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előfizetési föltételek.

Vidéken és Léván házhoz küldve : 
ggy évre ... 10 kor. — fill. 
Bat hóra ... 5 kor. — fin. 
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.
Ililitlé.i pénzek póelautal'Snynyal kaidhelök. 
fgyea w*"<>k  seo flllérért kaphatók 

a kiadóhivatalban. BARS. hirdetések
Ké^yhasÁboB petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Bélyegdij minden egyes beiktatásér tü fillér 
Hivatalos hirdetmények

100 szóig 2 kor. €0 fill., azontúl minden szó 1 
fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk ^szeköttetésben 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.
Megjelen: hetenként egyszer

vasárnap reggel. +
A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 

(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani. 
A LAP kiadója : NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
Meghívó.

Léva r. t. város képviselőtestületének 
január 31-én tartott rk. közgyülé-e be 
nem fejezetvén, annas folytatása 1907 évi 
február hó 4 is n^pjrnák d. u. 4 Orajára 
lett ki'iizve, — miért azon határidőben tar
tandó reudsivüd Tózjp ülésre a kepviaelő- 
testübt ö-azer tagját tiazteet’el meghívom.

Lev- 1907 ir.i feb'Uár hó 1-án. 
Eóclog-li Tuatjo*  

polgármester.

A vidéki rendőrség reformja.
Ha valaha voit valami sürgőn, meg

oldásra való kérdés, úgy ennek tartjuk 
a vidéki rendőrség reorga-. izacióját, a 
melynek szükségességét egyre hangoz
tatjuk, de érdekeben csakugyan nem 
tettünk semmit. Valljuk be őszintén, 
mi Léva városa, szintén látjuk a jelen
legi állapotok nyomorúságát s mi is 
sokat gondolkoztunk már, miként le
hetne rendőrségünket a modern viszo
nyoknak megfelelő színvonalra emelni. 
Mi is már gondolkoztunk azon, hogy 
talán az államosítás adhatná meg a tekin
télyt, amelyet úgy a hivatalban, mint 
kint hiába keresünk. A vagy talán a 
rendőrlegénység számának szaporítása 
által növelhetünk annak munka erejét.

Nemrégiben a debreceni rendőrtiszt
viselők értekezletet tartottak és javas
latot do.goztak ki, amelyet az összes 
városi törvény hatóságoknak megküld
ték tárgyalás vegeit. Az államosítás 
ellen foglalnak állást és részletes meg- 
okolással mutatják ki, hogy a vidéki 
rendőrseget csak a városi öukórmány- 
zat keretében lehet jól újjászervezni. 
Kimondják, hogy az állami policia 
nálunk emberöltők óta keserű emlékű, 
sőt gyíítölt s a legutóbbi idők tapasz
talásai megtanították a közfelfogást 
arra is, hogy a felsőbb nyomás folytán 
az állami parancsszót vakon követő 
rendőrség a törvény becsületes végre

hajtását készséggel elcsavarja. A tör
vényt lebirja a hatalom, amint ezt a 
nemzeti ellenállás idején a gyászos 
emlékű budapesti eset mutatta.

A debreceni javaslat alapos gonddal 
készült tanulmány és sok megszívlelni 
való dolgot ad elő. Főbb vonásaiban 
oda konkludál, hogy a városok az ön- 
kórmányzat ezen fontos ágát ne adják 
ki kezükből, mert akkor határozataik
nak nem fognak tudni válságos időkben 
érvényt szerezni. Mivel pedig a váro
sok a közigazgatás ezen fontos hivata
lának viselésével tulajdonképpen állami ' 
funkciót teljesítenek, az önkórmányzat 
által tisztviselőik er««Uvel: nehány év 
óta ezeken a bajokon a köztudat oly 
módon akar segíteni, hogy a vidéki 
városok rendőrségének államosítását 
emlegeti, anélkül, hogy be volna bizo
nyítva : vájjon az államosítás az az 
orvosság, mely által a meglevő bajok 
egyszeriben megszűnnének ?

