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A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
i.

15F0/1904. szám.
Hirdetmény.

Léva város összes birtokossága fölhiva- 
tik, hogy miután a gyümölcsfák termését 
az elszaporodni kezdő cserebogarak veszé
lyeztetik, ezért minden birtokos gyümölcs
éé egyébb fáiról a cserebogarakat leszedni 
és azokat megsemmisíteni haladéktalanul 
iparkodjék és azok folytonos irtásáról gon-

Aki e hatósági telhivás dacára is e mu- 
lasztaná azon kártékony bogarak irtását, az 
ellen az 1894. évi X»I. t.c. 95 §. k. pont
jába ütköző kihágás miatt’ 100 koronáig 
terjedhető pénzbüntetés szabható ki.

Kelt Léva r. t. város mezörondöri ha
tóságánál 1904. évi április hó 24-ik napján.

SócLogkx Zja-jos 
polgármester.

II.
1610/1901. szám.

Hirdetmény.
Léva város házipénztárának és alapjai

nak 1903. íviöl szerkesztett zárszámadása a 
mérleggel és vagyonleltárral együtt a városi 
pénzügyi szakosztály által felülvizsgáltatván, 
úgy a lelülvizsgálat eredményéről szóló tjkvi 
jelentés, mint a felülvizsgált zárszámadások 
és összes mellékletei az 188G. évi XXII. t. 
c. 142. §a rendelkezései :z képest 15 napi 
közszemlére a város tat ácsi irodájába ki
tétetik.

Miről az összes városi adófizetőket a 
számadásoknak es a felülvizsgálat eredmé
nyének megtekinthetése végett észrevétele
zési jogaikra való figyelmeztetéssel ezennel 
értesítem.

Kelt Lx-án, 1904. évi április 28. 
Bídog-h. Xua-jcs 

polgármester.
III.

1611/1904. szám.
Hirdetmény.

Léva város községi közmunkájának
1903. évről szerkesztett zárszámadása a póz
ügyi szakosztály felülvizsgálatának eredmé
nyét tárgyazó jelentéssel együtt Léva város

|
' tanácsi kiadója irodájába 15 napi közszem- 
i lére kitétetvén, erről az adózó és községi 
I közmunka köteles városi lakosok a szám- 
, adások megtekintésének és az észrevételek 
; megtételének jogosultságára való figyelmez- 
i tetőssel ezen hirdetmény utján értesittetnek.

Kelt Léván, 1904. április 28-án. 
SccLog-lx Lajos 

polgármester.
IV.

• 643 1904, szám.
I Hirdetmény.

Az 1903. és 1904. évben le nem tár
gyalt, valamint az azon idő óta keletkezett 
adózás tárgyát képező III. oszt. kér. adó 
tételek bizottsági tárgyalása május hó 9-én 
d. e. 8 órakor fog megkezdetni, — Léva

■ vátosházának emeleti helyiségében.
Ebtől kifolyólag értesítem az adózó 

közönséget, hogy az adókivető bizottság 
í ülései nyilvánosak lévén, ott minden adózó 

megjelenhetik, (1883. évi XLVI. t. c. 24. 
§-a) és jogosítva lévén a jelenlevő adó kö
telesek bármelyike és pedig nem csak a 

' saját, hanem más adójara nézve is, ha a 
! bizottság által hozott végzés eredményében 

aráuytalanságot vél bebizonyíthatni, akár a 
saját magara, akár másra kivetett adótételre 

i nézve véleményét előadni, illetve nyilatkozni. 
FelebbezéBi határidők : az érdekelt s jelen 
levő adóköteles fémek jogában áll az ülés 
folyama alatt élőszóval az iránt nyilatkozni, 

I kívánja e az ügyet és ha igen, mely indok-
* nál fogva, a felszólamlási bizottsághoz fel- 
1 lebbezni.

A felebbezés indokaiuaK Írásban kifej- 
. tésére a tárgyalásnál jelenlevő felebbezönek
■ a kihirdetéstől számítandó 8 napi határidő 

adatik.
Az az adózó, ki az adókivetö bizottság 

ülésében akkor, midőn adó ügye tárgyalta
tott jelen nem volt, a bizottság elleni fel
lebbezését az illető ülés folyama alatt tneg- 
rovott adózók névjegyzékének a bizottság 

1 tárgyalásának helyiségéül szolgáló ház ka- 
i pujara való Kifüggesztésétől számítva 15 
: nap alatt a pénzügyigazgatóságnái adhatja be.

Az adóköteles fel a felszólamlási bizott
ságnak határozata ellen szóvá1, vagy írásban 
panaszt emelhet.

A panasz a felszólamlási bizottság ha
tározatának kézbesítésétől számítandó 15

■
I
i

l

nap alatt a kir. pénzügyigazgatóságnál adan
dó be s felette a m. kir. közigazgatási bí
róság határoz.

A felebbezés a kivetett a ’ónak behaj
tását nem gátolja ép úgy, mint a panasznak 
halasztó hatálya nincs (1883. évi XLVI. t. 
c. 34 §-a),

A fentebb említett tárgyalási napon 
csak a múlt évben, de még meg nem adó
zott avagy folyó évben keletkezett s III, 
oszt, adó tárgyát képező jövedelem utáni 
adó lesz tárgyalva, a miről a tárgyalás alá 
eső adódók mg kü ön-külön is lesznek ér
tesítve.

Léván, 1994. ápr. 29-én.
ICoixxzsíIe Lajos 

adóh. főnöke.

A választói jog reformja.
A múlt hóban, amint azt lapunk

ban említettük is, a kormányrendelete 
folytán összeírták a húsz évesnél idő
sebb férfiak számát. Ez intézkedésnek 
célja az, hogy az ekként megszerzett 
statisztikai adatok a közei jövőben 
tervbe vett választói jog reformálásá
nak alapjául szolgáljanak.

Kétségtelen dolog, hogy a válasz
tói jogosultság alapját képező jelenlegi 
cenzus sehol oly aránytalanul nincs 
megállapítva, mint nálunk. Eltekintve 
a kerületek aránytalan beosztásától,-a 
mely leketŐvé teszi, hogy egy helyen 
alig 200 választó küld képviselőt, más 
helyen 6000 embernél több szavazó 
van, a választói jog alapját képező adó 
kulcs a legnagyobb szélsőségek között 
divergál.

A választói jognak tulajdonképen 
kettős vonatkozása van. Az egyik a 
választói jog kiterjesztésére, a másik a 
választás tisztaságára irányul. Ez 
utóbbi t. i. a választások tisztasága már 
biztosítva van az 1899. évi XV. t. c. 1 
által.

Evvel a' választói novellával a vá- i 

lasztói névjegyzékek pontos, igazságos 
kiigazítására igen becses biztosítékokat 
kaptunk. Senkit igazságtalanul nem 
törölhetnek ki a választók névjegyzé
kéből. Becses intézkedések történtek a 
képviselőválasztás, a szavazás szabály
szerűségének, törvényességének bizto
sítása céljából. Jentékenyen megszigo
rították a választói elnökök s a szavazat 
szedő küldöttségek ellenőrzését. Ezen
kívül behozták a választási ügyekben 
a kúria bíráskodását, hogy a pártos
kodásnak még az árnyéka is eltűnjék. 
Az erőszakot, a törvénytelen atrocitá
sokat akarták akkor a választási eljá
rásból kiküszöbölni, hogy az alkotmá
nyos jogokkal felruházott nép, a poli
tikai remzet akarata minél tisztábban 
érvényesülhessen. A választói jog ki
terjesztésének kerekeit azonhan ez al
kalommal nem tágították.

Hátra van még azonban a válasz
tói jogosultság kiterjesztése, valamint a 
mostani választási cenzus igazságosabb 
arányosítása.

A kormány a parlament, főleg az 
ellenzék kezdeményezésére elhatározta 
a választói jog reformálását. Ez elha
tározásnak eredménye volt a múlt hó
ban teljesített összeírás.

A miniszterelnök — amint tudjuk 
— egy ankétet hivott egybe, melyben 
képviselve volt a képviselőháznak min
den pártáruyalata, de részt vettek ab
ban az elméleti és gyakorlati közjogi 
és közigazgatási tudomány szakférfiai, 
tanárok is. Ott voltak a szociáldemok
raták kiküldöttei is, kiknek alkalmuk 
nyílt arra, hogy véleményüket szaba
don mondhassák el ezen előkelő 
szaktanácskozmány szine előtt.

Ez ankétnek feladata tulajdonképen 
az volt, hogy megjelölje azon irányo-

T A R C Z A.
A föld szerelme.

A felhő hirtelen megvillan keletről, 
Szép sugár, kis angyal röppen le az égből. 
Megunta már a sox pompát, fényességet, 
Szive-lelke a föld szerelmétől égett. 
Csókra csók hullása eljegyzi a földnek, 
Születésén bimbók, virágok örülnek, 
Ráveti szerelmét bajual mosolygása, 
Nincs több ily szép gyermek, nem is lehet mása.

S kevéssel rá, hogy le a mélységbe lebben, 
Egy nagyobb őrszellem el, utána rebben. 
Ráakad nagy késön, szegény pártos lélek, 
Lassú fájdalom közt hervasztja az élet. 
Ősök botlásáért mért zokog sírása ? 
Engesztelésül a sírját miért ássa ?
Csak a tűz nem huny el a föld szerelmében, 
Melyet égből hozott földre nagy-merészen.

