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Vidéken és Léván házhoz küldve: 
Egy évre ... 10 kor. — fin. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill.
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.
Előfizetési pénzek pósUutalvinynyal küldhetők. 
Keres számok 20 fillérért kaphatók 

* kiadóhivatalban. BARS. hirdetések
NégyhasAbos petit-sor egyszeri közléssért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Bélyegdij minden egyes beiktatásér tt) fillér- 
Hivatalos hirdetmények

100 szóig 2 kor. <0 fill., azontúl minden szó t 
fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija SO fillér. 
Velőnk ^>szek ötté térben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.
Megjeleni hetenként egyszer

—► vasárnap reggel.

A hirdetéseket, elMzetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 
(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani. 

A LAP KIADÓJA: NYITHAT és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
i.

114/1907 szám.
Hirdetmény!

Léva r. t. várod 1906 évi december hó 
28-án tartott képviselőtestületi közgyűlésében 
hozott 7520/1906 sz. határozatával az 1886 
évi XXII. t.-c. 110. § a értelmében, az állami 
tanitóképezde újból való fölépítésére a város 
által egyesektől megszerzendő telek vételek 
és a város által * Kincstárnak ingyen való 
telek átengedés Ügyében az érdemleges hatá
rozat hosatalt és a névszerinti szavazást az 
1907 évi január hó 29 ik napjának délutáni 
4 órajára kitűzött közgyűlés napi rendjére 
tűzte, — midőn ezt közhírré teszem a kihir
detem, — egyidejűleg a képviselőtestület 
összes tagjait e helyen is a közgyűlésre 
tisztelettel meghívom.

Kmyilváni'om, hogy a Kálvária-dombon 
tervbe vett teleavételre nézve a január 29-iki 
közgyűlés első, a kohári-utcai telekre nézve 
ped g harmadik határidőt képez, — miért a 
képviselőtestületi tagoknak iehetöieges teljes 
számban való megjelenése közérdekű.

Léva, 1907. január hó 7-én.
Eóücg'h. Xjajos 

polgármester.
II.

97,1907 szám.
Hirdetmény !

Az 1894 évi XII. t.-c. 57 »s 58 §§ .i 
és a föidmiveiésűgyi minisztérium 24655/1901 
számú körrendeleté érteimében annak idején 
közhírré lett téve, hogy a denevér, — a n.m 
kertekben tartózkodó vakandok, a cickány 
fajok, — kivéve a vízi cickányt, a sündiszró 
és az éneklő madarai, — valamint a kárté
kony rovarokat pusuiló madarak minden 
fajai védelemben rcsrespeodök, —- s azok 

s: 18.9-4 kti XII. í.-c. 95. § an.k 
0, .pontja alapján kihágás miatt 100 Koronáig 
terjedő pénzbüntetéssel s behajihatíanság 
eseten 20 napi elzárással büntetendők.

Azon madarak f szseit és lojásait eiszedni, 
vagy azokat forgalomba hozni szintén szi
gorúan tiltva van.

Azon állatokat és madarakat élve elfogni, 
megölni, vagy frszKeiáet s tojásaikat elszedni 
csakis tudornál yos ceira szabad, azoknak 
elszállítása azonban csakis az aiulirt hatóság 
engedő ye mellett eszközölhető.

Most a m. kir. föidmiveiésűgyi miniszter 
ur 80644/1 B 3-1906 számú körrendeletével 
ezen fentebbi rendeletét kibővítette azzal, 
hogy hasonló védelem alá esnek még a 
vörös vércse, kék verese, fehér körmü vér
cse, fehér gólya és a fekete gólya, meg 
ezeknek minden váilfajai.

Ezen madarak puszti'ói tehát szintén a 
fentebb hivatott törvényszakasz alapjan ki
hágás mialt szigorú büntetés alá esnek.

Kelt Léva r. t. város mezőrendöri ható
ságánál 1907 évi januar hó 6-án.

Bód.cg-ix Xaetjea 
polgármester.

III.
224/1907 szám.

Hirdetmény!
Léva r. t. varos kepviseiötestü'etéDek 

14/1907 számú határozata folytán az 1886 
évi XXII. t.-c. 110. §-a értelmében kihirde
tem és közhírré teszem, hogy a Knerndi 
Mária tulajdonát képező, a lévai 300 számú 
tjkvban 2323 bru. 13 kát holduyi területű 
szántóföldnek közcélokra leendő megszerzése 
és kisajátítása tárgyában a képviselőtestület 
1907 évi január hó 29-ik napján délután 4 
órakor rendkívüli közgyűlést tart, s arra a 
képviselőtestület összes tagtait e helyen is 
azzal hívom meg, hogy azon közgyűlésen 
a megjelenők sémára való tekintet nélkül 
fog az érdemleges határozat — névszerinti 
szavazás mellett — meghozatni.

Léva, 1907. január hó 10 én.

polgármester

Közérdek és magánérdek.
Kétség kívül minden állam, minden 

város, de általában véve minden tár
sadalmi egyesület csak akkor boldo
gulhat, ha polgáraiban, tagjaiban meg
van a közösség tudata, ha minden tag 
lelkében él a közérdek idealizmusa, 
mely egyedül képes arra, hogy nagyot 
és maradandót alkosson, Különösen áll 
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ez a tantétel az olyan vidéki városokra, 
mint Léva városa, a mely anyagi esz
közök hiányában csakugyan polgárainak 
jóakaratára és áldozatkészségére van 
utalva Látjuk a közelmúlt évtizedek 
alkotásaiból, hogy összetartással a közélet 
iránt való meleg érdeklődéssel kevés 
anyagi eszközael is lehet moni mentális 
intézményeket létesíteni. h,s létesíteni 
lehet akkor, a midőn magánérdekeinket 
nem toljuk előtérbe, a midőn nem 
iparkodunk vakmerő szemérmetlenség
gel kihasználni a város szükségszerű 
állapotát, hanem törekedünk arra, hogy 
csekélyebb erőnk és tehetségünkhöz 
képest előmozdítsuk városunk fejlődését.

Ezen fejlődés stádiumaiban sokszor 
saját polgártársaink állítottak elénk 
olyan akadályt, a melyet csak nagy 
erőfeszítéssel és áldozatkészséggel vol
tunk képesek legyőzni. Hát ez bizony 
sehogy smes reánk megnyugtató hatás
sal, s nagyobb alkotások keresztülvite
lére nem buzdíthat. Hogy példával 
éljünk és világosabban lássunk, felhoz
zuk a laktanya építését ; mekkora erő
feszítés, mekkora áldozatkészség kellett 
abhoz, hogy létrejöjjön, hogy felépüljön. 
A v <ros, a melynek belső területén vala
mikor a régi jobbágyság idején, minden 
valamire való t lek az uraságé volt, s 
a regi elöljárók ily telkek szerzésére 
soha nem gondoltak, sőt inkább a köz
területeket kévét előrelátással elidege
nítették, — nem rendelkezett akkora 
területtel, hogy azon a kaszárnyát fel
építhette volna. Mindenesetre célszerűbb 
lett volna, ha teljesen uj épületet eme
lünk, uj helyen, de erre nem volt 
helyüuk, mert az uradalom a városnak 
ez irányban előadott kérelmét nem tel
jesítette. Nem volt más választásunk 
tehát, mint a régi telket a szomszéd 
telkek megszerzése által kibővíteni s 
igy felemelni az uj épületet. S ekkor 
mit láttunk?Hogy azok a tulajdonosok, 
a kik nyilvánosan és a közgyűléseken 
is a városi költségvetés terjeszkedése 
ellen opponálnak, a kik itt is, ott is 
minden tételnél megtakarításokat pro
ponálnak, kihasználván a város kény
szerű helyzetét, saját magánérdekeiket 
akként tolták előtérbe, az általuk olcsó 
pénzen összeszedett területekért, oly 
horribilis összegeket követeltek, hogy 
egy pillanatra megdöbbentette azokat 
is, a kik előre elkészültek ily túlzott 
követelésekre.

Hát látjuk, hogy a magánérdek mily 
könnyen jő összeütközésbe a közérdek
kel. Mindenesetre nekünk sem az a 
felfogásunk, hogy viszont egyesek szen
vedjék a kárt, de az elleD, hogy valaki 
kihasználja a városnak szükségképen 
elő állott helyzetét, egyenesen mind
nyájunknak állást kell foglalni.

Időszerűnek tartjuk ennek a kérdés
nek a felvetését, mivel most is épen 
egy olyan monumentális intézmény 
megvalósitása előtt állunk, a mely vá
rosunk jövendő fejlődésére igen nagy 
hatással van. Mint tudjuk a közokta
tásügyi kormány uj tanítóképző intézeti 
épület létesítését határozta el, de csak 
azon feltétel alatt, ha ahhoz a telket a 
város adja. A város ismét nem rendel
kezik olyan telkekkel, a melyek erre 
a célra alkalmasak volnának. Ismét 
csak szereznie kell idegen tulajdono
soktól. A város végén természetesen 
olcsóbb áron kaphatnánk területet, 
csakkogy akkor a tanítóképző intézet
nek a városra nézve nem lenne semmi
féle pedagógiai értéke s nagy kérdés, 
volua-e a gyakorló iskolának is ele

gendő növendéke ? Akként állapodtak 
meg tehát a kérdés eldöntésére hivatott 
faktorok, hogy legcélszerűbb helye lesz 
a tantóképző intézetnek, a Kálvária 
dombnak a kórház, illetve a Báti-ut 
elé néző része. Miután pedig a miniszter 

a hely végleges kijelölését sürgeti, 
elképzelhető tehát, hogy a városnak is 
döntenie kell most már a hely felett.