A vidéki városik rendőrségei a 
törvények és szabályrendeletek által 
reájuk utalt teendőkön kívül egész 
sereg közigazgatási teendőkkel vannak 
megterhelve, mint nálunk is a rendőr
kapitány egész csomó ügy előadója, 
igy tehát e kétféle munkakör és a j 
közigazgatási rész meghagyatván a 
városoknak, a rendészeti teendők ellá
tása kizárólag állami kötelességnek 
tekintessék: ezen fordul meg a jövőbeli 
fejlődés sor^a, iranya és egész mivolta, 
mert az elaősoiban politikai és csak 
másodsorban közigazgatási szempontok
ból megítélendő kéidés.

; O;jau fontos szervezetnek, mint a i 
rendőri intézmény, nem szabad elsza
kadni a város önkórmányzatától és az 
állam kiválandó végrehajtó közegévé 
átalakulni. Mert nem az a lényeges, 
hogy az államhatalom csináljon rendet, 
hanem az, hogy a rendeszet általában 
kifogástalan kezekben, a társadalom és 
a köz javára tartsa fenn a személy- és 

vagyonbiztonságot anélkül, hogy az 
államhatalom katonai szervezetű poli- 
ciája ránehezednék a társadalomra, 
önkórmányzati hatóságokra és az egész 
közéletre. Hiszen minden központosító 
hatalmi szervezetet az erőszak tart fenn, 
ennek pedig sem a katonai haderő, 
sem a rendőrség intézményének múlt
jában nálunk Magyarországon nincsen 
nemzeti gyökere.

Ha tehát a kétségtelenül javítandó 
városi közigazgatást is fejleszteni, a 
mai kor szempontjából modern alapo
kon kiépíteni és az annak szolgálatában 
állók anyagi és szellemi kivánalmait 
kielégíteni akarja az állam ; tegye ezt 
egyöntetűen az összes városok anyagi 
segítségével és törvénynyel való támo
gatásával olyképpen, mint a várme
gyékkel szemben teszi és megadván 
a fejlesztésre a kívánt anyagi eszkö
zöket, egész hatalmának erejével emelje 
a vidéki közigazgatást a városokban 
olyanná, amilyet a mai kor társadalmi 
felfogása jogosan megkövetelhet és en
nek keretében fejleszsze a városok 
rendőrségi intézményét is olyanná, 
amilyen a székesfővárosi, ha azt min
tának lehet venni.

A városok az állami közigazgatás 
teendőinek végzéséért és az állami 
rendnek helyi közegekkel való fentar- 
tásáért rekompenzációban volnának 
részesitendők. A regáliák átengedett 
jövedelme az állam által átutaltatván 
a városok kezébe, az ezek folytán 
nyert jövedelem meghozandó törvény 
által volna arra rendelendő, hogy a 
városok közigazgatási tisztviselői a vár
megyei tisztviselők létszáma szerint 
való beosztással egyenlősittessenak a 
jogok és illetmények dolgában is, amint 
a hivatali kötelességek és megkívánt 
minősítés tekintetében ugyanolyan elbí
rálás alá esnek.

Meg kell vallani, hogy a városok 
vezetői előtt a rendőrség intézménye

eddig még mindig mostoha elbánásban 
részesült. De azért ugyanazon város 
közvéleménye rendkívül felháborodik, 

1- ha rossz a rendőrsége.
Mintha pedig az anyagi helyzet 

javításának csak az államosítás volna 
| egyedül s kizárólagos módja, mintha nem 
i szerzett volna a magyar politikai világ 

elég tapasztalatot a múltban arra nézve, 
hogy közintézményeit ne alakitsa át 
és ne fejleszsze a katonai jellegű álla- 

Ímok intézményeinek mintája után.
Politikai szempontok tehát határo- 

( zottan és ellantmondást alig szenvedő 
t módon az államhatalom kiterjesztése 

ellen, ennélfogva a rendőrség államo
sítása ellen is szóknak, annyival inkább, 
mert hiszen a rendőri intézmény javí
tása, elérhető és keresztülvihető az 
államosító törekvések kiszélesbitése 
nélkül is.