Édes anyja mellett lankadt el zokogva, 
Amint angyal-társa kínját felcsókolta. 
A szülő keblét egy gyilok járja által, 
Fia immár végzett a szerelmi vágygyal. 
Arasznyi kis időn játszott csak a porban, 
De még az a por is lehullott legottan; 
Mert a mi szenny, vagy por, nem juthat az égbe, 
Odáig csak bűntől könnyű lélek ér be.

Ami után vágyott, sídét föld szerelme, 
Itt maradt pihenni sírba eltemetve : 
Az élet varázsa, színe, búja, árnya 
Le a > föld porába van örökre zárva. 
8 minél tovább szárnyal fel a légösvényen, 
Csillag-sugár lelke mind fényesebb lészen, 
Hogy amíg odaért az Úrnak keblére, 
Újra olyan szép kis angyal vált belőle. 

Mirtrs-ág, szerelem, rózsabimbó, liljom, 
Mint a néma bánat sorvad el a síron • 
Hiába keresed illatát virágnak, 
Kényes pompa, kellem, mind földporrá válnak. 
Ki zokog sírjánál a maroknyi létnek ? 
Fátyolozott konyek kinek szivén égnek ? 
Halvány ifjú asszony, felejtsd el könyüid, 
Angyalod imíja örök eletet nyit.

Két szó.
Irta : Zalai/ Masa.

— Bocsássou meg 1 — irta a leány és 
büszke arcán dacos vonások fölengedtek 
valami szelíd alázatban, ami különös bájt le
helt egész egyéniségére, aztán tűnődve föl
pillantott az égvörös velinlapról és a nyitott 
ajtóban ott látta a férfit, akinek irt, — sá
padtan, mozdulatlanul.

Halkaü, boldogan sikoltott, föl akart 
áliani, de annyira reszkedtek térdei, hogy 
képtelen volt reá, a tekintete szorongva 
függött a váratlan látogató arcán, mintha 
végítéletét olvasná róla, kezét engesztelöleg 
nyújtotta felé és beszélni akar , — de még 
mindig a kedves meglepetés uralta és nem 
jött hang az ajkára, pedig csak két szó 
reszkedett föl a szivéből, két szó, amit hosz- 
szu küszködés után irt le az elébb : bocsás
son meg !

A szeme hirtelen megtelt könynyel,keze, 
amit a férfi hidegen megszorítva elbocsáj- 
tott, — szelíden visszasimult a férfikézbe, 
annyi néma könyörgés volt ebben a mozdu
latban, és olyan túláradt érzelem, amit csak 
tavaszi verőfény fakaszthat a megdermedt 
szívben — hosszú télidő után.

De hang csendült, mint vészharang a 
férfi ajkáról, komor arcán szinte megfagy
tak * vonások, közöayös sietséggel, mint 
egy idegen, —- kalapját kezében tartva, je
léül, hogy azonnal távozni készül, — meg
szólalt.

— A legutolsó leveléből világosan meg
értettem, hogy szakítani akar, — hisz ha 
egy leány választottja előtt, — akire várni 
kénytelen, — olyan férfi udvarlásával kér
kedik, akire nem kellene várni, elárulja,hogy 
a szövetségbe beleunt. Visszahoztam tehát 
k leveleit, minthogy már meg nem illetnek, 

1

I

a veszély okét nem kutatom, az ilyen játé- ■ 
kért nem lehet felelősségre vonni egy gyön- ' 
ge, ingatag leányt, könnyelmű hitemért meg
érdemeltem ezt a szégyenletes bünhödést,— ' 
éljen boldogul 1

És egy köteg rózsaszín szaílaggal átfü- ! 
zött levelet tett a nieppe asztalra, melyek 
átható ibolyaillatot árasztottak szerte a szó- ; 
bábán.

Most már föl tudott áliani a lány,kezét ' 
visszavonta, ób a megkezdett levelet, a me
lyen szinte utolsót lángolt az a két, alázato
san esdeklő szó — hirtelen becsapta egy 
iró mappába. A megindulás könnye egy perc ' 
alatt fölszáradt, az ajka sem remegett többé ! 
és egész arcán úrrá lett megint egy büszke, 1 
dacos kifejezés, amit különösen kihívóvá ; 
tett az ajak gúnyos mosolya. — Es nagyon 
sápadt volt az örömtelt fölindulás pírja ■ 
nélkül 1

— Ezért jött olyan messziről ? — ' 
kérdezte nevetve, mig ujjai játszadozva ' 
tépték a ruha csipkéit, — ezen az ideges ' 
mozdulaton egy kevésbbé erős megfigyelő ' 
is észre vehette volna, hogy önkívületben 
cselekszik.

— Nem 1 — búcsút is akarok venni .
mindörökre 1 holnap Németországba utazom 
technikai ismeretem gyarapításáért és nincs 
szándékom többé visszatérni — mondta épp 
oly kegyetlen közönynyel a férfi.— És meg- ! 
akartam köszönni, hogy eddig is méltatott 
egynémely kegyre, aminthogy élesztgette 
hiábavaló reményeimet, megválaszolta rajongó 
leveleimet; — de legyen e kitüntetésre sok
kal méltóbb az, aki miatt megvonta mind
ezeket tőlem.

— Ah I ö valóban méltó reá I — dicse
kedett a leány hangja hazug alakoskodás
sal, igen, ö mindezen előnyökkel bír,melyek 

föléje helyezik a világ összes férfiainak — 
és hálás vagyok ön iránt, — mert logikus 
következtetésével fölmentett ama kínos kö
telesség alól, hogy szabadulásom titkos vá
gyáról Írni legyek kénytelen.

Ezek a szavak hatásos szavak voltak !
— minden vért belehajtottak a férfi arcába 
és megrázták azt a hatalmas alakot olyan 
erővel, mint egy gyilkos, villamos áram, 
Dehát ez a hűvös fordulat nem is volt a 
férfi programijában, szerette a leányt és 
csak büntetni akart, hogy aztán a bocsánat 
minden gyönyörűségével elárasztva, véde
kező esküvéseket akart hallani és egy csókra 
vágyott, amit a büszke leánytól még soha
sem kapott — és amit most a kibékülés 
ünnepies perezében önként kínált volna 
eperezin ajkáról.

Ettől a gondolattól olyon furcsán föl
dobogott a szive, — de minden dobbanás 
mintha éles tőrként járná keresztül. Mikor 
reszkető kézzel a leveleket odatette a kis 
asztalra, lélegzetfojtva várt egy kérő szót, 
egy megkövető, mindent ígérő pillantást, 
megakart bizonyosodni, vájjon olyan eröa-e 
a leány szerelme, hogy hevében fölenged a 
dac és makacsság ? — látni akarta meghaj
tott főve), hogy aztán az imádott fejecskét 
két kezébe sroritva, fölemelje egész az aj
káig . . .

Lágy szellölebbenés, a milyet egy se
besen elsuhanó ruhafodor támaszt és mire 
magához tér*,  — egyedül volt a szobában, 
Még hallotta a szomszédajtó zárját csattanni, 
ami érthető jele volt annak, hogy mindö
rökre el van bocsájtva.

Menni akart és nem volt képes, kiáll
tam próbált, de megnémult vájjon? . , . 
susogni is alig bírt, ökle felemelkedett a 
zárt ajtó irányába, mit ér, ha oly erőtlen



kát, amelyekben a választásokra vonat
kozó anyag összegyüjtendő, de a bel
ügyminisztérium közjogi osztálya már 
ez alkalommal is igen érdekes összeha
sonlító kimutatásokat terjesztett elő a 
választók kvalitása szempontjából, me
lyek valósággal elrettentenek bennün
ket attól, hogy az általános szavazati 
jogosultságot nálunk behozzák.

A mi alkotmányunk párhuzamosan 
fejlődik a nagy szabad Anglia alkot
mányával, ahol nincs általános szava
zati jog. A magyar és angol törvény
hozás felfogása még abban is találko
zik, hogy a választási reformokat csak 
incidentaliter hozzák létre. De nem 
erőszakolják, valamint nem csinálnak 
„tabula rasa“-t sem a választási reform
nál, hogy aztán mindenféle, előre is 
kétes értékűnek mutatkozó államjogi 
elméletek alapján hangzatos jelszavak 
szerint építsék fel tövéből újra az egész 
választási rendszert.

Midőn majd nemsokára ismét össze 
gyűlnek a már egyszer egybehívott 
férfiiak, akkor bölcs körültekintésre, 
erős judiciumra és főként hazafias lel
kiismeretességre van szükség, mert kü
lönben az ország és a nemzet legdrá
gább kincsét, az egész alkotmányos 
életét tehetik tönkre. Mert ba aválasz- 
tás reformjával akarunk foglalkozni, 
nem indulhatunk sem tetszős elméle
tek, sem sablonos jelszavak után,hanem 
a való életet és az ország tényleges 
viszonyait, szükségleteit kell figyelembe 
venni. Hazafias lelkiismeretességgel 
kell megvizsgálni, hogy a leszállított 
census mily hatással lesz a legnagyobb 
néprétegekre, váljon az értelmiség kel
lőleg érvényre fog-e jutni akkor, ha 
nagyobb tömegek ruháztatnak fel vá
lasztói joggal ? A mi magyar speciális 
viszonyaink között 
érvényesülésének kérdései is 
sulylyal esnek a 
képviselőház alkotó feltételeinek meg
állapításáról van szó.

