. Pá
lyáján 34 évet lö'tött — Garam Szt.-Bene
deken, Kovác bán és Bsrsts száron — 1885 
végéig, azóta nyugalomban volt 1904. april 
9 én bekövetkezett haláláig. Munkáskezü 
tanférfiu és ritka zenész volt. Temetése 
nagy részvét, mellett folyó hó 11-én volt. 
Béke lengjen hamvai felett!

— Elhalálozás. Péter Lajos zsel’zi 
segédjegyző Szódóra menet útközben sziv- 
8zélhüdes következtében elhalt. Nevezett 
mint o'il. tanitó nyoicz év ó't működött a 
zselizi körjegyzőségben » mint pontos, szor
galmas hivatalnok a lakosság szeretetét és 
bizalmát nyerte eh

— Uj csendörőrs felállítása iránt 
intézkedett a belügyminiszter Zseiizen. Ezen 
üdvös intézkedést ötömmel üdvözli a vidék 
lakossága, mert végre v&'abára megszaba
dulunk a temérdek csavargók zaklatásaitól

— Vidéki munkaerők foglalkozta 
tása a fővárosban. A kiélesedett bér- 
harczmozgalmak elösegi*i'<  a vidék' munka 
erőknek a fővárosban va'ó foglalkoztatását. 
Világosan k'tünik ez a Irkatosipar bérhar- 
czában, a melynek végső eredménye, hogy 
a vidéki lakatos munkások a fővárosban 
kitűnő foglakozást táléin- A bérhaicz 
története rö- deD a következő. A főváro'"' 
lakatos munkások igen nagy követelésekkel 
állottak elő, A mesterek n- ty concessziókaí 
tettek, de minthogy ezek a munkásokat 
nem elégítettek ki, nem - k ánbeví-n: mig 
a segédek sztrájkba mennek, ők tr'juk zár
ták ki a munkásokat, Ez volt a hires magyar 
Krimitschau. Néhány hét múlva a munkások 
bojkottálták az őket k' író mestereket,mire 
a mesterek azzal feleltek, hogy megszünte
tik a kizárást és megny:,ják műhelyüket a 
dolgozni ak —ó munkásoknak. Mindennek 
következtében bő és állandó munkaalkalomra 
nyi'ik kilátás a dolgozni akaró tisztességes 
vidéki lakatossegédeknek, még pedig ritka 
jó feltételek mellett. Ezek a feltételek rövi
den : órab rmínimum: előmunkásoknak öt 
segítőig 50 fillér, elömunkásoknak öt segítőn 
túl 60 fiUér, önálló munkások és tüziembe- 
rek 40 fi'lér, segitömunkások 26 fill. Munka
vezetők havi bérminimuma 200 kor. és ne
gyedévi 100 kor. lakbér. Idöntuli munka az 
első két órában 10°/0, a .öbbiben 50°/o al 
magasabban dijaztatik.Vidéki munkáuál 3G3/q 
béremelés, útiköltség, lakás és utazási idő 
megtérítése, A munkaidő 10 óra. Az accord 
munka fenntartatik. Május elseje megünne
pelhető. Az uj rend 1904. április ö-én lépett 
éle i no.

Egészséges gyomorhoz ml.idenek- 
előtt rendes erőteljes emésztés szükséges. 
Sajnos épen ez irányban azonban sokszor 
vétkezünk és igy támad a gyomorrontás, 
étvágytalanság, székrekedés, álmatlanság, 
főfájás, kólika, vérszegénység stb. Ne mu- 
laszsza el tehát senki jó és hathatós óvószert 
használni, mely úgy a gyomrot, mint az 
egész emberi szervezetet erősíti, gyógyítja 
és jó egészségben tartja. Ilyen szer egyedül 
csak a valódi BRARI-féle MARIACZELLI 
GYOMORCSEPPEK,évtizedek óta kipróbált 
zamatos izü, biztos hatású házi gyógyszer 
az összes gyomorbajoknál.Ü vegje 80 fillér a 
gyógy szertárakban. Utánzatoktól óvakodjunk.

APKOS.ÁFOK
Rovatvezető: ZUHANY. 

Gyászjelentés.
Nőm, született Buvirág Amália, hosszt’ szenvedések 

után, mára virradóra meghalt. Mindazok, kik őt ismer
ték, nem fogják veszteségem fölötti részvétüket tőlem 
megtagadni. A megboldogodottnak megszomorodot férje 
Víg Árpád.