Pénzügyi szempotok alig lehetnek 
| akadályok, mert az államnak minden

féleképpen úgy is hozzá kell járulni 
anyagilag a rendőrségek fentartási és 
fizetésemelési költségeihez, mivel maga 
az egész rendőrség ténykedésében, ha 

' egyik felerészben helyi szempontokat 
szolgál is az egyes városokban, de 
másik felerészben az állami hivatásból
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folyó közérdekű szerepet tölti be.
Társadalmi tekintetben pedig megbe

csülhetetlen az a különbség, amit a 
független önkórmányzatot szolgáló ren
dőri intézmény nyújt a polgárok köz
szabadságát illetőleg, az államhatalom 
kész szolgájaképpen hatalmi vak erő
szakká sülyedő rendőrségi közegekkel 
szemben.

Magyarországon emberöltők óta ke
serű emlékű, sőt gyűlölt az állami 
policia, mely mindig csak parancsszóra 
táncol és táncoltat: a legutóbbi idők 
azonban megtanították a közfelfogást 
arra a tapasztalatra is, hogyha lesz 
olyan hatalom, mely a törvényt rossz- 
akaratulag félremagyarázza, akkor nem

T ÁRCZ A.
Vallomás . . .

Tied vagyok; a tied aaóta,
Hogy megdaloltam a szerelmedet
8 álmomba szőttHm egéss szűzi lényed1 
Tündér világnak meséi helyett.

Tied vagyok, mig csillag van as égen,
Mig ez a világ is ö ök, végtelen,
Mig a hold • főidre kisértetetes fényt siór, 
Mig fűszál remeg a szürke hegyeken.

Tied vagyokt a tied mindaddig, 
Míg testem csak eg/ porszeme is él 
ö tied lessek még akkor is, ha engem 
Már réges*régen  te elfeledek

Ködburkolta . ■
Ködburkolta begyek ormán
Térelyeg a lelkem,
Veröféuyea rónaeígról
Hej de meeaie estem . .
A pacsirta csicsergését 
Elfeledtem régen,
8 most a varja károgása
Pacsirtadal nékem.

Ködburkolta begyek ormán
Hervad, hervad egy aaiv;
Bua emléke oda . . . oda . . ■ 
Eicaalogat, elhív.
8 mig 8 értem könnybe lábadt 
Szemmel nés a ködbe
Sóvár lelkem álmodoiva
Tévelyeg fölötte .... 1

őszi vágy 
kikor . rózsák hullatják a asirmuk 
! peregni kezd aa elsárgult levél 1 
^alomban ia a hervatag viW— 

bánatot, szomorú kép,’-.. /fe Vio v
k* ’*’ a vidám, derült égn. £ p.fa

A déli tájnak képe ragad el
Akaratlan' ia egyre oda vágyom,
Mintha a tájon már nem volna hely.
Pedig nagy > . . nagy . . ; nincs vége, hossza, széle ' 
És mégis kiesi nekem ez a táj
Kicsi nigyon; a szivemnek mindig
Ilyenkor valami a múltakból fáj.............

Nem. vagyok már . .
Nem vagyok már vidámlelkü gyermek, 
Akiben a vágyak szárnyra kelnek.' 
8 biivös bájos tündér-világ képe 
Lebeg-lobog egyre a leikébe*  . . .

Most vagyok én komoly, zordon lélek 
Vágytalanul, szomorúan élek 
8 ami néha lelkem elé tárrl 
Töprengvén a világ mivoltárul.'

I
Semmi máé, mint a tudatja annak,
Hogy a földön élt Sgyottak vannak 
És, hogy én is csak ilyenné lettem,
Én, ki egykor pillangót kergettem................. |

Szilárd Vilmos.

1847 Lévan. t
M>, mikor mindenikünk : munkás, ipa- •

• roe, hivatalnok és kereskedő drágaságról 
panaszkodik, talán nem árt visszatekintenünk (

! a múltba ? Mit idézett elő ezelőtt 60 évvel 
i a rossz termés 1

Tekintsünk ssét as akkori Léván I Ben- ' 
desetlen, piszkos, kis fészek voit bisony ; 
— sártenger a piac, — as utcák köveset- . 