Abban mindnyájan egyet értünk, 
hogy a mostani census szállitandó, de 
főképen a szembeszökő aránytalansá
gok kiküszöbölendők. Természetesen a 
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mérlegbe, midőn a

volt, hogy sújtani sem tudott? . . . csak 
állt és szikrázó szemmel nézte az íróasztal 
díszét, egy keretbe foglalt női arcképet, a 
mely rámosolygo't, m;nt egy eltűnt boldog 
álom. Most egyszerre, mintha fölszabadult 
volna minden tagja a bénitó varázslat alól, 
megdermedt valóját elöntötte az élet meleg 
árja, a forróság a fejébe csapott, — és lá
zas fölindulással közeledett az Íróasztalhoz, 
hogy az élő helyett ezt a holt képet vádolja 
meg hűtlenséggel. Hát nem rémlá’ás volt az 
a ,másik" ? Hát valóság az a halvány gya
nú ? Es most úgy érezte, hogy beszélnie 
kell mindenáron a leánynyal, még egyszer, 
utoljára, hogy kiöntse előtte mindazt a ke
serűséget, ami csalódott szivét fojtgatja.

— írni fogok ! — határozta el hirtelen 
és izgatottan kutatott az Íróasztalon, föl
ütötte a hímzett mappát és rátalált benne a 
haragos vörös velinlapra, ami éppen alkal
masnak tetszett indulatos betűi befogadására.

De néma meglepetéssel rajta feledte 
tekintetét — és a toll is kiesett kezéből. 
Szerelmes megszólítást olvasott a neve előtt 
és két szót : bocsásson meg I — amit talán 
sohasem mondott volna ki a dacos leány,de 
leírta szívből fakadó bünbánattal.

Hogy megszégyenült ettől a két gyön
géd Bzótól a bátor, önérzetes férfi ! Most i 
már menni is tudott, kiálltani se rekedt volna 
el, ökle is feszült az erőtől, — még sem 
akart az erőszak jogán visszatérni a paradi 
csomba, melyből az elébb kiűzték. Várt, — 
mert bízott az angyali jelenésben, várako
zása alatt újra, meg újra átolvasta a magá
val hozott finom vonásu leveleket, a miktől 
szinte megittasult.

Ezalatt lassan bealkonyodott, szürke 
köd ereszkedett a szobára, amit egyszerre 
bevilágított a nyilló ajtón beáradó fehérség.

A leány nem vette észre a rég elbo- 
csájtott látogatót, egyenesen a nieppe ász
hoz suhant, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, 
hogy leveleit elvegye, — azonban ölelő ka
rok akadályozták ebben és mintha két jól 
ismert szó szárnyalna a levegőben, sohasem 
hallott esdekléssel : bocsásson meg I

Azt, hitte álmodik, — és csak az első, 
édes forró csók gyönyörűsége gyöződtette , 
meg arról, hogy ébren van , , .

választói jogosultságot nem óhajtanók 
feltétlenül kiterjeszteni mindenkire, mi- ' 
táu ez a mi speciális viszonyaink kö
zött csaknem lehetetlen is.

A reformmal munkálkodó bizottság 
bizonyára uagy munkának néz elébe, 
a mely kihatással lesz az ország jö-- 
vendő fejlődésére. De hiszszük, hogy a 
választói jog okszerű kiterjesztése nö
velni fogja a polgárságban a közügyek 
iránt való lelkesedést s a bazaszeretetet.

A gazdasági szervezetekről.
(Folytatás.)

Az egyesületi élet csak akkor lehet 
erőteljes, ha egységes a nemzeti társadalom. 
Sajnos, hogy hazánkban a nemzetiségi ta
goltsága miatt ez nincs n.eg s igy a kama
rai rendszer annál előnyösebb volna, de meg 
azért is, mert igy a kerületeket úgy lehetne 
beosztani, hogy nagy tömegekben az ugyan
azon nemzetiséghez tartozó földmivelök ne 
legyenek együtt s igy a magyarral szemben 
egyik se legyen túlsúlyban. Tehát már csak 
ebből a szempontból is^ szükség van mező
gazdasági kamarákra s egy országos mező
gazdasági tanáéi létesítésére.

Hogy a mezőgazdasági érdekképviselet 
tartalmát annál jobban megérthessük,nézzük 
az ipar és kereskedelem érdekképviseletének 
a fejlődését, melyből kiviláglik, hogy a ke
reskedők s iparosok mindig bizonyos szer
vezetre tö.-ekedtek, mely szervezetek közt 
e'sö a céhrendszer. E rendszer mint maga 
az állam az embereknek, iparüzöknek a hü- 
bérurak túlkapásai ellen való szervezete 
volt. Oka létesülésének különben volt sz 
egymásra va'ó utaltság, valamint az egymás 
ellen va'ó védekezés. Csakhogy az volt a 
baj, miszerint a céhek leginkább csak az 
egy iparággal foglalkozókat foglalták maguk
ban s nem az egy helyen Jakó összes iparo
sokat, vagy gazdasággal foglalkozókat.(Qilde) 
Legelsők voltak ilyenek Anglia- s Francia
országban, később Olasz- és Németországban 
.(Zünfte).

Legnagyobb jelentőségük volt a céhek
nek a 13. és 14. században, mikor is az ipar 
és kereskedelem védelmére katonailag is 
szervezve lesznek (Hansebund). Szervezetük ! 
sok féle volt, de céljuk csak egy, t. i. tag- I 
jaik anyagi érdekeinek a védelm». Testüle- ■ 
teik egymástól önál.óak és függetlenek.jVol- ! 
tak azonban anya- és fiók eébek, sőt némely- ' 
kor közös, szövetséges céhek is. Hazánkban 
is volt egy a legutolsóitól a 17. n. közepén, ' 
Bártfa, Eperjes, Kassa, Kis-Szeben, Lőcse 
felvidék öt városából álló szövetséges czéh. '

A uj korban a központi hatalom a re- i 
formáció terjedésével s a rendiség megszü- : 
nésével a céhek is hanyatlanak. Nálunk a ’ 
céhrendszert részben az 1857. február 6-iki 
rendelet és teljesen az 1872, évi VIII. t ez. ' 
szüntette meg. Már a céhrendezer megszü- ' 
nése előtt a 17. században Anglia- s Fran- : 
ciaországban egy, a szabadtáraulás elvének < 
az alapján uj szervezet jött létre a keres
kedőknek, a kereskedelmi kamara, a keres
kedők közös érdekeinek s az egyedek erői
nek az egyesítése céljából. E kamarák a 
nagy ipari fejlődése következtében mindin
kább meghonosodtak, még pedig lassacskán 
kényszertársulás alapján. A’álunk a franciák 
alakitottak először kereskedelmi s iparka
marát még pedig 1811. Fiúméban. Nagyobb 
jelentőségre nem emelkedett, de azért a csi
rája megmaradt még Ausztriában is. Ebből 
magyarázható meg, hogy 1850, márc. 26 ikán 
egy rendelet bocsájtatott ki, mely ilyen ka- 
maráknak a létesítését elrendelte. E rende
letben meg volt je ölve a cél is, t. i. véle
mények, javaslatok, tudósítások adása a 
kormánynak.

A magyar törvényhozás 186 évi VI. 
t. c. az említett osztrák rendelet alapján 
szintén törvényes alapokra fektette a keres
kedelmi s ipari kamarák intézményét; a 
szabadtárBulást azonban nem zárta ki (keres
kedelmi s ipái testületek 1872. VIII. t. c.). 
Az 1884. évi XVII. t. c, azonban már bizo
nyos kényszert állapit meg az ipari testüle
tek alapítására úgy, hogy napjainkban min
den nagyobb vidéki városban van ipari 
testület.

Később már beállott a kereskedelem, 
ipar s később a földmivelés érdekeit szolgáló 
végrehajtó szervek létesítésének a szüksé
gessége is. így keletkeznek állami hivatalok 
s ezek mellett egy érdekképviseleti szerv 
(minisztérium), az országos tanács s később 
kereskedelmi s ipari tanács, Itt is a franciák 
járnak elöl, kiknél már 1804. a kereskede
lem s gyáripar számára külön minisztérium

állittatik föl. E minisztérium 1852-ben sza
kokra oszlik : fo'dmivelés'. kereskedelmi t 
közmunkaügyi minisztériumra. 1882-ben már 
külön földmivelésügyi minisztérium is van.

Nálunk ezeket kezdetben a királyi ta
náéi1, később a helytartótanács s 1848. fele
lős minisztérium kezelte, mely azután 1884. 
XV11I. t. c. szerint külön kereskedelmi s 
kü ön földmivelésügyi minisztériumra oszlik.

Az ipar 8 kereskedelem érdekei itt ön
kormányzati a közigazgatási szervekre van 
ruházva. Szükséges volna még, ha a kormány 
mellett egy véleményező, vagy tanácsadó 
zerv is lenne.