Nem hiszszük, hogy létezzék Léva 
városában csak egyetlen polgár is, ki 
be nem látná, hogy nem mindegy az, 
ha a képezde, a berekaljai utón a hegy 
alatt, avagy a Kálvária dombon épül. 
Már volt alkalmunk e kérdést bővebben 
kifejteni s ma is arra a következtetésre 
jntunk, hogy a szép tervből nem lesz 
semmi, ha az illető telektulajdonosok 
túlsók követeléssel állanak elő, ha 
privát, felcsigázott érdekeiket a szegény 
város anyagi rovására akarják kielégi*  
teni. Nekünk nincsenek mecénásaink, a 
magunk lábán kell járni.

Arra kérjük tehát a telek tulajdo
nosokat, hogy — mert hiszen a város 
semmit sem kíván ingyen — méltá
nyosan és igazságosan járjanak el a 
várossal szemben is ; ismervén a köz
forgalom értékét, a várostól se kívánja
nak többet, mint a mennyit az illető 
területek rendes körülmények között 
megérnek.

Ily képen szolgálatot teszünk a 
közjónak, városunk fejlődését előmoz
dítjuk a nélkül, hogy a város kény
szerű helyzetét kihasználva tőle uzsora 
kamatot követeltünk volna.

Tudományos felolvasások Léván.
Gróf Apponyi Albert kultuszminiszter 

az elmúlt év november havában rendeletet 
bocsátott ki, melynek célja a vidéken köz
művelődési gócpontokat teremteni s ezzel a 
tanulás és művelődés vágyát a nagyközönség
ben felkelteni,

A rendelet, elsősorban a tanításra hiva
tott szakembereknek és tanintézeteknek szól, 
de nem zárja ki, BÖt egyenesen közös mun
kára szólítja fal a művelődés bármily irányú 
munkását, hogy a magyar nemzeti műveltség 
nagy épü etének felemeléséhez bármi módon 
hozzá járuljon, mert valamely nemzet mű
veltsége csak akkor számottevő a müveit 
népek között, ha a műveltség nemcsak ma
gas, hanem általános is. A népoktatásra hiva
tott tényezők munkája megteremtheti a köz
nép irni-olvasni tudását és a különböző 
dolgoknak a saját kisebbrendü körülménye
iben való értelmes felfogását, de nem ter
jedhet ki a közép osztály lelki műveltsége 
szükségleteinek kielégítésére, fejlesztésére, 
annál kevésbbá vezetheti; a müveit társa- 
da'mat a tudomány művészet fejlődésének 
utján és ismertetheti * tudomány modern 
vívmányait. Működési körük munkásságukat 
legnagyobb mértékben igénybe veszi, övék 
az alapozási munka, a továbbépítés mások 
kötelessége legyen. A továbbépítés munkáját 
a miniszter a középiskolák erőire s a műve
lődés munkásaira bízza. Az ö munkájuk te
remt művelődési gócpontokat, egyesülésre, 
közös oktató munkára hivja az arra hiva
tottakat.

Az ismeretek .terjesztése, fejlesztése 
emelni fogja közműveltségi viszonyainkat az 
ország minden oly pontján, a hol a szüksé
ges tényezők megvannak. E tényezők a 
szakemberek, tudósok a jól felszerelt gyűj
temények és a közönség érdeklődése. Ne 
tartsa senki véka alatt tudományát, ne sárja 
el egy intézet sem a közönség elől szertárait, 
gyűjteményeit, mert ezek nem csak a tanulók 
speciális oktatásáravalók, hanem céljuk és 
rendeltetésűk a közműveltséget szolgálni.

Nézzük most közelebbről a dolgot 1

Lehet-e városunk művelődési gócpont ? van
nak-e a művelődés terjesztésére szükséges 
tényezőink, munkásaink és érdeklődő kö
zönségünk ?

Bátran igennel felelhetünk. Lévának 
körülbelül 10 ezret kitevő lakóssága önma
gában is elegendő arra, hogy a művelődés 
terén szerepet játsszék.

Művelődés és nemesebb szórakozás cél
jából alakultak meg itt a különböző körök és 
egyletek egyrészt általános, másrészt különös 
céllal, sőt emberbaráti, humánus célú egye
sületeink is vannak. E körökben és egyle
tekben ismeretterjesztő és mulattató előadá
sokat is tartanak sokszor igen szép számú 
hallgatóság előtt. Mindenütt érzik a nemes 
szórakozás szükségét és megragadják az 
alkalmat, hogy akár művészi, akár tudomá
nyos irányban a tagoknak és érdeklődőknek 
igényeit kielégítsék. Egyesítés, szervezés, a 
munkaerőknek tömörülése Léva város intel
ligens és tudni vágyó közönségét a nemieti 
művelődés nem jelentéktelen tényezőjévé 
lesz hivatva tenni. Az áldozat készség, ér
deklődés idővel Léván Barsvármegye részére 
muzeumegyletet teremthet, hogy összegyűjt- 
hessük mindazt, a mi a vármegye múltjára 
vonatkozik, hogy ott minden helyet foglal
hasson, amiből a vármegye földrajzi, termé
szetrajzi és néprajzi viszonyait a megye fiai 
és idegenek előtt szemléltethessük. Irányítsuk 
ezen cél felé a megyei érdekeltség munkás
ságát és habár a munka kezdetben talán lassú 
lesz is, mégis látni fogjuk az eredményt, a 
melytől a kezdetben talán félrevonulók és 
bizalmatlanok is kedvet kapnak aa ezen 
irányban való működésre.

Igen, Léva nem csak lehet, de kell ii 
hogy Barsvármegye művelődési gócpontja 
legyen.

A közművelődés ily irányú terjesztésében 
Léva város intelligens közönségének már 
múltja van. Tessék lapozgatni a Bari sárguló 
lapjait, ott megtaláljuk, hogy a lévai tanító
képző egyik érdemes — már elhunyt — 
igazgatója, Szabó Lajos 30 év előtt tudomá
nyos felolvasásokkal kapcsolatban kaszinói 
estélyek sorosatát nyitotta meg.

Néhai Frank Ferenc, a lévai kegyesrendi 
ház egyik legérdemesebb tagja — később 
rendfönök — már aa uj főgimnázium helyi
ségeiben éveken át egy egész szervezett 
gárda segítségével tudományos szabad elő
adásokkal gyönyörködtette városunk úri 
közönségét.

A miniszter rendelete a művelődési gócpon
tok megteremtésénél ma is a középiskolák ta
nárait kivánja látni mint elsőrendű munkáso
kat. A lévai tanitók. és gimn. tanári kara a rég
múltban tartott ilyen felolvasásokat, most is fog 
tartani, nem vonja ki magát a művelődés esen 

■ munkája alól. Kezdetben talán kevesen fognak 
t elmenni a — mint értesülünk — természet

rajai és magyar irodalmi felolvasásokra, a 
, melyeket a gimnázium épületében fognak 
, tartani, — s a melyek idővel mellőzhetetlen 

szükséggé fognak válni. — De ha kezdetben 
' meg is elégszik a közönség a száras tudo

mányos felolvasásokkal, nem úgy későbben. 
Nem csak hallani; de látni is kíván
Az előadásokat vetített képek is kísérjék, ne 
csak száras ismét etterjesstés legyen a prog
ramon, hanem legyen ott a művészeti alko
tások bemutatása és művészeti előadások 
számára is hely.

Az intézmény fejlődni fog, csak legyen 
érdeklődés, legyen aki aa egészet megfelelő 
irányban vetesse ; a lelkesítő maga a hall
gatóság less ; a jutalom pedig aa a tudat, 
hogy nemzeti művelődésünk előbbre haladásá
nál as önzetlen munkálkodó érdemet saeraett.

Mutassák be a vállalkozó erők vonzó 
előadás keretén belül első sorban mindast, 

• ami a gimnáziumi szertárakban felhalmaaott 
I gyűjteményekben akár a múlt, akár a jelen 
> kultúra haladását feltünteti. A közönség esi-

majd.



▼esen lát és hall olyant is, amiről az iszo- 
lákban is tanult, érdeklődéssel kiséri a mo
dern találmányokat, tudományos felfedezése
ket. Maga nem szívesen fárad, kutat tudo
mányos könyvekben, de örömmel hallgatja as 
élőszóval való ismertetést.

Városunkban a közönségből is akad 
h ölgy és férfi vállalkozó egyaránt, egyik 
szaval, másik énekel, fuvoláz, zongorán 
játszik, kellemes csevegést olvas fel közér
dekű társadalmi dolgokról stb.

Ezt nem azért említem, mintha a gim
náziumi tanárok felolvasásait már a jelenben 
is okvetlenül össze kívánnám kötni ilyen 
művészi s mulattató betétekkel, hanem hogy 
a közönségnek a felolvasásoknak meghallga- 
gatására vállalkozó része már a jövő télan 
nem pusztán passzív, hanem aktiv részt 
vegyen a téli esték unalmát elűző felolvasá
sokon és előadásokon.

Mindezt miniszteri buzdítás nélkül is 
meg lehet tenni mindazoknak, kik Léva 
város kulturális fejlődése iránt érdeklődnek 
s arra törekszenek, hogy a soká mellőzött 
város a megyének vezető szel'emi közép
pontjává váljék, hogy az, aki Bsrsvármegyét 
keresi, ne másutt, hanem itt, Léván helyben, 
keresse s mégis találja.

Üdvözlöm eszméiéért a kultuszminiszter 
urat és köszöntőm a vállalkozó tanárokat és 
a nemes célért lelkesedő közönséget. — RÍ.

A barsmegyei gazdasági egyesület 1906 
év december hó 17-én Léván tartott 

rendes közgyűléséből.
Dombay Vilmos egyesületi elnök elnök

lete alatt rendkívüli számos alapitó- s rendes 
tag, valamint tag jelent meg.

E őadó és jegyző Levatich László egye
sületi titkár. Elnök melegen üdvözölvén a 
tagokat, a közgyűlést megnyitja és felhívja 
a titkárt a tárgysorozat előadására.