í lenek, — • igy bájos a közlekedés száras f 
' lábbal; m<”g a szomssédba sem igen jutha- ’
• tott as akkori lévai polgár I — És a mai ;
í városnak tán csat */»*•  v0‘t' j
i A nagytemplom, piaristatemplom és a
‘ gimnázium fenálltak — de milyen állapot- 

bán ? Lávának as idötájt 46-ban 2 emeletes

háza volt — a vár ma is álló épülete, mely
ben most as adóhivatal van (és a képezdei 
étkezde szorong) — és tán Schöller régi 
kastélya, melyben ekkor Gaal fiskális 
lakott. — Igaz ez időtájt törvényszéke is 
volt, mégpedig a várban elhelyezve — est 
is 48-ban vitték el Léváról Marótra. Eszel 
körülbelül be is van fejesve nevezetessége
inek sora. A malom helyén kis, kerekes 
vízimalom őrölte a lisztet; de lehet, hogy 
a libamalom is működő volt akkor.

A piac, az szép állapotban volt I — 
Mert a mai takarék- és Engel üzlete helyén 
állt a város major — a sok juhtrágya és 
egyéb piszok a piacon romlott — oda hord
ták. A teme dbe vivő Báti ut apró segzugos 
házikóival, keritetlen udvaraival nem a leg
szebb kilátást adta. — A temető, a régi, 
mely a kórház fölötti térségen volt — es 
időben telhetett meg — vagy röviddel ese*  
lőtt; úgy hogy a osatában elesetteket már 
a mai temető fogadta magába.

Ekkor virágsott as ipar. Sok csizmadia, 
varga, ötvös, szabó, szürszabó és szappanos 
élt itt, valamennyinek jói ment mestersége, 
mert hires jó munkát csináltak. Majdnem 
minden iparos a saját házában lakott, mely
hez kis szöllöt meg földet is szerzett, —• 
Kényelemben, de főként kedélyesen élték át 
és ülték as ünnepeket meg vasárnapekat I
— Társaságban éreste jól magát a lévai 
iparos; — s mily kedélyes összejöveteleik 
voltak a ssöllöhegyen, hol szives kínálásuk 
a — pohár borocskával — ma is megem
legetett dolog. — A viszonyok váltostával
— a mindenét megosstó hásigasda — a

józanabb felfogás szerint él ma, s örül, ha 
övéinek tud eleget keresni.

De 1847 szomorú esztendő volt. 46-ban 
a nyári esőzések folyton gátolták az aratást, 
és a betakarítás tilos volt — dézsmaszedés 
előtt — erre meg várni kellett.—A gabona 
— az élet, ott csírázott, ott veszett. — A 
közlekedési eszközök hiánya folytán az 
egész vidék nyomornak nézett elé. 47-ben 
százával özönlött a felvidéki tótság a Garam- 
menti síkságra, hogy kenyeret keressen vagy 
kolduljon.

A kenyeret a piacon sütötték az ezzel 
kereskedő és foglalkozó asszonyok — nem 
árultak ám minden boltban, mint ma. És 
egy-egy kenyérért hallatlan árt: 3 váltó fo
rintot kértek.

A hús olcsó volt, 8—12 g.ras fontja. 
A tótság itt elegendő munkát nem talált; 
rengeteg veszett el éhen.

Minden reggel 6—7 halottra talált a 
város kocsija a piacson ; összeszedte a nyo
mor és drágaság halottéit és eltemették. 
De milyen temetésük volt,

A jobbmóduak ,az iparosok is nagyon 
gazdálkodtak a kenyérrel, hisz a pénz is 
szükenjvolt. így édes anyám is — akkor
3—4 éves gyerek — egyre Birt a kenyér után, 
s hogy nem kapott, arra kérte szüleit, 
nyissák ki az ajtót (ast még nem érte el) 
—- hadd menjek koldulni — ! Könnyes szem
mel marasztalták és megbékítették egy falatka 
kenyérrel.

Tavass volt, — Kezdődött a munka a 
határban. A munkás — a napszám hihe
tetlen olcsó: 10—12 garas volt. — Már a



lehet csodálkozni rajta, ha felsőbb nyo
más folytán az állami parancsszót vakon 
követő rendőrség a törvény becsületes 
végrehajtását készségesen elcsavarja.