A mezőgazdasági érdekképviselet a nyu
gaton a szabidtársulási elv alapján a ka- 
rarendszer szerint fejlődött. Ének két fajtája 
van : az egyesületi s a francia syndikatos 
rendszer. Először Poroszországban jutott ki
fejlődésre gazdasági egyesületek alapján.Oka 
az ország siralmas gazdasági állapota volt, 
különösen Nagy Frigyes alatt (II.). Ma már 
az egyesülés a német államok kormánya ál
tal is elismerve, az egész németbirodalomra 
kiterjed, sőt még a kisgazdáknak is vannak 
gazdasági egyesületeik. 1794-től tartomá
nyonként mezőgazdasági kamarák is lési - 
tettek.

Franciaországban 1851. a mezőgazda
sági érdekképviseletnek számára szintén a 
kamararendszer alapján szerveztettek intéz
mények. I yenek voltak a mezőgazdasági 
syndikátosok, melyek kizárólag a földmive
lés emelésére irányuló összes tévé tenységet 
ö'elik fö1. A syndikaturák unióban vannak 
egymással, Angliában 1777. alakul az első 
gazdasági egyesület, melynek jogait s köte
lességeit. királyi levél szabályozza, mig az 
Egyesü t Államokban részint hatósági (testü
leti), részint társadalmi jelleggel bírnak a 
gazdasági egyesületek.

Érdekes, hogy nálunk már Mária Teré
zia 1766. s 1770. a bécsi kormányszék áltál 
hivja föl a megyéket, hogy gazdasági egye
sületeket alakítsanak. A megyéknek ez azon
ban nem tetszett s igy eredménye csak 
szórványosan fordult elő, Széchényi volt az 
aki nálunk a gazdasági kérdések iránt az 
érdeklődést fölkeltette 1825-ben. Az általa 
létesített „Pálya vagy lófuttató társaság11, 
„Lótenyésztő Társaságiból fejlődött 1835. 
a „Gazdasági Egyesület.11 s az erdélyi rész
ben pedig a negyvenes évek elején hasonló 
egyesületek,' melyek közt a legfontosabb 
az „Erdélyi Gazdasági Egyesülett" volt.

Mai napság már „Gazdakör“-eink van
nak a 1895. óta az „Országos Magyar Gaz
dasági Egyesület*  a mezőgazdák érdekkép
viseleti szerve. 1896. alakult meg a „Magyar 
Gazdaszövetség11 is. Mindezek dacára a me
zőgazdasági kamarák szervezését már nálunk 
is szükségesnek tartják s ez a legközelebbi 
jövő kérdése.

-V.
(Vége.) 

Barsvármegye közigazgatási bizottsá
gának ülése.

Barsvármegye közigazgatási bizottsága 
folyó hó 19-én tartotta ülését a főispán el
nöklésével. Az alispán bejelentette, hogy a 
múlt hó folyamán kezdetét vette az 1903. 
évi fősorozás. — 21, 22, 23 és 24-én a ga- 
ramszentkereszti járásban, 26-án Újbánya 
városban, 28, 29, 30 án a lévai járásban
lett megtartva. Az 1904 évi fősorozásra az 
előkészítő munkálatok foganatosítva lettek 
úgy, hogy az folyó év május és junius hó
napban előreláthatólag akadály nélkül lesz 
megtartható. Bejelenti, hogy a belügyi kor
mány Zseliz községben uj csendőrőrs felál
lítását. határolta el.

A verebélyi anyakönyvi kerületbe anya
könyvezed helyettessé Lipcsey Győző segéd
jegyző lett kinevezve és a házassági anya
könyv vezetésével, házasság kötésével s a 
házasság kötésné va'ó közreműködéssel 
megbízva; a ceiffári anyakönyvi kerületbe 
pedig Holiender Lajos körjegyzői Írnok a 
születési és halotti anyakönyvek vezetésére 
szorítkozó hatáskörrel ,anyakönyvvezetö he
lyettessé lett kinevezve.

A kir. pénzügyigazgató bejelentette, 
hogy március hó fo'yamán befolyt egyenes 
adóban 50148 kor. 20 fi ., 1903. év március 
hóban 29295 kor. 35 fii., az elmúlt hóban 
több 20852 kor. 85 fillérrel. Hadmentességi 
díjban befolyt 222 kor. múlt év március 
havában 491 kor. 32 fill., a folyó évben 
kevesebb 269 kor. 32 fillérrel. Bélyeg és 
jogilletékben, dohány és dijjövedékben 
95736 kor. 05 fii., 1903. március hóban 
101867 kor. 14 fii., folyó évben kevesebb 
6131 kor. 09 fillérrel. Fogyasztási és Hal
adóban befolyt 115380 kor. 67 fi)., múlt év 
március havában 111473 kor. 63 fii., folyó 
évben több 3907 kor. 04 fillérrel.

A vármegyei tisztifőorvos a közegész
ségi állapotot kedvezőtlenebbnek jelenti, 
mint a megelőző hónapban. A diszteritis
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csak egyes járványos eseteben fordult elő, a 
vörheny Léván. Nemesorosziban, Csiffáron 
és Tildén nagyobb számmal fordult elő,mint 
a megelőző hónapban.

Orvosrendőri hullaszemle tartatott Ar.- 
Maróthon Adamacz Má’.yásné hulláján,aki az 
ar.-msróthi közkórházban felakasztotta magát 
március hó 16-án.

Az árvaszéki elnök bejelentette, hogy 
az árvaazék március hóban 1 teljes, 4 ren
des és 6 rendki vüli ülést tirtott. Az ülések
ben elintéztett 495 drb., ülésen kívül 596 
drb , összesen 1091 drb. Az árvaszéki kia
dóba leírás alá 728 drb. lett kiadva, vagyis 
hetenként 182 drb.

A kir. tanfelügyelő bejelentette, hogy 
a cultusminiszter a lévai állami tanítóképző 
intézet 1904/5 tanévi köztartásának fentar- 
tására és a tanítójelöltek segélyezésére 
24900 koronát engedélyezett. Csejeön és 
Körmöczbányán az iskolákat a járványsze- 
rüen fellépett vörheny miatt hatóságilag be- 
kellett záratni. A tanítás eredményére nézve 
haladást észlelt a lutillai r. k. iskolában, hol 
a gyermekek a magyar beszédben is örven
detes előmenetelről tettek tanúságot, hason
lóképen az ebedeci, a maholányi, garam- 
szent-kereszti rom. katb. továbbá az újon
nan megnyílt nagykeresnyei és brogyányi 
állami iskolákban tapasztalt dicséretes ered
ményt emeli ki jelentésében, nemkülönben 
a nagyiócsai róm. kath. iskolában, — ahol 
a tanitó most még a tultömöttség nehéz aka
dályaival küzd. — r. t.

Levél a fővárosból
Budapest, 1904. április 26.

Amikor e sorokat írom, már alapos re
ményem van arra, hogy a vasút aunak 
rendje és módja szerint elfogja vinni ren
deltetése helyére. Az elmúlt napokban bi
zony nagy merészség lett volna ilyenről 
ábrándozni. A vasúti sztrájk volt a szenzá
ciója az országnak, de mégis különösen 
Budapestnek; — nemcsak azért, mert a 
sz'rájkolók itt gyülekeztek össze és innen 
intézték ügyeiket, hanem azért is, mert a 
vidék — hírlapok hiányában — jóformán 
csak annyit tudott, hogy a xonatok nem 
közlekednek, de bizonytalanságban volt a 
fe'ől, hogy mi történik.

Budapest külső képét különben a nagy
esemény egyáltalán nem változtatta meg. A 
sztrájk-tanya messze kint volt a városból s 
csak egy egy k'sebb csoport egyenruhás 
vasutas mutatta az utcán, hogy 15.000 em
ber gyűlt össze közülök a fővárosban. Azok 
is csak leginkább ezüst-zsinóros altisztek 
voltak. Hivatalnokot csak nagyon elvétve 
lehetett látni. Egyszer egyszer egy fölvonuló 
rendőrcsapat árulta el a kormány megtorló 
intézkedéseit ; — különben a napi élet alig 
tért el a rendes kerékvágástó'. Csak az 
élelmiszerek árának emelkedése mutatta, 
hogy nem hoz a vasút ennivalót. De ez is 
csak pár napig tartott; — amikor Pestvár
megye alispánjának felhívására a közeli fal
vak lakossága behozta ások baromfit,tojást, 
s egyébb élelmi szereket s azokat a vásár
csarnokon kívül is lehetett árulni, egyszerre 
minden böviben volt s amint különösen a 
budai háziasszonyok beszélik, — olcsóbb, 
mint máskor. Szidták is a vásárcsarnokot, 
mert kiderült, hogy a nélkül olcsóbban él
hetnénk.

Budapest népe határozottan a sztrájko- 
lókkal rokonszeuvezett. Különösen a szegé
nyebb néposztályok ; — a töke és kereske
delem emberei persze önként érihetöleg, 
szidták a sztrájkólókat, akik kárt okoztak 
nekik ; — az igazi nagy urak pedig, akik
nek nincs fogékonyságuk a kis ember szén 
védéséi iránt, amelyek a vasutasokból ki
törtek, — szintén fölháborodva tárgyalták 
az országos felfordulást.