I. A gazdasági érdekképviseletnek törvény
hozási utón való rendezése.

A barsmegyei gazdasági egyesület elfo
gadja Ordódy Lajos előadói javaslatát a 
megadóztatási 10°/o kulcs elhagyásával, felír 
a földmivelésügyi m kir. miniszter úrhoz s 
az országos magyar gazdasági egyesülethez 
mint a szövetség központjához :

1. A gazdasági érdekképviselet törvény
hozási utón rendeztessék önmegadóztatás 
elvén alapuló kamatrendszerrel.

2. A kamatrendszer megyénként alkot
tassák meg, mert a^gazdák nem kereskedők 
és iparosok, kik nagy városi központokba 
szeretnének összejönni hosszabb időre távoli 
központokba, erre foglalkozásuk folytán sem 
lévén annyira mozgékonyak sem alkalmasak.

A mezőgazdasági képviseletnek össze 
kell forrni a megyei administratióval, a mely 
nélkül kölcsönösen el nem lehet sem egyik, 
sem másik. Itt az ideje, hogy a vármegyék 
gazdasági éle'e felvirágozzék, s ezt csakis a 
megyei rendszerrel lehet létesíteni, ha beléje 
uj lüktető vér jön.

3. A vármegyékben is a legerősebb
decentralizatió szükséges.

A körjegyzőségek alkotnák az egységet.
A körjegyzői képviselet a választási 

rendszerrel öszbangban politikai képviselő
választók közül gazda szavazók alkotnák 
meg a körjegyzői képviseletet, megszabva 
törvényileg, hogy mennyi nagy, közép, kis, 
törpe, munkás tagjának kell lenni a kör
jegyzői képviseletnek. Ugyannak a tagolt
ságnak kell lenni a járási és megyei képvi
seletbe választottaknál is.

A körjegyzőségek kiküldöttei alkotnák a 
járási képviseletet és ezek kiküldöttei a
megyeieket azon hozzáté'e'lel, hogy az állami 
szakközegek csak véleményezési joggal len
nének mellé rendelve.

11. A mezőgazdaság és mezőrendőrség 
1894 évi 12 t.-c. módosítása.

I. Fejezet: A földbirtok gazdasági hasznáról.
A közgyűlés kimondja, bogy az 1888 

törvény folytán, mely megengedi azt, hogy a 
volt úrbéresek nyomásonkint külön is elad
hatják birtok részleteiket, nem mint azelőtt 
telkenkint, tehát kötelezőleg minden dűlőben, 
ennek folytán a birtoklás rendje igen sok 
helyen lényegesen össaekavarodott úgy, hogy 
mig egyeseknek egy nyomásban több tagja 
van, viszont másoknak hiányzik 1-1 nyomás
ban birtoka, ez a közös vetésforgót és legel
tetést nagyon megnehezítette a volt úrbére
sekre nézve ; ionén ered az, hogy Barsme- 
gye délibb részében már közös gazdálkodás, 
nyomásos gazdálkodás nincs; ellenben az 
északibb részekben még nem lettek a birtok 
viszonyok ennyire ziláltak.

Ezen a bajon csakis az uj tagosítás 
segítene, melyet az államnak kellene kezébe 
venni és pénzügyileg támogatni.

Az ujtagositáshos minél kevesebb dűlőre 
kellene törekedni. Tekintve est, hogy Bars- 
megye egyes részeiben a nyomásos gazdál
kodás még lehetséges, ott módját keli adni, 
hogy az fenntartassék, főleg a legeltetés 
szempontjából. Kivánatos azonban as, hogy 
a határozat képesség % többség helyett, a 
birtok arány szerinti egyszeri többség álla
pítsa meg.

A közgyűlés összehívására 30 nap helyett 
3 nap is elegendő, mert ily hosszú határidőt 
as érdekeltek elfelejtenek.

Mellőzendő az, hogy a főszolgabíró, mert 
ö neki úgy sincs ingerentiája az elintézésre, 
ez csak akkor tartassák fenn, hogyha meg
egyezés nem jönne létre. A birtoko-ság ügy
vitele összhangba volna hozandó az 1898 évi 
19 t.-c. kel mely a ktt:ön erdőbirtokossági 
tanácsot állapítja meg. Minthogy as úrbéres 
közönség az erdőben is aránylagosan parti- 
cipál, kívánatos ennélfogva egy.tanács legyen 
a mezőgazdasági és erdészeti ügyekre, veg- 
rehajlőszere legyen pedig a községi elöl
járóság.

II. Fejezet: A legeltetésről.
A pásztorok ne a községi lakosok ré

széről alkalmaztassanak, hanem valamely 
közös alapból, pl. ebadó stb. fizettessenek. 
A fertőző állati betegségeket a jelenlegi 
állapot mellett sohasem lehet megszűntetni; 
mert a pásztorok a község lakosaitól függvén, 
félnek beje enteni a betegségi ese-enet, a 
melyek tudvalevőleg zárlatot vonnak ma
guk után.

III. Fejezet : Az állattenyésztésről.
Az apaállatokat a község mint erkölcsi 

testület szerezze be, az erre szánt kiadás a 
község költségvetésébe veendő fel, fedezési di
jak szedendök oly mértékben, hogy az érde
keltség viselje a terheket.

308 §. Apaállatok számának kielégíté
séről rövid időn beiül, legfeljebb egy bó, 
köteles gondoskodni a község-

235. A községekben évenkint két. ízben 
I legalább hivatalosan a községi elöljárókat 

mindenkor ellenőrizve, december 1 ig es 
április 1-ig számbaveendök fajta, n-m, kor 
szerint.

V. Fejezet: A mezei közös dűlő utakról.
A községi elöljáróság pénz'- írssg terhe 

mellett köteleztessenek arra f-oi-ye'i ■, a 
erről az első fokú közigazgatási fórumhoz 
jelentés teendő, hogy a közép dü.ö u ak 
mére’ei évröl-évre kiigazittattak-« ?

VII. Fejezet; Kártékony állatok és növé
nyek irtásáról stb.

Czukorrépát termelő vidékeken az or
mányos bogarak érdekeltek által puszlitan- 
dók, már répa vetés alkalmával az előző 
répatáblákon, s egyébként is védekezni kell 
ellenük büntetés terhe mellett, mert csak 
közös védekezésnek van eredménye.

A cserebogarak m '['jelenésükkor a falvak 
gyermekei által irtandók, a falvakban réggé- 
lenkint az iskolába menetei előtt tanítóik 
jelenlétében s jutalmazandók a tanitók és 
az iskolás fiuk. Az irtások ellenőrzését kell 
eszközölni a jövőben, mert nincs a törvény 
végrehajtva.

Vili. Fejezet : Hegyközségekről.
Hegyközségek alakulha<ási minimumául 

100 c. hold 3 0 c. hold vétessék, mert igy 
általánosabb lehet. Messzebb menő autonómia 
és szigorúbb büntetés.

IX. Fejezet: A mezei rendőrségről.
A. mezőőrt is a község fogadja fel, 

készpénzben fizesse és az érdekeltekre 
vesse ki.

X. Fejezet: Bírságokról.
Hivatalból üldözendő kihágások elbírá

lása elsőfokú közigazgatási hatóságra l»i- 
zassék.

XI. Fejezet: Hatósáqok és az eljárás.
Az ügyek elintézésének gyorsítasz cél

jából az eljárás egységessé tetessek.
III. Tárgy. Munkás és cselédmtser iákban 

egyöntetű állásfoglalás.
E'őadó a munkások érdekében biztosi- 

tandónak véli az ingyen munkának az egész 
vonalon való megszüntetését, a cseiedek 
lakásügyét jobban felkarolni, s mielőbb csa- 
ládonkint az egy szobás lakásra áttérni, s 
azoknak gabona illetményüket, fő djü-ter. jó 
minőségben kiadatni; igy remény hetóleg a 
kivándorlás nem fog még cseiedu-pü ikre is 
átragadni. Munkazdós a muukáso-at első 
sorban illetékes községükből szeiezzék be, 
s nagy uradalmak állandó munkás kézről 
gondoskodjanak a köz érdekében, nehogy a 
munkás kérdést éliére állítsák.

A közgyűlés magáévá teszi; ezenkívül 
Leidenfrost Tivadar, Ordódy Endre, Vess 
Lipót, Rázgha Ernő, Moravaa János es elő
adó fejtegetéseit magáévá teszi és a zövet
kezőkben jegyzőkönyvbe iktatja.

A munkáknál künn a szakosan) mm,kákái 
minél kiterjedtebben alkalmazni, inért így a 
munkás ügyességre tevén szert, so-»t seres, 
s igy megelégedő ttebb lesz, a á taiános 
record munkák esetén a kiva-dor.á- is 
apadna.

A kivándorlást a férfiaknál 32 sves kong 
eltiltani. A sztrájk törvényt más n- -<> u^ van 
de megalkotni és addig is az 1898 II. i.-c. 
novelláris utón szabályozandó, hogy as elitéit 
sztrájkoló cseléd ítélet alkalmával birtokon 
kivűl fellebbezhet, tehát rajta az azonnal 
végrehajtandó ; a nemzetközi munkásszerveze 
tek feloszlandók, az agitátoraik uLanaóan ren
dőri felügyeletek alatt legyenek ; s végső 
eszközül katonákat alkalmazni ara'áai sztráj
koknál. Az állam a munkástartaiékokhoz 
vármegyénkből csupán azon munkásokat 
szerződtesse, kiket a megyebeli gazdák sem 
fogadtak fel; mert anomália, bogy ezen ok 
miatt nálunk munkás hiány van.

Palliativ védekezési, de sikeres a kéve
kötő gépek alkalmazása aratásoknál.

Közvetve a gazdákat magtárszövetkeze
tek létesítése, a warrant utalványozási 
életbeléptetése, a fedezetlen határidő üzlet 
megszüntetése segítése anyagi boldogulásra, 
ezek mielőbb létesítendők.