A városok rendőrsége az önkór- 
mányzati hatáskör keretén belül, tehát 
államosítás nélkül fejlesztendő tovább 
szellemi és anyagi téren egyformán, 
hogy az állampolgárokat a törvény 
védje a rendőri túlkapások ellen, a 
rendőrséget pedig a megalkotandó szol
gálati pragmatika kötelezze kötelessége 
szigorú és pontos teljesítésére.1

Kossuth Ferencihez.
Intézett felirata a Barsmegyei gazd egyeslletsek 

megyénk vasntl politikájában.

Nagy méltóságú Miniszter Ur !
Kegyelmes Uram !

Nagy megelégedéssel vettük Nagymél
tóságodnak 85.1)72/111. 90f>. szám alatt egye
sületünkhöz intézett ama felhívását, hogy az 
országos vasúti hálózat tervszerű tovább 
fejlesztése érdekében jelölnök meg azon 
helyi érdekű vonalakat, a melyek létrehoza
tala a megye mezőgazdasági érdekéből kívá
natos lenne.

Örvendünk eunek főleg ezért, mert a 
vasút létesítési politika ez által kiemelhető 
eddigi kapkodó jellegéből, a mely nem 
mindig kedvezett a közérdeknek és sokszor 
jóvá nem tehető ferde helyzeteket teremtett.

Nagyméltóságod azon kegyes felhívása, 
hogy a még szükséges helyi érdekű vona
lakat jelöljük meg.

A legnagyobb készséggel kívánunk a 
felhívásnak engedni, de ha már ily szokat
lanul kedvező helyzet kínálkozik megyei 
közlekedési viszonyaink állapotának feltá
rására, úgy azt nem Bzalasztbatjuk el és 
nemcsak a helyi érdekű, de egyáltalán köz
lekedési viszonyaink mai helyzetét és annak 
javítására czélzó intézkedéseket is kívánjuk 
feltárni Nagyméltóságod előtt.

Vasúti közlekedésünkről általában elmond
hatjuk, hogy az nem kielégítő, nem pedig 
asért, mert a mezőgazdasági csikkek piacra 
juttatása nehéz és igy mezőgazdaságunk 
fejlesztése a legnagyobb akadályokba ütkö
zik, az ipari fejlődésről pedig megyénket 
valósággal elzárja azon fonák állapot, hogy 
megyei meglevő vasúti hállózatunk révén 
sem külföldi, sem belföldi szénekhez jutá
nyosán nem férhetünk, már pedig olcsó szén 
nélkül indusztria nincs.

Hogy mezőgazdasági czikkeink piacéra 
juttatása tekintetében mily nehéz helyzetben 
vagyunk, annak szembetűnővé tétele czéljá- 
ból utalunk arra, hogy fő vasúti vonalunkról 
a Párkánynána illetve Csata Berzenczeiröl 
átlagban 1 kor. 40 fillérbe kerül egy méter
mázsa gabona és liszt elszállítása a bécsi 
fogyasztó piaczra a mely természetes piacunk.

Ez a viteldij éppen annyi mint, ameny- 
nyivel Püspök-Ladánybói jut a gabona Bécsbe, 

nagy bér volt, ha egy férfi 15 garast kapott. 
És reggel, már előre kikötötték és kikérték 
abért, hogy rajta kenyeret vehessenek. 9-10 
garasért kapott is egy cipót, mit könnyen el- 
költhetett volna reggelire; de beosztotta 
egész napra ; sőt némelyik félre is tett be
lőle, hogy megossza a falat kenyeret azzal 
a szerencsétlennel, kinek ennyi sem jutott, 

Es ez a nagy nyomor addig volt a 
legborzasztóbb, mig a szeder nem ért. Mert 
eszel már sok gyerek és felnőtt csillapította 
éhségét. — S mert ekkor már termett más 
gyümölcs is, mi enyhítette a nagy ínséget.

Erre következett aztán az 1848. 
Léva, 1907. jan. 23.

»• XXleeal XX.

A szerkesztőségben.
— Nagyon sajnálom kisasszony, de . . . 

de .. . a dolog nem vált be. Talán más 
lapoknál szerencsésebb lesz.