. . . Elmúlt a vízhiány ideje is. Az 
elmúlt hét keddjén és szerdáján egy csöpp 
vizet sem lehetett Budapest összes vízveze
tékeiből kisrófolni. A mily aggodalommal 
gondoltunk trre a két nehéz napra, — oly 
simán múltak el; még tűz se volt e két 
napoD, pedig egy kis tüzeset olyan minden
napos a fővárosban, hogy az újságok betű
halmazában észre sem veszi az olvasó. A 
korh-slyekuek természetesen kitűnő két nap
juk volt ; senki se vethette szemükre, hogy 
miért isznak szeszes italt. Az ásványvíz ná
lunk oly drága, hogy ezen a pénzen bőven 
kifutja egy félliter bor; — a szántói sava- 
nyuviz például, melyet Léván öt krajcárért 
vesztegetnek, Budapesten 25—30 krajcár, 
de az elegánsabb vendéglőkben még jóval 
drágább.

... A tavasz gyorsan ránk köszöntött. 
Minden zöldül, fejlődik a város környékén. 
Más években a városliget még dísztelen, 
lombtalan fákat mutat, amikor a május else
jei munkásünnep ránk köszönt ; ez idén tele 
van zöld fákkal, virágpompában diszlő bok
rokkal. Mindenki siet ki a zöldbe, amikor 
szabad ideje van. A városhoz közelebb fekvő 
kiránduló helyeken katonai zenekarok csin- 
nadrattázva szórakoztatják a jó levegőre 
vágyó városi népet, amely őszinte tapssal 
adja jelét elismerésének és elismerésének 
útját nem állja még a cigánytól elmaradha
tatlan tányérozás sem.

Itt van az az idő, amikor kezdjük a 
falusiakat irigyleni. Nagyon aktuális téma 
lett a nyaralás, annyi családnak réme. Még 
ki se lábaltak a farsang okozta deficitből. 
— már itt a másik bugyelláris-koppasztó : a 
nyaralás O—y,



Különfélék.
— Városi képviselők. Léva r. t. vá

ros képviselő-testületének 1904. évre érvé 
nyes névjegyzéke szerint a képviselő-testü
leti tágok névsora a szavazati joggal biró 
tisztviselőkön kivül a következő : Amstetter 
Imre, Bállá Péter, Bartos István (szűcs), 
Bithy László, Belcsák László, Bándy Endre, 
Behula József, Berger Adolf, Bilim Samu, 
özv. Boleman Edéné képv. Suliajda János, 
Borcsányi Béla, Borcsányi Győző, Braun 
Gyula, Braumüller Sándor, C^áky György 
grófné, Csernák Izidor, Dali oky Lajos, Du- 
kesz Lipót, Eogel József, Friedmann Samu, 
Dr Frommer Ignácr, Féja, Kálmán, Fornay 
István, Frommer Ignácz, ifj. Galambos Ist
ván, Gimessy János, Grotte Vilmos, Hlavács 
József, Holló Sándor, Huberth Vilmos,Hrasko 
Károly, özv. Jozsefcsek Károlyné, (képv. 
Józsefetek Károly által), Jubász István, Dr. 
Karafiáth M.trius, Kern Albert, Dr. Kersék 
János, Knapik Miklós, ifj. Konc József, Konc 
István, Klam Ödön, Kovácsik Samu. Kri- 
zsányi Károly. Lakner László, Leidenfrost 
Tivadar, Lévai takarékpénztár (képviselve 
Mercader Alajos által), Lévai takarék- és 
hitelintézet (képv. Schvarcz György által), 
Levatich Gusztáv, Malonyay István, Med- 
vecky Sándor, özv. Mészáros Józsefné 
(képv. Józsefcsek Géza), Dr. Novotny Imre, 
Németh Sándor, Nyitrai Ferencz, Ondrejko- 
vics Ado'f, Ördögh Lajos, Presztolánszky 
Béla, Repicky János, Raitman Ignácz, Racz 
József, Schubert Pá’, Stugel József. Szarba 
József, Szabó Sándor .vendéglős, Szabó La
jos nyug. kép. igazgató, Szauer Izidor és 
Mór (aépv. Szauer Mór), Szemerédy Lajos, 
Takács József, Tokody Imre, Ev. ref. egy
ház (képv. Birtha József), Tóth István ven
déglős, Tulassay Józs-f, Váczy Jónás,Weisz 
Benő, Weitz Ignácz utódai (képv. dr.Weisz 
Ziigmond által), Weisz Mór, Weisz Samu; 
Weisz Salamon, Dr. Weiobergcr Adolf.

— A lévai állami tisztviselők 
egyesületének választmánya f. évi április hó 
28-án tartott ülésében elhatározta, hogy az 
egyesület be'yisége egyelőre a közpon'i 
kávéház külön termében lesz.

— Zsinati Vizsga. Esztergomban f. 
20 án tartottak meg a zsinati vizsgát, melyen 
J a r á b e k József aranyosmaróth',J u r i g a 
János volt lévai segtdleikészek is jó siker
rel képesítettek.

— Lelkészválasztás. B u o c z Sán
dor kékellői plébánost Körmöcbánya városa 
mint kegyur jánoshegyi plébánosnak válasz
totta meg.

— Házasság. Pap Gyula m. kir. 
áliamvasuti mérnoK ma tartja esküvőjét 
Budapesten Neumann Rudolfin kisasz- 
saonynyal.

— Sorozás Bars varmegyében.Az
1903 évre eső újoncokat a műit bóban so
rozták, nyomban utána megejtik az 1904. 
évre is az ujoncozást. S i m o n y i Béla al
ispán most adta ki a sorozó bizottságok 
utazási és működési tervezetét, mely szerint 
a eoroaás a következőleg fog végbe menni. 
Garamszentkereszten 1904 junius lő, 16, 17, 
18, elnök Székely György erdömester or
vos dr. Gasparec Béla jár. orvos, Újbányán
1904 junius 13, dr. Baloach Béiá ügyvéd, 
dr. Horváth Józeef v. orvos. Léván a já
rásra 1904 junius 6, 7, 8, 9, 10, Mailáth 
István főjegyző, dr. Karafiath Marius jár. 
orvos, Léván a városra 1904 junius 11, Ma- 
ilátli István főjegyző, dr. Medvecki Károly 
v. orvos, Oszlányban 1904. junius 6, 7, el
nök Simonyi Béla alispán, orvos dr. Hiadny 
János jár. orvos, Aranyosmaróthon 1904. ju
nius 9, 10, 11, elnök Simonyi Béla alispán 
orvos dr, Benkö Lajos főorvos, Verebélyen
1904. junius 13, 14, 15, elnök Simonyi Béla 
alispán, orvos dr. Oravetz Kálmán jár. or
vos, Körmöcbányán *11904. junius 20, einök 
Scbindler József, orvos dr. Langfelder Adolf 
v. orvos. Az itt közölt sorozás! napok a m. 
kir. honvédelmi miniszternek jóváhagyásától 
tétettek függővé.

— A lévai kath. legényegylet ma 
egy hete tartott közgyűlésében elnökké 
Jónás Imre lévai róm. kath. segédlelkész 
választatott meg. S i p o s Antal esztergomi 
hittanárt. az egyesület volt elnökét pedig öt 
évi áldásos működésének elismeréséül tisz
teletbeli tagjává választotta meg. A diszok- 
mányt 5 tagú bizottság fogja átadni Eszter
gomban.

— Gyászhir. H u s z t h y Illésné 
Pomothy Ete ka, Huszthy Béla földbirtokos 
édes anyja, mint részvéttel értesülünk, áp
rilis hó 26-án 65 éves korában Semberen
elhunyt. Temetése a rokonság s^nagy kö
zönség részvéte mellett e hó 27-én ment 
végbe. Gyászoló családja a szeretett édes 
anya elhunytét a következő gyászjelentés
ben tudatja : Alulirottak mély fájdalommal 
jelentik, hogy a legjobb anya, nagyanya, 
testvér és rokon özv. razinyai Husztby 11- 
lésné szül, unathényi Pomothy Etelka asz- 
szony, hosszas szenvedés után, életének 65 
évében az Urban csendesen elhunyt. A bo'.- 
dogultnak hűit teteme f. hó 27 én délután 
3 órakor fog a semberi temetőben az ev. 
ref. szertartás szerint örök nyugalomra he
lyeztetni. Keit Semberen, 1904. évi április 
hó 25-én. Béke hamvaira 1 Huszthy Béla fia, 
Husztby Beláné szül. Bornemisza Ilona me
nye, Csesznok Józsefné szül. Pomothy Lóira 
nővére, Hajdú Margit, Hajdú Zoltán, Hajdú 
Jenő, Huszthy Editke, Huszthy Ilonka uno
kái, Csesznok József sógora,

— Erdei vasút építőse. A fatermé- . 
kék viziszállitásnál minőségükből, igy tehát 
értékükből veszítenek, továbbá szárazság, 
vagy árviz esetén semmiféle biztosíték nin
csen, hogy a birtokos esetleg elvállalt kö
telezet ségének megfelelni képes, minélfogva 
mindezen hátrányok megszüntetése céljából 
a kincstár erdei vasutak építésére 3.150.000 
kormát vett fel a beruházási javaslatba. Öt 
nagy kiterjedésű erdei pályát építenek, me
llek közül egy Baremegyében készül. A 
zsarnócai kerületben építendő zsarnóca-pro- 
hockai vasút végül 22 km. hosszban, a 
garfmberzencl-lévai b. é, vasút Zsarnóca 
állomásá’ól kiindulva Zsarnóca község és 
Zsarnócakohó, Felsöhámor, Gyertyánfa te
lepek mellett haladna el és a Prohócka nevű 
fövö'gy középrészében a gyertyánfai vizi 
fűrészen felül mintegy 6 kmnyi távolságban 
végződnék. Az építési költségek mintegy 
54.000 koronára tehetők.