A jelenlegi munkás szerződtetésnél a 
jegyzők azon hibát követék, hogy as iga- 
solványba be nem írják azonnal, hova van

szerződve a munkás, szerződtetése beírandó 
az igazolványba, mert igy elő nem fordul- , 
hatnának azon kóros esetek, hogy a szerző- f 
dött munkások :/g része is hiányzik mun- , 
kába álláskor. -- Sok egyéb kisebb ügyek 
után a gyűlés bez rakott. :

Levél a fővárosból.
Budapest, 1907. január ».

Bölcs Rabbi Akiba mondása, bogy nin- ■ 
csen semmi uj a nap alatt, a huszadik szá
zadban bizony már ai'g tekinthető elismert ! 
igazságnak. Lám, azt hit'üz, hogy a szinhá- j 
sakban a trikó-aultusz már elérte tetőpontját ; 
s ime, a trikó-ku mszra rádupláz a rikó-nél- 
küli korszak. Az első fecske a Trilby című 
színdarab volt, amely meg csak nagyon is 
pz^réryen ke^dt**  : föd^t-cn mutatta a prima
donna a lábát Erre kö^tkftzetr miöj Inador*  
Diincan azpD'áciod tárcmüvésBetek, aki már 
t«rd g meztelenül mutatta be*tförög  táncokat. 
Most elkövetkezett a r.oa p=us u’tra : a 
Kirá’yszinházban estenként fellépő Misa A>ian, 
aai m>nde<i trikó nyakig mezétiáb
táncol ; csak ••pen annyi ruhává*,  amennyi 
okvetlenül s^ü^séges még a legliberálisaijb 
felfogás melíett is.

É-t a közöoség, ameiy már annyira ráunt 
az opere:tePre, hogy tétlenül nézte, mint 
kerül egy jör^va ó 8ziniga?g*tó  mind roé'yeb- 
ben az Örvény felé, i'ineiy nemcsak a színi
gazgató*,  hanem az élő ■ embert is elnyelte j 
— egysz.err**  toppan u le-kes^dik a művé
szetért. A K rá:y»'5;iih-zaak a Járma vitéz 
szeret cs*-8  óta ; e n volt oiy jó dolga,
m:nt most. Mindenki siet a legújabb „müye- 
s-et“ o:tár<»o áldjaoi, hory el ne maradjon 
a kortoi.

Dt» hc£v ezek után mit lógnak a szín
padon mu ogatni, azt mtr igazán nehéz 
volna kitalálni. Valószínűleg olyat, rmit most 
teljes lehetetienségnek gondolunk; — mert i 
hiszen azt- se hitte vo.na senki lehetőnek, : 
smi most valóban megtörténik.

Az öreg Nap, amely ugyan elég cifra 
dolgokat láthatott már életében, — moso
lyogva bukkant elő, hogy a budapesti csudát 
lássa. És ekközben váratlanul segítségére 
jö’t a fővárosi tanácsnak is, amely tehetet
lenül nézte, mint ha'mozódik össze a roppa-it 
hőmennyiség az utcákon. Da amióta a vén 
kópé is ruha nélkül táncoló művésznőt sze
retne látni, — hirtelen olvadni kezdett a bó. 
Az u cán már-mar csak csónakokkal lehe ett 
közlekedni es mindenki szívszorongva várta 
az uj Wesselényit, aki az árvízi hajós szere
pére vá lalkozik.

De nincs az a rossz, aminek nem volna 
meg a maga jó o daía. A pár napos közle
kedési akadályokat oiy»n lelketlenül hasz
nálták ki a sz.nkereBkedők, hogy alig 
képzelhető európai város, amely ezt a zsaro
lást tétlenül nézte volna, kivéve a liberális 
Budape>tet, ame'y bölcsen tudja, hogy az 
árakat a kereslet es kiná'at közötti viszony 
Bzabja meg, nem pedig a hatóság. A nap 
kópésága ebben is segusegere jött a didergő 
szegény embereknek, — megszűntek a hó
viharok, tehát megszűntek a forgaimi akadá
lyok, tehát szállíthatnak elég szenet, tehát 
nincs többe indokolva a felsrófolt ár. Az ár 
csöasenése eddig még be nem »öve'kezett, 
de most már mindé i emberi számítás szerint 
remélni lehe>, bogy a legközelebbi jövőben 
nemcsait a lipótvárosiak toguak fütött szo
bában lakni.

Lévai.

KülöiiteieR,
— A nőegylet estélye. Tegnap este 

fo yt >e az árva-at naVeiő lévai nőügyiét 
fényes mulatsága N m b-.ába, hogy az em
berszeretet hozta le.re, méltó voit ahhoz ; 
erkölcdeg e» anyagilag f-nyesen sikerült, 
Mn szsmuuaban már nem foglalkozhattunk 
ei d»ml-gesen . pompás műkedvelő e őadass.1 
s a szép mali sag leírásává!, ezt jövő szá
munkra tar'ju* 1 2 3 * * * * * * * 11 fönn. A megjelent hölgyek 
névsora, a mennyire azt ös^zea litauuuk 
sikerű t, * következő. Aia onyok; A't Jánosué, 
Arvay Jozefa-, Baoisek Is' vánue, d.'. Balogh 
Jenőm, Bz.bacü Arpadué, BJc-<ák Beiáné, 
Belliét Laszlóué, Bsnkovich G'záné, ifjú 
Btrkó Is -anm, Boiemaun Edíné, Bodogh 
L-.jos e, Bogu-r Gyuiaua, Borcjáuy. Baiáue, 
Bron-w.cívLsjoiue, Czamual Jóasrfné, Cziglaa 
Anna, C»»rt.t Jánosne, Duben Józscfné, 
dr. E eu Mór- Erdosi Lipo.né, Faragó 
8.min é, F Ka-máune, Fuoher Lipótué, 
F-nyvesi K-ro yu*-,  F.ocber Natálaé, Frey 
Viimosn , Gyoue- Józscfué, Holló 8-indorné, 
Honec Jozsetuc, Hoftmann FereuCne, Henyey 
E esne, Jas-anfa vay B?rnáné, Jczsefcsek 
Gezáné, dr. Kar-fiáth Mariusná, Kabiua 
Ervinné, Köves tuti Je öné, dr. Kersék 
Janosné, dr. Kutoskó B -».;aa Kralt Károly né, 
ítj. L»kner L-tszlóne, L-identioit Todorné, 
Lőwy Lipótne, Maöáth Istvánné, Missak 
Zaigmondné, Ortmaun F.delné, Ordódy 
Eudréué, dr. Oravetz Kálmánná, Pólya 
Andorné, dr. Pridsuer Gyuláné, Raitmann 
Iguácne, R^sglia Ernöne, Sárhegyi Janosné, 
Subajda Jáuosné, S-omszsy Ernöné, Szilassy 
Sándorné, S ntassy Baiáue, Schwarc Józsefné, 
Tunhaizer Józsefbe, Szandtner Sindorné, 
Váradi Saakmary E emérné, d . W -inberger 
Adoifné, Weisz Kalmanné, Weisz Jenöné, 
Vinkler Józsefué, ozv. Udvardyué. Leányok : 
Alt E.la, Belcsak Toncn és Ilonka, Bolemann 
Janka, Babusok Irén és Margit, Duóén Mici, 
Gyapay Mariska, Gyenes Sári, Fisohec Ilonka, 
Jaaosiy Juliska, Holló Amália, Hoffmann

Ilonk-v, Honec Margit, Kraft Lujza, Linkmann 
Klára, Mocsy Jclán, Mailáth Pauia és M»rg,t, 
Oravetz Manci és Sári, Pólya Giz>, Reitm^ia 
Piroska, Rudnyánszky Olga, Sc'-wirc B i, 
Szantuer Abce, Skvór Ruci, S'osius Eri 
Szakmáry Msrgit, Tonhauer Aranka, WeiJ 
Kami:la, Wiukíer Ilonka.