Komoly házassógi ajánlat.
Egy legjobb korban levő férti óhajtana — meg

házasodni. Egy kevés figyelemreméltó menyasszonyi 
hozomány mindenesetre kívánatos lenne. Pályázói kí
vánó uribölgyek, V. Á. betűk alatt küldendő leveleiket 
kéretuek e lap kiadóhivatalához intézni. Pályázat hir
dető a legszigorúbb titoktartásról — vele született 
lovagias érzésével és becsületszavával kezeskedik.

Közgazdaság.
A Trieszti Általános Biztositó Társaság 

(assicurazioiii generál).
F. é. márczius hó 18-án i-irtott 72-k 

közgyűlésén terjesztettek be az 1903. év 
mérlegek.

Az előttünk fekvő jelentésből láttjuk, 
hogy az 1903. deczember 31-én érvényben 
voit életbiztosítási tőkeösszeg 656,787,581 
korona és 31 fillért tettek ki és az év fo
lyamán bevett dij?'c 28,731.705 koron 08 
fillérre rúgtak. Az életbiztosítási osztály díj
tartaléké 14,002.386 korona 03 fillérrel 
174,192.235 korona 16 fillérrel emelkedett.

A tüzbiztositási ágban, beleértve a be
töréses lopás elleni és tükör-üvegbiztositást a 
díjbevétel 12,989.614.539 korona biztosítási 
összeg úté i 21,276.945 korona 70 fillér volt, 
miből 8,716.810 korona 37 fillér viszontbiz
tosításra iordiitatott úgy, hogy a tiszta díj
bevétel 12,560.135 korona 33 b'lérre rúgott, 
mely összegből 8,669,907 korona 26 fi'lér, 
mint díjtartalék minden tehertől menten 
jövő évre vitetett át. A jövő évekber ese
dékessé váló d'jköteiezvények összege 
86,523.237 korona 41 fillér.

A szállítmánybiztosítási ágban a dijoe- 
vétet kitett 3,720.916 korona 60 fillért, 
mely a viszontbiztosítások levonása után 
1,161.348 korona 49 fillérre rúgott.

Károkért a társaság 1903 bán 26,608,093 
korona 31 fillért folyósított. Ebhez hozzá 
adva az előbbi években teljesített kárfize
téseket a társaság alapítása óta károk fe
jében 768,682.165 korona és 96 fiilérnyi 
igen tekintélyes öszeget fizetett k>.

A nyereség tartalékok közül melyek ösz- 
szesen 23,505,036 korona 95 fillérre rúg
nak, különösen kiemelendök : ez alapszabály 
szerinti nyereség-tartalék, mely 5,250.1 J0 ko
ronát tesz ki, az értékpapírok árfolyaminga
dozására alakított tkr.steK, mely a 3,729.624 
korona 17 filter külön tartalékkal együtt 
16,778-952 koroua 01 fillérre emelkedett 
továbbá felemlítendő a 160,000 koronára 
rugó kétes követelések ’ -taléka és a 378,042 
korona 47 fillérnyi oa ’an tartalék. Ezen 
kívül fennáll még egy 938.042 korona 47 
fillért kitevő külön alap, melynek az a ren
deltetése, hogy az életuiztositasi osztályban 
a kamatlab esetleges csökkenését kiegyen
lítse,

A társaság összes tartalékjai és alapja’, 
melknek első rangú értékekben vannak el
helyezve, az idei átutalások folytán 
208,612.918 aorona 73 . dérről 227,329.923 
koroua 25 fillérre emelkedtek, melyek kö
vetkezőképpen vaunak e.halyezve :

1. Ingatlanok és jelzá'og követelések 
35,297.680 k. 66 f.

2. Életbiztosítási kötvényekre adott 
kölcsönök 19,464 641 k. 25 f.

3. Letéteményezett értékpapírokra adott 
kö.csönök 723,807 k. 13 f,

4. Értékpapírok 157,833.474 k. 11 f.
5. Tárczaváltók 1,008.628 k. 72 f.
6. A részvényesek biztosított adósleve

lei 7,350.000 k.
7. Bankoknál levő rendelkezésre á'ló 

követelések, készpénz és ez intézet követe
lései, a hitelezők követeléseinek levonásá
val 5,651.691 k. 38 f. összesen 227,329.723 
korona 25 fillér.