— Méhészeti tanfolyam. A fö'dm. 
miniszter a méhtenyésztés elméli és gyakor
lati, továbbá a méhkaptárok és a méhészeti 
segédeszközök házilag való elkészítése isme
reteink elsajátítására a gödöllői m. kir. mé
hészeti gazdaságban általános pályázatot 
hirdet a következő beosztás mellett : május 
1—21-ig és május 25-étől junius 14-ig földm. 
kisgazdák, junius 18—30-ig lelkészek, julius 
1 — 21-ig és jufius 21-étöl aug. 13 ig népta
nítók, aug. 17 — 31-ig nők, végre szeptem 
bér 3 —16-ig és szeptember 17 —30-ig erdő
örök számára. Mindegyik tanfolyam hallgatói 
annak tartama alatt teljes ellátásban díjta
lanul részesülnek és az utazási költség is 
megtéríttetik. A kérvények bélyegezve és 
az elöljáróságok ajánlásával ellátva a tanfo
lyam kezdete előtt 20 nappal adandók be a 
földm. miniszterhez.

— JÓ példa. Nyitrai János dobó
berekaljai tanító f. évi április 27-én szerezte 
meg a kisszebeni gyümölcsészeti tanfolyam 
jelesre képesített bizonyítványát, mely tö
rekvése c ak újólagos dicséretére válik.

— Kamarai gyűlés. A besztercebá
nyai kereskedelmi és iparkamara folyó évi 
április hó 20-án F 1 i 11 n e r Károly elnök
lete alatt. A napirend fontosabb tárgya- 
vo;tak : Balassagyarmat nagyközség helyi 
pénzszedési tarifája, mely u abbi szövegezé
sében észrevétel nélkül elfogadtatott; ugyan
azon község és Breznóbánya város vásár
rendtartási szabályzata és Vámosmikola 
község belypénzszedési tarifája kisebb mó
dosításokkal jóváhagyásra ajánltattak és 
Barsvármegye vásárrendtartási szabályren
delete, mely észrevétel nélkül fogadtatott. 
Ajánlatba hozta a közgyűlés a kereskedelmi 
mniszternél Besztercebányán, Balassagyar
maton és Selmecbányán ingyenes női szabá
szán tanfolyamok rendezését. — A vegyes 
kereskedők és szatócsok kenyérsütési és 
árusítási jogosítványa körül tapasztalt visz- 
szaélések tekintetében panaszok merülvén 
fel, ezek megvizsgálását és ennek eredmé- 
nyéhezjképest felterjesztés intézését határozta 
el a közgyűlés. A szegedi tárakamarának 
több uj vasúti díjszabás ellen felmerült ki
fogást tárgyaló feliratát pártolni határozta, 
úgyszintén az Omge-nek az Ausztria és Ma
gyarország közötti cukorforgalom szabályo
zása tárgyában előterjesztett törvényjavaslat 
elleni felterjesztését is. A folyó év szept
ember hí vában Losoncon megtartandó ter
mény-kiállítás rendezésében a kamara közre
működni hajlandó. — A vasárnapi munka 
szünet ügyében kiadott miniszteri rendelet 
ellen számos panasz merülvén fel, a kamara 
a fenforgö kívánalmak tekintetében részle
tes tájékozást szerzett. — A közgyűlés a 
10 órai záróra mellett foglalt állást, ellen
ben elfogadta azt az indítványt, hogy a 
pékiparnál a munkálatok már hétfő éjféli 1 
órakor legyenek kezdhetők; a bőr és textil 
iparnál a haiaszthatlan napi teendők egész 
nap végezhetők, az ipari üzletek irodai he
lyiségeiben a haiaszthatlan teendők délelőtt 
10 óráig végezhetők; a dohánytőzsdék kö
zül csak tisztán dohánynemüek elárusítójá
val foglalkozók vasárnap délután nyitva 
tarthatók ; az összes iparágakra vonatkozó
lag megengedtessék, hogy valamely orszá
gos vásárt megelőző vasárnapon, amennyiben 
a vásáron részt venni akaró iparosnak már 
vasárnap kell indulnia, az összes előkészítő 
munkák, mint csomagolás, rakodás stb. el
végezhetők legyenek ; végül figyelmébe 
ajánlja a közgyűlés a miniszternek annak 
megfontolását, hogy a vasárnapi munkaszü
netet közarkölcaiségi szempontból nem-e 
kellene a korcsmákra, kivált pedig a pálinka 
mérésekre is kiterjeszteni. — Tudomásul 
vétetett a székházépitő bizottság jelentése, 
mely szerint a székház tervei és költségve
tése a miniszter által jóváhagyattak s ennek 
alapján az építési munkákra az árlejtés ki
íratott. A kamara és a nyugdíjalap 1903. 
évi zárszámadásai megvizsgáltatván, rendben 
találtattak s a pénztárnoknak a felmentvény 
megadatott. A kamara bevétele volt 29159 
kor. 05 f., kiadása 27741 kor. 37 f., va
gyona pedig 55874 kor. 96 fillér. A nyug
díjalap vagyona pedig kitesz 42946 korona 
35 fillért.

— A Kalviu-tér rendezése céljából 
B ó d o g h Lajos Léva város polgármestere 
a tegnap tartott árverésen megvette az 
Androvics-féle házat,a melyet le fognak bon
tani s igy a városház utca a Galamb-utcá
val egy vonalba fog jutni.

- Északmagyarországi sziuikerft*  
let. az északmagyarországi szinikerület e 
napokban tartotta közgyűlését dr. Neogrády 

Lajos szepesvármegyei főjegyző és Gróf 
Festetich Andor országos szinészeti felügyelő 
kettős elnöklete mellett, melyen Lőcse, Igló. 
Kézsmárk, Szepesváralja, Liptószentmiklós, 
Rózsahegy és Trencsén városok kiküldöttei 
is résztvettek A közgyűlésen megállapították 
a kerület uj beosztását, mely szerint Tren
csén, Alsókubin, Aranyosmaróth, Léva,Brez- 
nóbánya, és ‘ Körmöczbánya kiválnak a ke
rületből. A közgyűlés Halmay Imre 
jelenlegi igazgatóval a szerződést 1905. évi 
virágvasárnapig megújította és ezzel kapcso
latban meghatározta a játéksor- és időrend
jét az állomáshelyek kijelölésével.

— Vívó tanfolyam Kónyái K y s s 
Albert vivómeater; mint értesülünk, f. évi 
május hó 1-töI Léván egy tanfolyamot nyit 
rendszeres kard és vitőr vívásban olasz és 
belga módszer szerint.

— A mulatság vége E hó 27-én d. 
u. 5 óra tájban veres verekedés volt a 
„Lovas*  féle vendéglőben. Az eset úgy tör
tént, hogy N é m ejt h János nagysárói és 
Biró Lajos nemesoroszi lakosok egy liter 
bort kértek a javából, melynek elfogyasz
tása után mindketten el akartak illani a nél
kül, hogy a bor árát megfizették volna, 
L o v a s n é. azonban magának elégtételt 
szerzendö Németh .János hóna alól kihúzott 
egy uj posztónadrágot, mire Németh nagy 
káromkodásba tört ki és fenyegatődzött. 
Látva ezt B ró Lajos, az egy liter bort ki
fizette, kabátját azonban nyomban levetette 
magáról, s verekedni akart, ekkor lépett 
be Szabó Lajos tehénpásztor két bojtár
jával, kiknek 3 dlt. pálinkát rendelt s ezt 
anélkül, hogy Némethnek valamit szólott 
volna, rögtön torkoofogta s kényszeritette 
őt, hogy nadrágját Lovasnétól vegye vissza. 
Szabó L jós szorult helyzetét látva, Néme
tet és Bírót az utcára dobta, ezután dula
kodni kezdtek. B u d a y József kocsis látva, 
hogy sógorát leteperték, annak védelmére 
kelt, ekkor Németh János Budait mellen 
szúrta, ezt látva Szabó Lajos bojtárja,Párák 
József, egy kapát fogott s Bíró Lajos fejére 
ütött. A verekedés színhelyéről Biró Lajost 
és Budai Józsefet a kórházba szállították, 
Németh János pedig mielőtt még letartóz
tatható lett volna, megszökött.

— Országos vásárok. A kereske
delmi miniszter megengedte, hogy Korponán 
az országos vásárok f. é. junius 24-én és 
27 én, augusztus 22-én, szeptember 23-án 
és 26-án és október 21-én és 24-én tarthat- 
sanak meg.

— Pocsolyába fűlt Uiharson e hó 
25-én egy Hr ne sár Mária nevű kisleány, 
ki valójában a szülői gondatlanságnak áldo
zata lett. Az anyja a kisgyermeket libákkal 
küldte ki a községi mocsárhoz s ott felü
gyelet nélkül hagyta. Nem tudni, hogyan, a 
kisleány a mocsárba esett. Úgy találták 
meg a holttestét. A bíróság megindította a 
vizsgálatot.