— Szociális kurzus Léván. Folyó 
hó 7-en tartatott nálunk az első szociai , 
kurzus, ez idő szerint papos és tanitó-- 
számára, hogy a nép vezetői legyenek el 
sorban tisztában azzal, mi is hát az a szoc;- 
a-izmus, és melyik annak he yes iránya. A 
v.dek papsága és tanítósága igen szép 8záin 
mai seregiett össze a kath. kör helyiségem 
az áll mi tanítóképző i.övendekei is m« . 
leniek ianára’.kKa ; több városi pol,á< 3
köri tag is mégha Igatta az előadásodat, __ 
Délelőtt 10 órakor vette Kezdetét a kUr 
Báthy Lászio prépoe.-p ebanos, a k th. 
eiuök. mond-a a bevez ,tö bonzed >i, h >u 
legyü .a olyanok mint a s rucm-dar, Ue j 
el fúlunk- és szemünket a közeledő ves.g. 
delem elöl, nézzük hát, mi is az a szocia <e. 
mus ? Ezzel bemutatta az előadó vend iga 
Dr. Giesswein Sándor orsz. képvi elő -e; -í 
elsőnod a pódiumra, s közel mzsféi ón.j- 
tartó de mindvégig rendkívül trdek " 
értekrs előadást tanott a kétfelé szociauz.u 
mibeuiétéröi. Elöadasa elején azt mond i 
hogy a kollegiális viszony kozta ide, me-t ö 
is a népneveiés terén működött, onnt tanító
képző tanár. Azu an reme t logiKav^l Ujte e 
ki a szocializmus szó eredeté', m-űy a Ltia 
eocius (társ) ból ered, s ennélfogva o yan tár
sadalmi berendézkedest jelent, mely a . a|c. 
ruizmus (a? öuzatlen feieoaráti szeretet) 
alapján áll, de- ebben benne kell lenni ai 
egyen, érvéi yesüiéanek, mert hiszen a oci- 
alizmusnak épeu az adott létjogot, hog. az 
egyén érvényesülése a tultengésbe ment. 
De a socialis törekvés is a végietekbe m b-t 
s a Sz-nak ez a végletes iránya a szoc ál
demokrácia. Ez meg az egyéni érvényesüi-st 
akarja elfojtani, midőn azt mondja ki, hogy 
az egyénnek nincs birtoklási joga. Másik 
téves és káro3 gondolata a történeti mate
rializmus, mely csak a természeti törvénye,-,et 
ismeri el (az erkölcsieket nem), a term rzeti 
törvények azonban faj és oszta.yharcra utal
nak, ebből világos, hogy ily irányban a cél 
el nem érhető, a szociáldemokrácia ilyen 
elvek alapján nem építhet, csaK rombol. A 
társadalmi igazság csak az evangélium elvs 
szerint jöhet létre : szeresd felebará’odat, 
mint tenmagadat. A szociális cél elerésere 
ajánlja a minden téreo való agyesüiesr, az 
egyesületi elet kifajlesztését, amint ez Ame
rikában van, ahol vasárnap a korcsmán tör
vényi eg zárva vannak, s e nap az egyesü
leteke. — Szmrecsányi György képviselő 
vo't a második eiöadó. Kifejti, hogy a soci- 
aliscaust a? életviszonyok Hozták létre, s ti ü 
baj, hogy azzal eddig sem a társadalom, sem 
a kormányok nem törődtek, s így ferde 
irányban fejlődött. Különösen a kisipar 
helyz< tánek javítását sürgeti, — ez is fuutos 
socai s kérdés, mely megoldásra vár _  a
javuias az iparosom ísmeretkörenes bővítésé, 
helyes szakbeli nevelés, szövetkezetek felál
lítása, oicaó hitel által érhető ei. _  Dr,
Szilágyi Arthur Károly fővárosi ügyvéd, a 
budapesti gyermekvédő liga egyis. vezető 
tagjai nagyon szép előadást tartott a 
gyermekvédelemről. Ezzel aszociaiis kérdés 
gyökerében o.datnek meg, mert az emberi 
laroaa .iom nyomorúságai nagyrészt a szeg uy 
gyermekes hiáuyoa leveleséből eredne*.  
Melló szociális követelés, hogy minden emuer 
egyenlő legyen nem vagyonban, sm, kiVine- 
tö.len, de az emberi mé, óságban. Iitvadoja 
a törvényhozást, rneynek e térén so'. iu- 
lasziátu Vau l a sZegéiyügy rendezelie a 
a gyámtörvéuy gyámo.taian. A vágyó, os 
árvák anyagi ügyeiről goadoskodoaK, de a 
szegény arv .Kkal nem törődik .emi, 6l, m 
egyezik a tarsediimi igazsággal. H.anyo sí 
ipartörvény a tanoncokr*  né.ve, heiyten ia 
büntetőtörvény a gyermekeket ílieto g. 
Előadását pompás szárnya-asu szavaska. 
jezte oe, me y uefejez-is mintegy az eg- sz 
kur^u-nak zarószavait sepezte, ammrhog a 
3 elösdaa egy remekül tervezett egyse, « 
egésszé alakult. — Es után mig a r. ss h. 
népnevelők egyesületének gyűlése követ, e- 
zott. Bathy László eiuök felolvasta a ka-n. 
tauügyi tanács javaela-át a tanítok tizet s- 
rendei éset i.ietölejr, mely javaslatot a gyű » 
is magáévá .ette, csupán a kántori tize s 
beszámítása és a korpőtlék körül indult m.g 
egy kis vita, de ezekre nézve is a táncos 
javaslatai fogadtattak el. — Az előad 4 
tiszteletére Bernjén Jenő vendéglőjében 60 
teritekü társas ebed volt. Többen is rész
véttel volna, de nem volt hely. Az eb' d 
folyamán sok lelkes és azé.lemos felköszöu-ó 
hangzott el. Először Báthy Lászió prépo^ - 
plébános köszöntötte fel dr. Giesswein S . i- 
dórt, a kurzus vezetőjét, éltetvén egyu.tai a 
másik két előadót is. Dr. Giesswein a p.í” 
post-plebánost eltette, aki a Kurzust lehetővé 
tette, s aki részben saját működésé, részben 
az altala alapított intézmények által gondos
kodik a lévai társadalom szellemi táplálékáról. 
Bithy László üdvözölte az áll. tanitókép-.ö 
igazgatóját és tanári karát, majd késoub 
Végh Istvánt, a barsmegyei ált. tanítóegye
sület elnökét ; Köveskuti Jenő igazgató » 
társadalmi igazság apostaiait éltette, Kriek 
Jenő dr. Szilágyit, mint az árvák atyját, dr. 
Katona János a lévai iparosok neveDen 
köszönte meg Szmrecsányi képviselőnek » 
kisipa osok érdekeben tartott előadását, dr. 
Szilágyi * lévai szegény gyermekek jótevőjét 



nevelőjét : Báthy László prépostot éltette 
Szoierecsányi képviselő a jelenlevő hölgyeket 
köszöntötte fel, mint akiknek nagy, fontos 
részük van a gyermekkérdésben ’8 jgy a 
szociális feladatban is. Dr. Zelenyák a haz-fias 
egyetértésről beszélt, melyre bennünket ha
rsuk remek védővára, a Kárpátok fenséges 
begyrendszere ural, stb. Az egész kurzus 
niely ele sokan bizonyos aggó Ja ómmal néz’ 
tek, egyike volt. Léváo ... legszebb, legsike
rültebb összejöveteknek ; n«m izent az harcot 
r okin*  k, csak a tiszta társadalmi igazságot 
a felebi-ráti szeretetei hirdette.

— Gyászrovat. Ery ártatlan kis baba 
hagyta itt tenvtrké.t, edes szüleit, az ara- 
njos Schulpe Adrienné. Lesujto't csa adja 
igy ád hírt a kis angyal elköltözéséről : 
Tjrökkauizsai Schulpe A fonz és neje dir
ié nyei es símben Sembery EteLa ujy maguk 
m ,.t gyermekeik Emii, Vilmos és A fonz 
m y fajdalommal je-utix, hogy forrón sze
ri i ti kis leányuk illetve testvérük Adrienné 
fo yó évi január hó 10-én, délután 2 órakor, 
ho-.-zu szenvedés u>áu, eleiének 3. éveben 
a Úrban csöndesen e.hunyt. A drága haiotr- 
d<k nü't tetemei január hó 12-én délután 3 
Órakor lógnak a gyarzhaznal beszenteitetui 
és a helybeli róm. kath. sirKertoen ideigle
nesen iyugaiomra helyeztetni. Léva, 1907. 
én január hó 10. Az örök világosság fénye.i- 
kedjés a drága angyal porai felett 1

— Barsvármegye közigazgatási 
bizottsága folyo hó ö án tartotta navi ülé- 
s t, melyen Simonyi Béla alispán elnökölt. 
A alispán bejelentette, hogy a közigazgatas 
tn-nele rendes vo.t, a varmegye tiszti 
karában az a változás történt, hogy Rajczy 
Rjzso árvaszéki elnök meghalt. — A belügy- 
m uiszter a mohii anyakönyvi kerületbe Muri 
József népiskolai tani.ót, a zsitvagyarmaiiba 
Binyai István jegyzői Írnokot, az alsó-3ze- 
c.teibe Huszár Gusztáv népiskolai tanítót 
anyakönyvvezetö helyettessé nevezte ki. — 
A vármegyei tiszti főorvos jelentése szerint 
a közegeszségi aliapot december hóban ked
vezőtlen volt a vármegye ég isz területén. 
A kir. tanfelügyelő bejelentette, hogy a val- 
Iá-.- es kozoütataeügyi miniszter simon-kisug- i 
róci áll. iskola pötbebutorozasának költségére 
50 koronát, az aranyosmaróti áll. el. és polg. 
leányiskola 1906/7-1909/10 tanév szüksegle- 
teinez részbeni fedezésére 104 illetőleg 98 
koronát, továbbá az aranyosmaróti áli. ei. 
iskolával kapasoiatos gazdasági ismeitö iskola 
tanítók tisztelet dijára — még pedig az 
1905,6-1909/10 tanévesre — tanévenaint 160 j 
koioua államsegélyt, és a nyitraszegi és 
nemeskosztoiányi áli. el. iskolák részére a 
legszükségesebb taneszközöket engedeiyezte. 
Jnenti a tanfelügyelő, hogy az iskola nélaü i 
Vurösvár községeién az áli. iskola szervezé
sének ügyet letárgyalta, és a község által 
hozott határozat jóváhagyása a törvényható-
j. igi bizottságtól feg kérelmsztetm. —Tőre 
községnek az all. iskola szervezése ügyében 
tett ajánlatát a miniszter elfogadta és kije
lentette, hogy a befejezendő iskola építés 
után a közsegoeu 1907 évi szeptember ha
vában ál. iskoiák szervez. — A törvényha
tósági m. kir. á-latorvos kiemeli jelentésében, 
hogy a lefolyt évben feitünő sok veszettségi 
eset fordult elő, a mi a kóbor ku yak nagy 
elszaporodásának tudnató be. Ezea irtása 
ez idő szerint sok nehézségbe utaozia, — 
nincs közeg, ki a hatóságok ez irányú intez- 
keő set végrehajtana, — másrészt meg az 
eotariasi szabályrendeletnek is nagy hibája 
az, hog^ nincs rende-kezes benne, a mely
k. mondaná azt, hogy az o.y adó aia eső 
kutya, mely után tu ajdonosa az eoadó befi
zetését megtagadja, »zouna*  kiirtandó. Nagy ■ 
Bzükség mutatkoaiK lehat, hogy az ebtarlási 
szauaijrende et ez irányban módosíttassák.