Ezen értésekből 45 mihió korona ma
gyar értékekre esik.

Szerkesztő üzenetek.
F. Valamennyi közleményét közölni fogjuk. — 

Sz. I. Ztelíz. Késön érkezett s jövő számuukbau hoz
zuk. — Névtelen kézből származó közleményeket elv
ből nem hozunk. — S. K. Bpest. Verseit a legköze
lebb némi javítással hozzuk.

Lévai piaeziérak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány,

Búza m.-mázsánként 14 kor. 60 fill. 
15 kor. — fill. Kétszeres 12 kor. 40 fill. 
12 kor, 60 fill. — Rozs 12 kor. 20ill, 12 kor. 

40 fiU — Árpa 11 kor. 6061). 12 kor. 60 fi'l 
Zab 11 kor. 20 611. 11 kor. 60 fill. — Kuko 
rieaa 11 kor. 20 fill kor. 11 40 fill. Bab 
12kor. 60611. 14kor. 40 fill. — Lencse 12 kor. 
80611. 14 kor. 40 fill. — Köles 10 kor.80 fill. 
11 tor. 20 fill.

Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten. 
Lóheremag 54—60 korona Luczernamag 
53—58 korona, Impregnált Répa mag 
36 44kor. Répamag 25—35 kor. Muharmag 
7 — 7% kor. Baltaczim 13 — 14 — kor. 
Bükköny 6% 7 kor.Vöröshere 58-65 kor. 
Fehérhere----- Komoczini fűmag — —
Thimothems — — kor. Nem impregnált
35 kor.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1904. évi április hó 10-tól 1904 április hó 17-ig.

Születés.

A szülök neve < Í B A gyermek

neve

Árendás József Kústyek T. leány örzsébet

Wilheim Béla Edin^er G. tiu Károly

Bálik Lajos Dokupil Mária leány Mária

Kosztolányi József Bakos J. leány Irén

Kis András Gunyies Orz sebet üti Sándor Béla

Halálozás.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Illés László 63 uj képlet

ifj. Kucsera Ferencz 28 tüdővész

Weisz Lipót 16 gümÓKÓr

Kaczian .Julianna 21 hó tüdőgyulladás

Irodalom és művészet.
Egyről másról cim alatt magyaros gú

nyában, csinosan késziutt könyvet küldőit 
a könyvek útjára Dobrovszky óe Fran □.

A f et hét érdekes tárgy u elbeszélés 
szerzője Rtjczv Kálmán, áz író jó me i- 
gyelő, behatol a lélek minden rejts' o. 
Igazságos, frappáns megoldásai belem,tr -
nak a szívbe, meghatott?, e'gondolkozc i 
tesznek, lelkűnk m:ntha nőne s emelkedni a. 
Mindig uj alakjai le' téböl 1 válogatja ami 
szép, jó s nemes van bennük. Minden je 
lem, minden esemény eszmék reliefjéül szó 
gál. Előadása színes, rajzai; ^odaírni freskó t. 
A hipnotizálás módját és tüneteit leiró rend
kívül érdekes czikke alapos tanulmányról 
tesz tanúságot, de a tizenhét között egy 
sincs, melyről valami dicséretest mondat' 
ne volnánk kénytelenek.

Megszerezhető 1 K. 20 f. árbsn Nyitr; ' 
és Társa könyvkereskedésében Léván.

Nyilttér.
3918/1993. tkvi szám

Árverési hirdetmény kivonat.
A lévai kir. járásbiróság, mint tkvi ha

tóság közhírré teszi, hogy dr. Kersék János 
ügyvéd által képviselt özv. Gálik Jánosné 
szül. Vojtek Julianna nagysallói lakosnő vég
rehajtatnak Kakas János nagysallai lakos 
végrehajtást szenvedő elleni 50 kor. tőke
követelés és jár iránti végrehajtási ügyeben 
a lévai kir. járasbirótág területén lévő a a 
nagysaHói 296 sz. tjkvben A J, 1 sor 266 
hrzi sz. alat foglalt egész ingatlanra s a rajta 
épült ház-a s tartozékára az árverést 640 
korona ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt in
gatlan az 1904 évi május hó 3-ik 
napján d e. 11 órakor Nagy Salló 
községházánál megtartandó nyilvános ár
verésen a megállapító,1 kikiáltási áron alól 
is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10°'0-át készpénzben, vagy 
az 1881.évi LX. t.cz. 42. §-ában jelzett ár- 
folyámmai számított és az 1881, évi 
november hó 1-én 3333. sz. alatt kibo
csátott igazságügyminiszteri rendelet 8 §-á- 
ban kijelölt óvadé'*'cépes  értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX. t.-cz. 170. §*a  értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál történt előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Léván 1904. évi február hó 18.
Pogány V. 

kir. járásbiró.