— Lóvásár Kassán. Az Abauj -Tor
namegyei Gazdasági Egyesület május 25-én 
a kassai falkavadász-társulat tavaszi lóver
senyével egyidöben használati és tenyész 
lóvásárt rendez. A vásár igen látogatottnak 
Ígérkezik, mert Felső-Magyarország régi 
idők óta nagy hiányát érzi ezeknek a rend
szeres lóvásároknak. A ga'iciai és porosz
sziléziai lókereskedők igen érdeklődnek a 
lóvásár iránt. Eddig 100 darab 3 évesnél 
idősebb nyers csikó és behajtott ló van be
jelentve. A vásáron az egyesület 1000 ko
rona dijat is ki fog osztani. Bejelentési 
határidő május 15. Az érdeklődőknek bő
vebb felvilágosítással szolgál az egyesület 
titkári hivatala.

Az osztálysorsjáték játékterve. A 
m. kir, szab, osztálysorsjéték hivatalos já
téktervét, a melyből az világlik ki, hogy 
összesen száztizezer sorsjegy közt 14,459,000 
koronát sorsolnak ki, a nagyközönség bizo
nyára ismeri. Tudja ugyan róla azt, hogy a 
világ valamennyi osztálysorsjáték-terve kö
zött a legjobb, de mégis csupán csak nagy 
számsort lát benne. Hanem az élet eleven
ségét vitték a sorsjátékba azok az adatok, 
a melyeket nem rég egyes főnyeremények 
nyerőiről megtudnunk sikerült s a melyeket 
akkor közöltünk is. Egész sok ember: ipa
ros, hivatalnok, kereskedő, gazda, önálló és 
alkalmazott vonult el előttünk, a kik hol 
egy-egy nyolcad, hol egy-egy negyed sors- 
jegygyel vagyonra tettek szert. Ök az ele
ven bizonyítékai és hirdeti annak, hogy a 
m. kir: szab, osztálysorsjáték játékterve 
megfelel világszerte elterjedt kitűnő hírének.

Iparunk fejlődése. A hazai ipar tért 
foglal minden oldalon. Iparágak, melyeket 
csak hírből ismertünk azelőtt, ma már nagy 
tökélyre vergődtek nálunk is. Ilyen a kelme 
és szőrmefestés és vegyi tisztítás. Azelőtt 
csak kü földön léteztek ily gyártelepek. így 
Berlinben egy Spindler nevű kelmefestő 
gyár több ezer munkást foglalkoztat állan
dóan. Nálunk a KOVALD PÉTER és FIA 
cég honosította meg ezen iparágat és tette 
széles körökben ismertté. Három évtized 
előtt alapította szerény kis műhelyét és ma 
egy nagy 3 emeletes gyár hirdeti a cég 
nagyságát. A munkások százai találnak itt 
kenyeret. A gyár a legújabb technikai vív
mányokat vette segítségül berendezkedésére, 
megfelel tehát minden igénynek. Úri és női 
ráhák, kelmék, bútorszövetek, függönyök, 
szőrmék, fehérnemüek és ágyto'lak tisztit- 

' tatnak itt. Úgyszintén nagy tökélyre vitte 
a gyár a selyem-, kelme-, és szörmefestést. 
Ruhák, öltönyök egészben és fejtve fejtet

nek, úgy szintén végáruk, függönyök és 
csipkenemdek is.

Rég óhajtott kívánalomnak tesz eleget 
a gyár, mikor az egész országban képvise
leteket létesít és alkalmat ad arra, hogy a 
megrendelő közvetlenül is előadhassa kívá
nalmait. Megyénkben eddig Aranyosmaróton 
Dánéig Mór, Léván TPeisz Samu és fia és 
Verebélyen Danzig Salamon cég van meg
bízva a képviselet’e1. A megrendelések itt 
épp oly árban védetnek föl, mintha közvet
lenül a gyárban történtek volna és amellett 
a fél megtakarítja a csomadolás költségeit 
és az avval járó fáradtságot.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1904. évi április hó 14tól 1904. május hó 1-ig.

Születés.

A szőlői neve © ® >, a

A gyermek
neve

Kazár Mihály Havran Erzs. fiú József

llavetta Mátyás Drozgyik M. fiú Gáspár

Zacska Mária fiú György

Budaváry Ferenc Ulrich L. leány Margit Vilma

Madarász Jónás, Varauuai E. fiú Béla

Jánossy Béla Turcsan Gizella fin Béla József

Cucor Sándor Hubert Julianna fiú Rezső

Hopfer Nándor Hajdú Teréz fiú János

Halálozás.

Az elkunYt neve Kora A halál oka

özv. Bálint Sándorod 61 tüdő ob
Hugyinka Mária 

Trpiska András 48 máj zsugor

özv. Gubik Józsefué 52 gyomorrák
Jancsika Mária

Pieva Mihály 10 hónap tüdőgyulladás

Lévai piaeziáraK.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány,

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

| 80 fi'l — Árpa 12 kor. —fill. 12 kor. 60 fi’l 
Zab 11 kor. 20 fill. 12 sor. 60 fill. — Kuko 

] ricza 11 kor. 20 fin kor. 11 60 fill. Bab 
likőr. 20all. llaor. 60 fill. — Lencse 16 kor. 
2Cfill. 16 kor. 60 fill. — Köles 9 kor.20 fill. 
9 kor. 80 fill

Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten. 
Lóheremag 54—60 korona Luczernamag 
55—60 korona, Impregnált Répa mag 
36 44kor. Rtpamag 25—35 kor. Muoanaag 
7—7*/,  kor. Baltaczim W/2—ÍÖ1/^ — kor. 
Bükköny 6 */,  7 kor.Vörösbere 58-62 kor. 
Fehérhere----- Komoczint fűmag g— —
Thimothems — — kor. Nem impregnált
25—35 kor.

Nyilttér.
Uj elsőrangú

iró^épels ü&letfeloszlatás foiytáu jutányosán kap
hatók. Tudakozódásokat „Nagyon jutányos1* jeligével e 
lapra hivatkozással MOSSE RUDOLFHOZ, Budapest 
Fereucziek tere intézendök.

Iroda áthelyezés 1
Tisztelettel értesítem az érdekelteket, 

hogy
műszaki irodámat

f. évi május hó 1 töl Kossuth utca 24-ik 
szám Szilassy-féie házba helyeztem át.

Léva, 1904. április hó 30.
Köves Lázár

oki. mérnök.

Eladó ház.
Kossuth téren egy földszintes ház 

szabad kézből eladó.
Cím a kiadóhivatalban.

Székely kukorica
1. ms.

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

........  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 .........................

1 klg. irt. kr. 
. . . 1.60 
. . . 2.20 
. . . 2.20 
. . . 2.10 
. . . 2.— 
. 1.60 2 — 
. 2— 2.20 
. . . 2.20 
... 2.20 
. . . 1-60 
. . . 1.30 
. 2.— 2.40 
... 1.20 
. . . 1 —

Kapható:
Kern Testvéreknél, Léván.



18. Mám. HIRDETÉSEK. 1904. májas hó 1.

Bars- és Hont megyéket érdeklő vasúti, uj menetrend 1904. május 1-től.
G--Berzencze Léva. Léva- Csata—Parkany-Nana

Gr.-Berzencze ind. 5*5 1230 6!>2
Jálna , 551 12 38 6<>»
Saskő- Váralj a 12 ■|‘J 619
Gr.-Szt.-Kereszt 607 j 06 641
Geletnek-Szklenó 6*4 126 7<h
Széuásfalu-Vichnye 63" 134 7'■*
Zsarnőcza 6 49 2 011 747

Zsarnócza-Fiirészm. *2 05 *7-í
Garamrév 700 212 709

Rudnó 710 228 820
Újbánya . 71« 2<o 841

853Bars-Ilerzence 6. őrh. 724 300

Gr.-Szt.-Benedek 745 3» *916

Kovácsi . . 755 322 927

Nagy-Koszmály 8 04 3 36 943
T, |érk.Léva . . .(ind.

81a 353 1000
930 4 08 505

Nagy-Szecse 940 414 5i-»
Alsó-Várad . 948 425 523

Nagy-Sal ló . 1010 447 54G

Zeliz . . 1033 508 608

Garam-Damásd 10« 520 Q20

Oroszka . 10&5 530 63>
Csata . . . érk. 1102 537 638

. ... ind. 1118 557 656

Bény . . . 1131 t>H 709

Kéménd . U42 62» 720

Kőhid-Gyarinath 11 55 646 733

Párkány Nana érk. 12 is 706 749

Budapest felé . ind. 1237g.v
344 sz

825gv 8«w-
8*°^.

«... érk. 1 50 gj 9 lógj 940ey-
r> »» ■ 555 8Z. 113" hossz.

Becs fele . . ind. 259 gy. 12"‘.'-<r.. 838sy.
1jlOsz.

w ... érk. 630gy. 6 32sz. 1206«y-
556

Parkany-Nana Csata-Láva. Léva- Gr.-Berzencze. B.-Gyarmat—Parkany-Naua és vissza. Érsekújvár— Kis-Tapolcsany és vissza.
Budapest . . ind. 2’5gy. 1030 sz. 720gy.