— Gyászeset. Palkovics Emil*,  Körmöc
bánya .áros érdemes polgármesterét súlyos 
Csapaa rrte : egyetlen fiat élte virá^jaoau 
ragadta el a könyörtelen halál. A meyen 
suj.ott család gyasajeientese így szól : Az 
alulírottak mely fajdalommal telt szívvé*  es 
L en szent akarataoan való megnyugvássá, 
tudatják szeretett, egyetlen és feiejthe ellen 
fiuk, ibetve fivérük Kázmérnak folyó évi 
j«Luár nó 2-áu, essi 11 órador, életének 21-ik 
ev ben hosszas szenvedés es a halotti szeut- 
•egek áj latos felvétele után történt gyászos 
elhunytál. A drága ha ott hü.t tetemei foiyó 
év, január hó ö-en délután 3 órakor fognak 
a róm. kath. egy ház ezertartása szerint oe- 
sz nteitetm es ászt*  Keiemen temetöbeu örök 
nyugalomra he*yeztemi.  Az engesztelő szent 
w *ea  dozat az elhunyt lelki üdveert folyo 
ho 7-én, reggeli ‘/t8 órakor fog a vartemp- 
lo ubana Mindenhatónak bemutattatni. Kör
te bányán, 1907. január ho 3-án. Palkovics 
Euul mint apa, Palkovics Enilné született 
C .,csányi Adél mint anya, Palkovics Anna, 
L kavics Mika mint nővérek. Aidas és béke 
legyen drága porai felett I

— Uj gazdasági tudósítók. A föld
en. > elésügyi miniszter Borsiczky Ottó kicöi 
lakost az aranyosmarón jará-ra nezve, I égh 
István vámosi., Stromszky Ernő gr. löki és Szabó 
Gyula barsendredi lakosokat a lévai járásra 
nezve a gazdasági tudósítói tiszttel nizta meg.

— Rakovsz’ry Ferenc aranyosmaróu 
kir. közjegyző folyó ho 3-án hosszú szenvedés 
Után maghalt. Családja a következő gyász- 
jeemést adta ki : Rakovszky Margit férj. dr. 
Persay Ferencné, Gyula, Kálmán, Sándor, 
é» Győző, dr. Persay Ferenc, Brigitta, Anikó 
éd György mély fajdalommal és szomorú 
szívvel tudatják, hogy páratlan jósá^u atyjut, 
apósa és nagyatyjuk Rakovszky Ftrenc, ki., 
közjegyző folyó évi január áó 3-ikan hosszas 

szenvedés és az utolsó kenet felvétele után 
jobblétre szenderült. A drága halott hült 
tetemeit folyó évi január hó 5-ikén délután 
3 órakor helyezzük örök nyugalomra az 
aranyosraaróti róm. kath. temetőben. Az 
engesztelő szent miseáldoza*ot  f. évi január 
hó 7-ikén reggeli 8 órakor mutatják be az 
aranyosmaróti róm. katb. templomban a 
Mindenhatónak. Aranyosmarót, 1907. január 
hó 3-ikán. Áldás kísérje feledhetetlen emlékét 
és nyugodjék bekében 1

— A Lévai Kath. Legényegyesület 
1907 január hó 13 »n, este 8 őrekor, a saját 
helyiségében, műsorral egybekötött családias 
estelyt tart. Műsor : 1. A munkácsi rab.
Ir-’a Jó'iai Mór. Előadja Vidinszky Géza. 2. 
Magyar Nép. Irta Pósa L jo . Szavalja Akács 
József. 3. Bt! iirálnyö. Vígjáték l tel vonás
ban. ír a Bercik Árpád. Szereplők : Füieky 
B "lizar Bella László. Natália, neje Csuvara 
Giziké. Jozefin, leányuk Macsek Micike. 
S ahó E emer Vidinszky Géza. Fodor Tasziló 
Sellmger János. T mesi L.ci Kratyina József. 
Gyarmati Pista Bózsik József. Kereszti Abris 
Jakál G-ula. Jean, piucér Lesz János. Ren
dező : Vidinszky Géza. Beiépti jegy : az első 
két sor 1 korona, üllőhely 50 fillér, állóhely 
30 fi lér. Felülfizetéseket köszönettel fogad 
az egyesület és hirlapilag nyugtáz. Vendége
ket szívesen várnak.

— Halálozás. Mint részvéttel értesü
lünk, Veiyel S.mu bakabányai állami elemi 
iskolai igazga<ó tanító folyó hó 7-én éjjel 11 
órakor hosszas szenvedés után 45 éves ko
cában elhunyt. Halálát özvegye Czvicsák 
Paula, édesanyja özvegy Veiyel Jánosné s 
testvérei özv. Gyurkovits Andrásné és Veiyel 
Laj>>s gyászolják. Temetése folyó hó 10-én 
délután 3 órakor volt.

— Szobrot Rákóczinak! Ezzel a 
jelszóval emeii kérő szavat a nemzethez 
Kassa város közönsége, a mely hazafias fela
datul tűzte ki, hogy II Rákóczi Ferencnek, 
az utolsó nemzeti fejedelemnek, a Rasóczi 
vármegyék közepette, Kassa városában, egy
kor iegjelentösebo védvárában, nagyanyján?k 
s atyjának temetkezési helyén s most már a 
Fejedelemnek és bujdosó társainak is örök 
nyugvóhelyén, lovas szobrot emeljen. Nem
csak Kassa városának régi vágyát, de a 
nemzetnek is forró óhajtását kívánja ezzel 
a szobor-bizottság a megvalósitás stádiumába 
jutta ni akaor, mikor a rendelkezésére álló, 
de természetesen távolról sem elegendő, 
mintegy 140,000 koronányi szoboralapnak 
gyarapítása céIjáuói országos gyűjtésnek meg
indítását határozta el, A bizottságnak lelkes 
felhívása kétségkívül visszhangra is talál 
Rikóczi nemzetében sa nemzet áldozatkész
sége minden bizonnyal közel hozza az időt, 
midőn II. R ikóczi Ferencnek honfiúi eré
nyekben tündöklő nagyságát o a nemzet 
háláját pompás Bzoboremlék hirdeti a kuruc 
városnak főterén. — A Rákóczi nevnek 
el nem múló varázsa, — a kuruez 
korszak lelkesítő emléke, a bujdosóknak 
temetését nemrégiben diadalmenetté avatott 
lelkesedésnek még meg nem gyöngült fö.e- 
melö hatasa sokkal hathatósabban támogatják 
a sz iborbizottságoak kérését, semhogy kétel- 
kedh tnenK az iránt, hogy a nemzet áldozat
készsége nem lesz kisebb annál a lelkese
désnél, a melyiyel a Fejedelemnek s bujdosó 
társainak por adó h*mvait  fogadta s nyugvó
helyükre kiserie. A szobor céljaira szánt 
hazafias adományokat Kassa szab. kir. város 
polgármesteri hivatala veszi át és nvug'ázzs.

— Változás a körjegyzőségek kő 
lében. A veieoeiyi járás to.yó évi januar 
hó 1-töi egy körjegyzőséggel szaporodott és 
pedig Ksvazekeny székbe ylyel egy uj kör 
jegyzöseg lépett életne, a melyhez Nagyve- 
zekeDy, Neved és Birsvörösvár községek 
csatoitatiak. E-innk folytán a zsitvauifausi 
körjegyzőségiö Barsvörösvár, Néved, Kisve- 
zekény és Nagyvezekény községek elvonat
tak, Ziitvaujfa'uhoz pedig, mint körjegyzői 
székhelyhez, a verebéiyi körjegyzőségtől 
Aha községé, a csiffáritól Tajnasári községe 
lett csatolva, mert Verebély — mint nagy
község — önálló jegyzőséggé lett. — Az uj 
kisvezekényi körbe a körjegyzői pályázatot 
a verebéiyi járás föszolgabirája e hó 15-ére 
tűzte ki. Addig is Lelkes Gyula, zsitvaujfa- 
tusi segedjegyzöt bízta meg 
ezen kör jegyzői teendőivel s az anyakönyv 
vezetéssel; Ziitvaujfaiuban pedig a segéd
jegyzői teendőket Bányay István zsitvagyar- 
mati segéd jegyző fogja ellátni.

— Haltenyésztés Léván. A m. kir. 
földmiveie.ügyi minisztérium varosunk figyel
mét is iöihivta arra, hogy a közélelmezés 
javítása céljából nem volna-s hajlandó hal
tenyésztőt berendezni, mely esetben a kor
mány anyagi támogatását helyezi kilátásba. 
A városi tanács kivihetőnek tartja az eszmét, 
amennyiben a Perec melletti város rétje, 
illetőleg a megveendő piarista-rét igen alkal
mas lenne erre. Az uj vágóhidat úgyis a 
régi Libamalom helyére tervezik, ennek 
céljaira úgyis szükség van az emlitett rétre; 
a vágóbidrói kieresztett vérrel pedig pompá
san lehetne táplálni a halakat. A tanács 
megbízta a polgármestert, hogy foglalkozzék 
a tervvel és a kivitelre nézve személyesen 
szerezze meg a föidmiveiésűgyi minisztéri
umban a szükséges információkat

— Polgármester választás Selmec
bánya törvényhatósági joggal felruházott 
város folyó hó 8-an tartott közgyűlésében 
Horváth Kálmán rendőrfőkapitányt polgár
mesterré választotta egyhangú felkiáltással. 
Az uj polgármester nyomban megtartotta 
programmoeszédat, amely arról tanúskodik. 

ideiglenesen

| hogy a város a hanyatlás utján van, s csak 
nagy megtakarítással, tökéinek bevonásával 
remélhető, hogy színvonalon tartsa magát. 
Többek közt az emlitett közgyűlésen elha
tározták, hogy Vihnye fürdőt eladják vagy 
bérbeadják, úgyszintén a város birtokát, 
régi és újonnan szerzett házait és telkeit. 
A fa- és szemétfuvarozást is vállalkozóknak 
adja ki a város, hogy uj adóalanyokat nyer
jen és hogy megszabaduljon az „állattartás 
rizikájáról*  is.