309/1904. vhtó szám.

Árverési hirdetmény.

A'ulirott birósági végrehajtó ez 1881. 
évi LX. t, c. 102. §-a érte'mében ezennel 
közhírré teszi, hogy a lévai kir, járásb' -óság
1904. évi V. 204/l szí nu végzése követ
keztében Dr. No1, jtny Imre ügyvéd 
képviselt Imrey Jánot javára Ee\ets Sán
dor elieu 84 korona — fitlé? s jár c a- 
jéig 19C1. évi márczius hó 17-én fon >- 
tos tott kielégítési végreha’tás utján lef.i ’t 
és 705 koronára becsült következő ingó/.

gok, u. m.: lovak, marhák, kocsik stb. 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbiró
ság 1904. évi V. 204/2 számú végzése foly
tán 84 korona tőkekövetelés, és edd g 
összesen 95 korona 40 fillérben biróilag 
már megállapított költségek erejéig Nagy- 
Kálnán Fekete Sándornál eendö esz
közlésére 1904. évi április hó 25-ik 
napjának d.u. »/23 órája tatáridöül kitü- 
zetik és ahhoi a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak tneg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett,a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén 
becsáron alul is elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságo
kat mások is le és felülfoglaltatták s azok, a 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1891. évi LX. t.-cz. 120. § a értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Léván/ 190.4 évi ápr. hó 10. n.
Karácsonyi Pál 

kir. birósági végrehajtó.

f ~
Szőllő-hajlék

bérbe kerestetik, kirándulási célra.
Cim e lap kiadóhivataléban.

Székely kukorica 
I. ms.

. circa 40 mm kapható a bars-esekei 
plébánosnál métermázsánként 14 K.

Uj elsőrangú
1 zóg'épels iizletfeloszlatás folytán jutányosán kau-
! hatók. Tudakozódásokat „Nagyon jutáuyos4 jelige' vei e 

lapra hivatkozással MOSSE RUDOLFHOZ, Budapest
- Fere'.cziek tere intézendők

Eladó ház.
Kossuth téren egy földmentes ház 

szabad kézből eladó.
Cím a kiadóhivatalban.

Menyasszonyi selyem 
metorenkint 60 krtról, 11 irt 34 krig minden sz’nbeu. 

Bérmentve és már p'vámolvs, Gazdag mintaválaszték 
póstafordultáviii.

Hennebérg selyem gyár Zürich

" Kávé. --------
1 klg. frt. kr.

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

Kapható:
Kern Testvéreknél, Léván.

bot i’i iriar.Tiii wjWirMVWiis ni as—
A Richter-féle 

Llnmi. Caps. tomp. 
Horgony - Paln - Expeller 

egy régi kipróbált házisser. a mely 
már több mint 33 év óta meg
bízható liedörzsölésftl alkalmaztatok 
kcsz.ínyoól. csuziül és mtghulézeknél. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 

bevásárláskor óvatosak le
gyünk éa csakis eredeti üvegeket 
dobozokban avédjegygyei 
és a „Rtchttr', czégjegyzéssel fogad
junk el. — 80 f., 1 k 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár:Török 
József gyógyszeressel 
Budapesten.
hlcilsr F.ÁL is Ura, 

csmc. és kir. udvari ualliték. 
^ftudolatadt.



lé. tsám HIRDETÉSEK 1904. április hó 17.