Becs . ind. 940 HZ. 1055 az. I 620 sz.
Párkány-Nana ind. 4‘8 535 855
Kőhid-Gyarmath 4 35 ŐŐJ 912
Kéménd 450 6 »7 927
Bény .... 5 02 619 939
Csata . . . érk. 5'5 631 951
Csata . . . ind. 5 38 639 1001
Oroszka . . 546 647 1009
Garam-Damásd 556 657 1019
Zseliz . . • 608 709 1032
Nagy-Salló (136 736 1100
Alsó Várad . . 6®8 7 53 1117
Nagy-Szecse . 7™ 8oo 1124
Léva .... érk. 710 810 1134
Léva .... ind. 725 820 12»c
Nagy-Koszmály 749 838 1222
Kovácsi . . . 7&9 846 1232
Gr.-Szt.-Benedek 819 904 1253
Bars-Berzeuce 6. Őrh *8 0 *910 »1»6
Újbánya . . 8m 925 1 26
Rudnó 905 930 133
Garamrév •. . 912 941 1 45
Zsarnócza-Fiirészm. 9*8 947* 154
Zsarnócza . ! 954 1000 209
Szénásfalu Vilinye 101* 1013 228
Geletnek-Szk lenó 1033 10'9 235

Garam-Szt.-Kereszt 1108 1037 3°1
Saskő-Váralja ll‘» 1044* 310
Jálna 112’ 1053 320
Gr.-Berzencze . 1137

1

11 00 328

A fekete vonallal aláhúzott számok az esti 6 órától reggeli 6 óráig terjedő időt mutatják, 
gy ---- gyorsvonat; 8 ----- személyvonat.
•jelzettek feltételes megállás.

B.-Gyarmat . ind. 300 815 227 Érsekújvár . . ind.l 440 1250 350
Dejtár 334 8 252 N.-Suráuy . . érk. 501 in 410

Ipoly Vecze *35" *855 *309 Nagy-Surány ind. 5"’ 1>6 415

Drégely-Palánk 406 910 323 Zsitva-Fődéines 5íí 1 30 427

Ipolyság . . érk. 425 9 28 342 Mánya . . 5^; 148 441
Ipolyság . . ind. 43V 9 36 35c Vajk .... 603 209 458

Visk .... 5"2 957 412 Verebély 628 233 51*

Szakáüos . . ST22 10>6 432 Zsitva Újfalu . 641 24« 5 29

Bél .... *532 102’ 445 Taszár 7 05 3 08 545

Ipoly-Pásztó 547 1043 502 Aranyos-Maróth 724 3 22 5 58

Zalaba 6 04 1100 519 Kis-Tapolcsány 7 36 33a 608

Csala . . . érk. 617 IP3 532

Csata . . . iud. 656 U18 548

Párkány-Nána 749 12>2 705

Vissza.
Párkány-Nána ind. 
Csata . . . érk.

855
951

4 18
520

535
63‘

Vissza.

Csata . . . ind. 1008 543 6&o

Zalaba . . 1023 557 704

Ipoly-Pásztó . lO«7 6‘5 724

Bél ... . 1059 *624 *734 Kis-Tapolcsány 629 4 13 749

Szakái los 1118 64" 750 Aranyos-Maróth 644 423 81o
Visk .... 1138 655 8o» Taszár 701 435 829

Ipolyság . . érk. 1205 7Í6 83« Zsitva-Ujfnlu . 7 18 450 852

Ipolyság . . ind. 1211 720 841 Verebély 738 5 09 922

Drégely-Palánk 1236 739 9«8 Vajk .... 7 49 51* 939

Ipoly-Vecze 1251* *7&i *920 Mánya go? 535 1009

Dejtár . . . 1 15 809 939 Zsitva Fődéines 8 22 549 1033

B.-Gyarmat . 145 8“ 1Q03 Nagy-Surány . érk. S34 600 1050

. . iud. 840 615 1055

Érsekújvár . érk. 900 6»7 112

Kiváío szerencse l öröknél!
Felül múlhatatlanul

kedvez tőárudái.Knak a szerencse Rövid idő alatt 15 millió korona nyereménynél többet fizettünk nagyra 
becsűit vevőinknek ; csak a legutóbbi időben is

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

a 80.000 kor. főnyereményt a 83061 nM-ie a 70 ooo 
a 70 ooo 
a 60.000 
a 60.000 
a 5o.ooo
nyereményt

a ioo.ooo kor. főnyereményt a 74366. sz. s«srj.-re 
az 52525... 
a 94780., 
a 109780 '., 
a 83610; 
a 92787.,, 

egyéb sok 
ogva, hogy a

a ioo.ooo 
a ioo.ooo 

90.000 
90000 
90.000 
ezeken

fa
a

ős

»»

,1

•1 

kivill
Ajánljuk enn
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V

1*
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Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügy 
minisztérium ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték (XIV. 
sorsjáték) 1- osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a iőárusitóknak 
árusítás avégett kiadattak.

Az I. osztály húzása 1904. május hó 17. és 18-án tartatik meg A 
húzások a Magyar királyi állami ellenőrző hatóság és királyi közjegyző 
jelenlétében, nyilvánosan történnek a lluzási teremben (IV., Eskü-tér, be
járat a Duna-utcza) felől. — Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték 
valamennyi árusítóinál kaphatók.

Budapest, 1904. évi április hó 24-én.

•j

H

»

JI

»
nagy
világ leges-i/dusabb uózLáíyóorajátékában vegyen 

részt. — A most követkéz’ m. kir. szabadalmazott 14. osztályaorsjátékban újból 
110.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény 

jut és összesen e^y hatalmas ög'zeget,

14 “iliió koro nát
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt.
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben

Továbbá 1 jutalom GOO*O<M».  1 nyeremény 400*000.
Iá 200*000.  2 á 100*000.  í á 00*000*  2 a 
£0*000.  i á 70.000 2 á <50*000*  1 á ,>0*000.  
1 á 40*000.5 a 30*000*  3 á 25*000.8 á 20*000*
8 á 15*000*  36 á 10*000  korona és még sok egyéb; 
összesen 55*000  nyeremény és jutalom 14,450*000  
korona összegben.

Ar I osztályú sorsjegyek tervszerű árai :
’/8 eradati sorsjsg/ frt — 75 vagy korj.50 ; */ 4 eredeti sorsjegy frt 1.50 vagy kor. 3. — 
/s n >’ >• 3. ., 6. ; 1/i >. ,, n 6. n „ 12. —

A sorsjegyeket utánvéttel, vegy az összeg előzetes beküldése elleniben 
küldjük.

Hivatalos tervezet, d'j alanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk
folyó évi május hó 17-ig

bizalommal hozzát k bekü'de.ni, miután a húzás már május 17. és 18-án lesz.

Török A. és Társa

Magy. Kir. Szab. 
Osztálysorsjáték Igazgatósága.

Tolnay. Hazay.

Kiadó üzlethelyiség.
Hirdetmény.

A zsarnócai népbank igazgatósága 1904, évi augusztus hó elsejétől 
számítandó 6 évre ----- ~ ■■■— ..... ..

— haszonbérbe adja
az ezen pénzintézet tulajdonához tartozó és az élénk forgalmú Zsarnóca község

1 piacz terének legszebb helyén fekvő házban a földszinten levő ——

=----  egy üzlet helyiséget,
a mellette levő 2 szobával és az emeleten 3 szoba, 
konyha és éléskamarából álló lakással. valamint 

egy pinoe, faszin, sertés és tyúkóllal. =s~=
A 200 korona bánatpénzzel ellátott levélbeli ajánlatok junius 15-ig az 

alulirt igazgatósághoz intézendők.
Zsarnócán. 1904. évi április hó 21-én.

Az igazgatóság.

bankháza Budapest.
HAZÁNK LEGNAGYOBB OSZTÁLYSORSJÁTÉK-ÜZLETE. 

Föárudank osztálysorsjáték üzletei:
Köip»nt: Teréz-körut 46a. I, fiók: Váczi-körut 4a

II. fiók : Muzeum-körut 11/a III fiók: Erzeébet körut 54 a. — ■

Gyár • Nyerges-Újfalu (Eíztergom m.) Sürgönyczim : Eternit Budapest

ETERNIT-PALA 
Azbeszt-cement-pala 

HATSCHEK LAJOS SZAB. 
Elpusztíthatatlan könnyű, tetszetős, olosó és tűzálló tető-fedőanyag.

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

Elsőrangú referenciák — Jótállás. — Évi gyártás 1500 kocsirakomány. — 
ÍK.érjen ismertetést.

19/1904. sz.

Hirdetmény.
Az aranyosmaróthi izr. hitközség rituális fürdőjének a hozzátartozó la

kásnak haszonélvezete — . —
f. é. május 15-én d. u. 2 órakor

az aranyosmaróthi izr, hitközség tanácstermében megejtendő árlejtés utján az 
1904. év julius hó 1-től 1907. év junius 30-ig terjedő időrre bérbe fog 
a.cLsLtxxi.

Bérelni szándékozók szíveskedjenek zárt ajánlataikat ötven korona bánat
pénz csatolása mellett f. évi május hó 14-ig az alólirotthoz juttatni.

A hitközség képviselő testületnek jogában álland a bérletet tetszése 
szerint még a legkevesebbet Ígérőnek is átengedni.

Aranyosmaróth. 1904, április 21.

Pető Albert
hitközségi elnök.

Nymtott Nyitni át Tina könyvnyonM^Mi Léván