— Tudományos felolvasás. A lévai 
róm- kath. főgimnázium tanári kara a nagy 
közönség részére ismeretterjesztő előadásokat 
fog tartani. A jelen tanévben hat ilyen ( 
előadás lesz, négy a természettudomány és 1 
kettő a magyar irodalom köréből. Az első 
előadást Lendvai János tőgimnáziumi rendes 
tanár tartja. Címe: Az egyéni tulajdonságok 
eredete. Ideje : szerdán, január hó 16 án este 
6 7 óráig. Helye : a főgimnázium díszterme. 
Belépti dij nincs. Úgy az első mint a többi 
előadásra a bzives érdeklődő közönséget ez 
utón hivja meg tisztelettel a főgimnázium 
igazgatósága. A következő előadások ideje 
mindeu egyes alkalommal lapunkban közhírré 
lesz téve.

— A Nyitramegyei Ellenőr szer
kesztésében változás állott be ; eddigi felelős 
szerkesztője ; Faith Fülöp átadta a lapot 
dr. Gyikos M hálynak, aki most már felelős 
szerkesztő és laptulajdonos. Dr, Gyikos 
egyidöben a most már megszűnt radikális 
függetlenségi irányú Barsi Hirlapnak is 
szerkesztője volt.. A Nyitramegyei Ellenőr 
mint politikai lap szélső haladópárti.

— Zöldségtermelési tanfolyam.
Városunk polgármestere a tanácsban fölvétette 
az eszmét, hogy a kormány által tervezett 
3 zöldségtermelési tanfolyam közül egy nem 
volna-e Léva város részére megnyerhető ? 
Mert miután a Podluzsánka és Szikince 
szabályozása végett a társulat már megala
kult, — nézete szerint a vár alatti rétek 
mentesítve lesznek a tavaszi vizáradásoktól, 
akkor azon földek épen olyan zöldségtermelő 
s kitünően jövedelmező területeiké fognak 
válni, mint a Maros és Tisza melletti 
híres hagyma és paprika termelő föl
dek, — miután pedig a lévaiak csak 
a bolgárok idejövetele óta kezdenek 
Üzletszerűen a zöldségtermeléssel foglalkozni 
s arra vonatkozó tapasztalatuk és gyakor
latuk még eléggé hiányos, — azért üdvös 
volna, ha az állami zöldségtermelő tanfolya
mok egyike itt tartatnék, mert azt tapasztalta 
a polgármester, a gazd. tanár előadásai 
alkalmával, hogy az itteni földmivelö népnek 
van kedve és akarata a hasznos és gyakor
lati tanulmányhoz. — így azt reményű, hogy 
nincs messze az idő, hogy városi elöljáróság 
Útmutatása és a helyzet előkészítése folytán : 
a lévaiak zöldségtermelése oly nagy fokúvá 
válhat, — hogy innen Magyarország felvi
dékének nyugati vármegyéi mind elláthatók 
lesznek s itt lehet azon résznek éléstára. — 
A tanács a polgármester eszméjét 
helyesnek elismerve, ahhoz egyhangúlag 
hozzájárult s megbízta és kiküldi a polgár
mestert, hogy a földmivelés. ministeriumban 
a zöldségtermelésre vonatkozó állami tanfo
lyam mibenléte iránt személyesen tudako
zódjék s annak lehető itt elhelyoztetése iránt 
az elölépéseket tegye meg s az adatokat sze
rezze be.

— Kik osztoztak Rákóczi birtokain ? 
II Rákóczi Ferenc fejedelem rengetegül 
gazdag volt, 1,200.000 hold fö dje volt, azon
kívül töméntelen, arany-s ezüstnemüje. Ezen 
a királyi vagyonon sokan osztoztak. Ekkor 
jutottak nagy uradalmakhoz a Schönbornok, 
Dittrischsteinek, Thurnok, Trautsohnok stb., 
stb. Azután jöttek a bü magyar urak : 
Karolyi Lszló, báró Esterházy János, 
Nadasdy Ferenc, Páltfy János, Okolicsányi 
Pál, Illesházy, Hunyady László, Splényi 
László, báró Szapári Miklós, gróf Czobor

I

I
I

Adóm, Mednyánszky Pál, Erdödy György, 
Pá ffy Miklós, báró Révay Mihály, gróf Kéry, 
Benicky Sándor, báró Palocsay, báró Szent- 
iványi János, Orcy István és mé£ számosán. 
A jezsuiták Vág Sellyét, a sághi apátságot, 
PáKozdot, Ettyeket, Sóskutat, Soknit, Gyúrót, 
Vált, Beráthát, Agárdot. A prímás pedig 
100.000 forintot. Nagy volt a reszketés min
denkor ama kósza hírekre, hogy „Rákóczi 
visszatér.“ Az utódoknak azonban most már 
nincs mitől félni, mert a Rákóczit rehabili
táló1 törvénynek nincsenek — magánjogi 
következményei.

— Ólomseréttel ne tisztítsunk 
palackot I Franciaországban újabb időben 
fordultak elő esetek, hogy emberek, kik 
seréttel tisztított palackban eltett borokból 
ittak, ólomkólikában megbetegedtek. A pa
lackokban kiürítésük után mindig marad 
vissza egypár csepp bor, mely megecetésedik ; 
ha az ilyen palackokat azután ólomseréttel 
mossuk ki, az ecetsav az ólomból valameny- 
nyit felold és ebből ecetsavas ólom vagyis 
ólomcukor képződik, melyből parányi is 
elegendő arra, hogy emésztési szerveinkre 
káros hatással legyen. Ennélfogva egészségi 
ssempontból ne seréttel mossuk az üvegeket.

— Vásár. Láván ez évi január hó 7-én 
tartott országos baromvásárra felhajtatott 
szarvasmarha : 1518 darab, ló : 1735 darab, 
sertés: 123 darab, kecske : 7 darab, szamár: 
2 darab, összesen : 3385 darab. — Ezekből 
eladatott szarvasmarba ; 423 dsrab, ló ; 148 
darab, sertés; 96 darab, kecske : 4 darab, 
összesen; 671 dsrab.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

A lévai kath. kör. által az 1906 évi 
december hó 31-én tartott „Szilveszter11 estély 
alkalmával felűlfizetni szívesek voltak : 
Jozsefcsek Károly 2 K. 50 fill., Bódogh Lajos, 
Presztolánszky Béla, Osztrider György 2-2
K., Báthy László, özvegy Varay Lajosné, 
Tonhaiser Ferenc, Vidinszki Géza 1 K. 50 fill.- 
1 K. 50 fill., Borcsányi Győző, Kozma Gyula, 
Hatser Károly, Nagy Antal, Ortmann Fidél 
1-1 K., Lovas János, Farkas Orbán, Bóbb 
László, Turócy János, Kreko Sándorné, 
Dányi Béla, Bartos Lajos, Ssilassy Sándor, 
Újlaki Ottó. Lutóvszki Lajos, Pekarik Andor, 
Harsághi Nándor, Macsek István, Korbély 
Sándor, Klotz Károly, Vári Kálmán, Dodek 
János, Kaveggia Kálmán, Borcsányi Béla, 
Ghimeasy Mihály, Bayer Nándor, N. N. 
50-50 fill., özv. Piroska Endréné, Stukóvszki 
Ferenc, Csornák Izidor, Prejner nővérek, 
Florek János, Rác Virág Lsj'os 40-40 fill., 
özvegy Tusnay Jánosné 30 fill., Zsiak I.. 
Cseh János 20-20 üli., Liska György, Uhlá- 
rik János 10-10 fill. összesen 33 K. 80 fill., 
midőn eren összeget nyugtázzuk, — a felül- 
fizetőknek ez utón is köszönetét nyilvánítja 
— a kath. kör nevében

a választmány. 
Köszönet-nyilvánítás.

Az 1906 évi december hó 31-én tartott 
Tbea-estélyen felülfizettek : Bódogh Lajos 3 
K., dr. Balogh Sándor 2 K., Berger Adolf
1 K., Berger József 1 K., Dautsch Mihály
2 K., Erdőéi L pót 1 K., Faragó Samu 2 K., 
Fodor Adolf 1 K., Goldstein Henrik 3 K., 
Hamburger Gusztáv 1 K., Horn Berhold 4 
K., Kun József 2 K., Knapp Géza 1 K., 
Missák Zsigmoud 2 K., Missák Pál Baracska 
2 K., dr. Priszner Gyula 2 K., Podluzsányi 
Zsigmond 1 K., Spitz Gusztáv Garam-Szöl- 
lős 2 K., Streicher József 3 K., Szauer Mór
1 K., Schlesinger Jenő Nagy-Málas 2 K., 
Sugár Mór 1 K., Steiner Arthur 1 K., Stei- 
ner Sándor 1 K., Schönstein Henrik 1 K., 
Weisz Mór 3 K,, Weisz Benő 2 K., Weiss 
Ignác 1 K., Weisz Miksa 2 K., Weisz Szarni
2 K., Weisz Kálmán 2 K., dr. Weisz Lipót 
1 K., Weisz Ziigmond 2 K., fogadják az 
izr. nöegylet hálás köszönetét.

Fenyvesi Károly Weisz Mérné 
titkár. elnök.

Köszönetnyilvánítás.
A lévai izr. nöegylet ezen utón fejezi 

ki hálás köszönetét Bedö Simon urnák mint 
a villamossági részvénytársaság helybeli üaem- 
vezetőjének az 1906 évi december hó 31-én 
megtartott „Thea-estélyu fényes sikere körül 
tett szives fáradozásáért, aa iar. nőegylet 
nevében:

Fenyvesi Károly Weisz Mérné 
titkár. elnök.

Irodalom és művészet.
Mérnök, építész, épitö- ás kőmivesmes- 

mester, fakereskedö és vállalkozó olvasó
inknak szolgálatot vélünk teljesíteni akkor, 
amidőn b. figyelmüket felhívjuk a Bpesten 
közel három évtized óta megjelenő „ Vállal
kozók Lapja11 oimü hivatalos szaklapra, a 
melyben az országban előforduló össaes 
mérnöki munkákra, építkezésekre, szállítá
sokra, faeladásokra, fakeresletekre vonatkozó 
állami, megyei, községi és magánrészről ki
bocsátott árlejtési és árverési hirdetések, 
tervpályázatok és az e téren előforduló 
mindennemű vállalati hírek közölve vannak. 
E'őfizetési ára félévre 8 korona, egész évre 
16 korona. Megrendelhető Nyitrai is Társa 
könyvkereskedésében Léván.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1906 évi január hó -6t<51 190" évi január hé lí-ig.