MEGHÍVÓ
a Levan létesítendő. kereskedelmi bank részvénytársaság

alakuló közgyűlésére,
. —: mely Léván a városháza nagytermében ■ 1 ----

1904. évi április hó 25. napján délután 2 órakor
fog megtartatni, melyre a t. résavényaláirókat van szerencsénk meghívni. -----

Tárgysorozat:
1. Közgyűlési elnök s jegyzőkönyvvezető választása.
2. A közgyűlés határozatképességének (kér, törv. 155. §.)megállapitása.
3. Annak kimutatása, hogy az alaptőke, kellő aláírás és fizetés által 

biztosítva van.
4. Az alapszabályok megállapitása.
5. A társaság meg- vagy megnem alakulása iránti határozathozatal.
6. A felügyelő bizottságnak a kér. törv, 194. § a s az alapszabályok

értelmében leendő megválasztása.
7. Az intézeti ügyész választása s rendes évi fizetésének megállapítása.
8. Az alapítók által 1904. 1905. és 1906. évre kinevezett igazgatóság 

tudomásul vétele. Az alapítási munkálatok, az alapítók eljárásának 
és működésének jóváhagyása, azok részére a felmentvény megadása.

9. Az alapítási költségek megállapitása és megszavazása.
Az alapszabályok tervezete alulirt alapítóknál megtekinthető. 

Egyúttal van szerencsénk közölni, hogy a részvényekre a^további befizetések 
az

í
i

alapítási tervezet értelmében következőleg t.eljesitendők :
Mindeu egyes részvény után alakuló közgyűlés napjától

héten belül 1904. évi május hó 9-éig ... 60
1904 évi május hő 31-éig ..... 60
1904. évi augusztus hó 31-éig . , . , . 60

pedig az első befizetés Weisz Benő Báti-u'ca 7.

számított, 2 
korona, 
korona, 
korona,

sz. alatt le ő lakásán, a■ és 
következők már az intézet üzlethelyiségében.

Kelt Léván, 1904. április 11-én.
Az alapítók:

Weisz Samu Weisz József
Weisz Benő Missák Zsigmond

»

Kiváló szerencse Töröknél!
Feiüímulhatatlaniil

kedvet töarudánKnak a szerencse Rövid idő latt 15 millió korona nyereménynél többet fizettünk nagyra 
becsült vevőinknek ; csak a leguto Jb> időben is

a. legnagyobb nyereményt éa pedig: 
a 605 OOO kői onás nagy jutalmat az 57080 sz. sorsjegyre, 

öo.ooo kor. föayeremenyt a 83061 z™sj.-re 
70 000
70 000 
60.000 
60.000
50.000

nyereményt

I

Triesti Általános Biztositó Társaság
(Assicurazioni Generáli)

Eudapest V., Dorottyautcza 10. szám.

A „Közgazdaság" rovatban közöljük a Triesti Általános Biztosító Társaság 
a legnagyobb, leggazdagabb es legrégibb biztosító intézet

mérlegének főbb nzám id t. Teljes mérleggel a társaság mindenkinek, 
a ki e célból hozzáfordul a legnagyobb készséggel szolgál.

Az intézet elfogad : élet-, tűz, szállítmány , üveg, betöréses lo
pás ős harangtörés ős repedés elleni biztosításokat. Közvetít továbbá: 
jégbiztosításokat a ..Magyar jég és viszontbiztosító r.t.,valamint baleset 
elleni biztosításokat >z „Első o általános baleset elleni biztosító tár
saság" számára.

A lévai föügyi ökség :

Szőlőoltványok,
melyek megeredéseért felelősség vállalatik !

• Aini’i -u ala-.-you készii r < gki á’óbh
, és botfájukból teljesen fajtisztán, t<>kél<t.-s»n 

forrott, rius eybkt're.esíi példányon SZOkViiny- 
minösegben, mérsékelt árakon Tavaszi szállí

tásra megrendelhetők a

KüKüllönienti Első SzölöoltvánvtelepiiéL 
Medgyes N. KükiUlő megye. 

Tulajdonos CASPARI FRIGYES 
okhv
egylet sző'-z 
A. Sr.irbt-y ben 
gnt.ja. N.-Kiil

I

í

>7.< •_ az i idély sz. ga-zó is;íg;
: borászati szak tudója, B trba 

oriái. ai -lépt*  nek Íí-vz-
ii Ö váriuegy -zö-Őszt ti hí • • 

tosa stb.

Lugas szőlői h ái yok szintén ’sékelt árak; .

! Ke- At egy m dió!
Árjegv A ngven és hirmentve.

FUCHS JÓZSEF.

-

lyár : VyergeB-'U'jíalu (Et a tn.) Sürgöny n : Eternit Budapest.
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Azbeszt-cement-pala 
HATSCHEK LAJOS SZAB.

Elpusztíthatatlan, könnyű, tetszetős, olcsó és tűzálló tető-fedőanyag. 

ETERNIT MÜVEK Hatschek Lajos Budapest, 
VI., Andrássy-ut 33

Elsőrangú referenciák -- Jótállás. — Évi gyártás 1503 XocsiraKo nány. — 
jXérjen ismertetést.

a 100.000 Kor. főnyeremény i a 74366. sosrj.-rea ioo.ooo
a íoo ooo

90 ooo
90 000
90000
ezeken kívül

Ajánljuk ennélfogva, hogy a világ leges-lydusabb osztá ysor játékab in vegyen 
részt. — A most következő m. kir. szabadalmazott 14. osztálysorsjátékban ujbó1 

110.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény 
jut és összesen egy hatalmas összeget,

14 millió koronái
sorsolnak ki rövid 5'hónap alatt.
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben 

EUoir4MB;i.
Továbbá 1 jutalom 600.000. 1 nyeremény 400.000? 
1 a 200-000. 2 a 1 OO.OOO. 1 á 00.000. 2 á 
SO.OOO. Í á 70’000 2 a 00’000, 1 á 50.000. 
1 á 40.000.5á30.000’ 3 á @5.000,8á £0*090*  
8 a 15.000*  36 á 10*000  korona és még sok egyéb; 
összesen 55*000  nyeremény és jutalom 14,459.000 
koroua összegben.

At I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai :
’/8 eredeti sorsjegy frt —.75 vagy kor.1.50 ; ’/< eredeti sorsjegy frt 150 vagy kor. 3. — 
*/• » ,« >> 3- „ ,» 6. > 1/1 >• „ n 6. n fi 12.

A sorsjegyeket utánvéttel, vagy az összeg előzetes beküldése ellenében 
küldjük.

Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk

folyó évi április hó 24-ig
bizalommal hozzánk beküldeni.

Török A. és Társa
bankháza Budapest.

HAZÁNK LEGNAGYOBB OSZTÁLYSORSJÁTÉK-ÜZLETE
Föárudank osztalysorsjáték üzletei:

Központ: Teréz-körut 46 a. I, fiók ; Váczi-körut 4 a 
II. fiók : Muzeum-körut ll/a III. fiók: Erzsébet-körut 54a
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a 94/80 , 
a 109780,, 
a 83610,, 
a 92787.,, 
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Varrógépek és Műhímzés 
valódi első magyar szab. Adria-, Dürkopp- és Gasse-íele uj Singer gépek 
iyen csinos kiállítássá! 5 évi jótállás

Árak részletfizetésre:
Eisömagyar monopol-, Dürkopp éa Gassor uj 8inger 'rarrógép

» •

mellett minden hozzávalóval

Uj Singer múltúin iparosgep állvauynyal 
Titauía uj nagy Singer 4-es iparos vari Jgép . 
Nagy Howe iparos varrógép . . .
Valódi szabadalm. Adna családi varrógép

» » » láb es kézi hajtásra
Köt hajós családi (Ringschiffy gép , . ,

n iparos (Ringscbiftj gép ,
Valódi Dürkopp — kozpontorsó — gép családi 

n » r> n iparos
üj Singer családi varrógép kézihajtásra

Múhímzési készülők ára 4

korona
56-tól
72-töl
78-ról
76 tói
86-tól

. 96-tól 
. . 100-tól
. . 130-tól

120 
. . 150

44
korona.

76-ig
80-ig
88-ig
80-i g
96-ig

100-ig
120-ig
150-ig 

korona 
korona 
koroua

Főraktár: Kern Testvéreknél
Legjobb geptúk, részek és osónak olcsón,

Léván

o-OS
törleszteses kölcsönöket nyujunk bu-

~ dapesú és
Külföldi elsőrangú pénzintézetektől a föld
birtok és ingatlan ’/4 értékig I. és II. 
helyre lő—65 évid terjedő időtartamra. 

Személyhitelt I papoknak, katonatiaztek-
* <-k, állatni és magáuhi-

vatamoaoauak, kereskedőknek és iparo
soknak kezei es kezes uelaü 1—15 évig 

terjedő időre gyorsan es disctreten. 
Bank- es maeamdosagok convertalasa

Melle? Bajod es Tarsai 
bankbizomáuy. 

Budapest, VI. David-utcza 15 
(l'urveuyszékileg bejegyzett czég).

Nyoumtott Nyitrui ái Tám ktmyTuyomdíjilm Uváu, >rX a,