Születés.

k szfilöt nere
•g

< § a A gyermek
neve

Urbán István Köteles Eszter fiú István

Frajka Mihály Tárcsán J. fin Gyula

Nagyhajdu Péter Szakály M. fiú Jósáéi

Rak Ignác Sárik Julianna leány Jolán

áchőnsteiu Idolf Spitz Janka fiú Láeild

Halálozás.

Az elhunyt neie Kora A halál oka

Dékay József 

Schulpe Adrienné

38 éves

2 éve*

tüdögümttkór 

tüdőgyulladás

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Jósáét rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 13 kor. 40 fiU. 13 
kor. 80 fill. — Kétszeres 12 kor. 60 fill. 12 
kor. 80 fill. — Rozs 11 kor. 60 fill. 11 kor. 
80 fill. — Árpa 13 kor. 60 fill. 14 kor. 20 
fill. — Zab 13 kor. 80 fill. 14 kor. 40 fill.
— Kukorica 9 kor. 20 fill. 9 kor. 60 fill,
— Lencse 22 kor. 40 fii). 23 kor. 80 fill. — 
Bab 15 kor. 80 fii). 16 kor. 60 fill. — Kö
les 9 kor. 40 fiU. 10 kor. 20 fill, '



1

2 szám
1907. janár hó ÍJ

*

1906 év 4088 szám.

Tűzifa eladási hirdetmény.
A Selmecbányái m. kir. erdőgondnokság D. gazdasági osztálya 10 erdőtag 

21 és 23 számú erdőrészeiben készen kitermelt 1974 ürm.3 bükk. 89 ürm.8 
tölgy és 38 ürm.s mjér, vegyes hasáb és dorong tűzifa, a zsarnócai m. kir. 
erdőhivatal tanácstermében — Zsarnócán — 1907 ÓVÍ jaguár hó 14 én délelőtt 
10 Órakor nyilvános írásbeli tárgyalás mellett eladatik,

Kikiáltási ár: 3422 korona 30 fillér.
Bánatpénz ; 350 korona.
Vásárolni szándékozók tartoznak, hogy a bánatpénzzel és 1 koronás 

bélyeggel ellátott s kellően lepecsételt borítékba zárt írásbeli ajánlataikat, annak 
az ajánlatban való kijelentése mellett, hogy az árverési és szerződési feltételeket 
ismerik és magukat azoknak alávetik, legkésőbb a kitűzött óra előtt nyújtsák 
be. mert elkésett és távirati ajánlatok figyelembe nem vétetnek.

Szerződési feltételek az erdőhivatalnál tekinthetők be.
Zsarnóca, 1906. évi december hó.

M. kir. erdöhivatal.

X

Varrógépek és Műhímzés $ 
valódi első magyar szab. Adria-, Dürkopp- és Gasse-féle uj Singer gépek g 
igen csinos kiállítassa! 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóvá: J

Árak részletfizetésre: korona
E.m. monopol-, Dürkopp és Oasser uj Singer varrógép 56-tól 76-ig
Uj Singer médium iparosgép állványnyal , . »
Titauia uj nagy Singer 4-es iparos varrógép .
Nagy How« iparos varrógép
Vaó.ii szabadalm. Adria családi varrógép 

t „ láb és kézi hajtásra
Körhajós családi (Ringschiff; gép

„ iparos (Ringsehiff) gép .
Valódi Dürkopp — központorsó — gép családi

„ . " . . " ipar°’
Uj Singer családi varrógép kézihajtásra •

Mfihímzési készülék ára 4

78-tól 88-ig 
76tól 80-ig 
86-tól 96-ig
96-tól 100-ig 

100-tól 120-ig 
130-tól 150-ig

120 korona
150 korona 

44 korona

korona.

Sírtok kerestetik 
megvételre. K.öz'vetitők. 
kizárva. Cím a kiadóhivatalban.

rjp
A

Védjegy: „Horgony!*
• ------------------------------------------ •

I
I
I
I

A Liniment Cansici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szemek 
bizonyult köszvénynél, csúznál és meghülések- 
...... . gél, bedől zsölés képpen használva. 
Hgjeluieztetés.*Silány  hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk ás csak olyan 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony11 véd
jegygyei és a Richter czégjegyzéssel ellátott do
bozba van csomagolva. Ára üvegekben K —.80, 
K 1.40 és K 2.— és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.
DtRicMeriyőgyszertára u „Arany oroszlánhoz",

Prágában.
Elisabethstrasse 5 neu.

Mindennapi szétküldés.

I
I
I
I

I
RETHYféle

pemetefű czukorkánál!
Vásárlásnál azonbn vigyázzunk és határozottan

X^ÉTIZTT-félét ■fcéxj<5.zi.Jc, 
í&QO mivel sok haszontalan utánzata van.

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

KERN TESTVÉREKNÉL, Léván.

Legjobb géptük, részek és hajók olcsón. Jí
i

Nagyságos asszony,
tudja-e, hogy a maláta-kávé vásár
lásinál miért kell Önnek a .Katii- 
reiner< nevet hangsúlyozni?

Mert különben annak 
az eshetőségnek feszi 
ki magát, hogy kétes 
értékű utánzatot kap, 
mely a »Kathreiner*-t  
kitüntető, minden előnyt 

nélkülöz.

Csakis a
Kathreiner- féle Kneipp- 

maláta kávé 
blria, különleges előállítási 
módszere révén, a gyar
matkávé ízét és zamatját.

Méltóztussék azért. Nagyságos 
aszony, jól emlékezetébe vésni, 
hogy a valódi .Kathreiner- csakis 
zárt eredeti csomagokban knp- 
ható .Kaihreiiier-/éie Kneipp"
maliim kávé. felirattal és
Kneipp páter arcképével, mint

védjegy gyei.

Első Alföldi Cognacgyár Részvénytársaság és 
Sz6S2fincm;tógyár Kscskcmátsr. Ajt- 'ja : 

ecsksmeti keserű 
ecsksméti gyomorkes. 
rcskemétl gyógykeserű 

Tulipán cognac 
48 as likőr 

Influenza elleni likőr 
Cake Walke likőr 
Malakoff és Mogador 

Jc-3.1özxleg-*aaéG ral.t.

Kapható :
Kertész Lajosnál Léván.

B
arack-pálinka 
arackcogn se 
arack-créme 
Tulipán likőr 
Jéglíkőr 

Port-Arthnr-tes. 
Porth-Royl rum 
Kecském-vidit

E

íi
élet- és járadék-biztosító társaság.

--------- -— — ■ Magyarországi vezérképviselőség ; -------------------  
Budapest, VI., Deák-tér 6. ANKERUDVaR.) 

ALAPITTATOTT 1858.
Vagyon 1905. év végén |19O6-ban B osztalékterv a^jrint

168.5 millió korona $ a befizetett dtfak arányábxn az 
melyből Magyarországon | évi díj 30 százalékáig emelkedő 
----  OQ1 —,---------- f nyereményosztalék fizetteti ki 

g készpénzben.

Vagyon 1905. év végén £
168.5 millió korona $

fI

♦

és még mindég kapható

az 19O7-ik évre széllé |

B A R S1 nagy képes naptár |
Barsvármsgye címtárával ára 80 fillér. j

Garamvölgyi Protest. naptár X
á.x*a.  50 fillér.

Megjelent

B A R Sí kis képes naptár
óira. 30 fillér.

ZK apliatólcz
NYITRAIésTÁR

könyvkereskedésében Léván

i
4 s

í

0 
0 
0 
$ 
0 
$ 
0 
$
5
0 
0 
0 
0

<8>
Magy. kir. 

dohány, szivar, 
lőpor és kártya

árulás.
Első 

gazdasági és var
rógép-, 

Jcoszorva.-, 
fa- és 

érozkoporaó 
raktára. AZ ARANY KASZÁHOZ.

-A. gsasiisi 
Borászati

Egyesület 
mini részt, társuíg 

p il sczk-hrii ii k 
elárusító raktára

Folyékony 
arany és ezüst 

festékén

Ajánlják dúsan berendezett vas-, fűszer-, csemege
liszt-, festék-, kefekötő áruk- gazdasági- és kerti-magvak, 
vadászati eszközök, hangszerek, igen finom hurok, varró
gépek öt évi jótállás mellett, gazdasági gépek és géprészek. 
Szerszám: asztalos, bádogos, gépész, lakatos, kovács,kádár 
kerékgyártó, ács, esztergályos, czipést, házi és gazdaság 
részére, tengelyek, ekerészek, valódi Fischer-féle reszelők 
és ráspolyok, lószőr-,afrik Afripuoés tengeri fü, épület-és bú
tor vasalások, finom kávé, czukor, tea, rum, likőrök, cognac, 
fehér és vörös bor, valódi Meid inger-féle és öntött vas
kályhákkal felszerelt raktárukat

Vidéki megrendelések legnagyobb figyelemmel és 
gyorsan teljesittetnek, uj képes árjegyzékek kívánatra bér
mentve küldetnek.

0 
c 
0
0
4
0
0 
í

= 23 2 millió korona
■ —■ — van elhelyezve. - ■ —
áMá •OS? 64*90  Olcsó <fl.ija.Jc. IvCéltduiyoa feltétalalc. OOCiO 0T>iÓQi '
Előnyös vegyes és gyermekbiztositások. ......... Prospektus kívánatra ingyen. |
Képviselve Léván ; ‘VT'IJLJETEIKdl hBt , A Által.

Névjegyek, meghívók és eljegyzési-kártyák 

legdíszesebb kivitelben *s»IJ  
készittettnek j (J)

Nyitrai és Társinél Léván. I&
Nyomatott Nyitrai 4a Társa könyvnyomdájában Léván,