A leány nem válaszolt, annyira elszo
morította ez a nehány szó, hogy sírni sze
retett volna. Csak nehezen birta válaszra 
nyitni ajkát kis idő múlva :

— Én is sajnálom, hogy miattam fáradt, 
hogy hiába olvasta — dadogta. — Köszönöm 
. . . azt reméltem, hogy be fog válni . . , 

A szerkesztő megkönnyebbülten sóhaj
tott fel. Félt, hogy a leány sírni fog, s a 
könnyező nők nagyon rossz hatást tettek reá.

— A címe nagyon jó a dolognak — 
tette hozzá, hogy enyhítsen a helyzeten.

— Azt jelenti ez, hogy ha változtatnék 
az elbeszélésen, akkor talán felhasználhatná ? 
— tudakolja a leány újra éledő remény
léggel.

akkor midőn földrajzi helyzetünknél fogva 
mi Ausztria felé vagyunk e szempontból 
utalva.

Hogy miért kell ily nehézséggel küz- 
ködnünk, azt a következőkben bátorkodunk 
előadni :

E'öször az országos politika az, hogy 
minden forgalom a főváros felé concentrál- 
tassék és másodszor a kir. államvasutak 
politikája az, hogy az olcsó vizi utaktól 
elzárassunk.

As előbbiek következménye az, hogy 
a megyénkből Budapestre és Budapestről 
Bécsbe szólló viteldijjakat kell együttesen 
megfizetnünk, hogy végre mégis Bécsbe 
jussanak áruink, a másik következménye az, 
bogy árpáinkat, búzáinkat Párkány-Nánai 
állomásról szekereznünk kell a Dunához, 
csakhogy némileg mérsékelhessük a magas 
vasúti viteldijat.

Egész másként alakulna mezőgazdasági 
czikkeink értékesítése, ha Párkány-Nánát a 
Dunával vágány kötné össze, ha a kir. állam
vasutak egy vágány kiépítésével a közszük
ségletnek eleget tenne, a mit természetesen 
úgy tehetne meg, ha fölszabadulna a víziszony
tól és ha az országos közlekedési politika nem 
kívánná ezentúl azt, hogy a vizek fölfelé 
folyjanak, vagyis hogy a természetes érté
kesítés irányai erőszakosan megtöressenek, 
mert ha a főváros emelése lehet országos 
érdek még nagyobb országos érdek a mező
gazdaság és ipar prosperálása, már pedig, 
mi barsmegyeiek, ezen kettős ok folytán 
kénytelenek vagyunk oly viteldij többlettel 
szállítani a külföld számára terményeinket, 
a mely állami adónk megkettőzésének 
felel meg.

De nem állhatunk meg annál, hogy a 
vasúti közlekedés ily irányú javítását óhajt
suk, a mezőgazdasági ipar s egy át alán az 
ipari fellendülés akadályait is el kell hárí
tanunk, ha azt óhajtjuk, hogy megyénk ne 
csak egyoldalúan/ mezőgazdaságilag, hanem 
iparilag is fejlődhessék. — Mig a Garam és 
Ziitva folyók hajózhatóvá nem tétetnek, és 
a tömeg szállítás o'csósága ily utón elő nem 
mozdittatik, a meddig tehát olcsó szénhez 
nem juthatunk, addig gazdasági és ipari 
tespedésre vagyunk kárhoztatva.

De joggal panaszkodhatik megyénk egy 
más irányú mellőzésről is. Már gróf Széc
henyi István is az ö éles látásával, a magyar 
északi pálya vonalat a Garamvölgy ben látta.

Egy tekintet az országos vasút térképére 
nyomban szembetűnővé teszi ezt, hogy az 
országos első rendű vonal hálózat éppen a 
miatt csonka, mert a Budapest-Parkánynánai 
vonal nem nyer elsőrendű folytatást Garam- 
Berzenczéig.

A Párkány-Nánától—Garam Berzenczéig 
húzódó éktelen hosszú viczinális vonal 20 
kilométeres menet sebességével valóságos 
gunyja a országos közlekedési politikának.

De vessüuk egy másik pillantást az 
országos vasúti térképünkre és ki nem fogja

— Nem, nem I . . . Lássa, a mi lapunk 
Divöját nem üti meg.

Ellison Barbara felállt helyéről s a ki
járat felé ment.

— Jó napot — mondá röviden.
A szerkesztő udvariasan szólt:
— Ha valami egyebet ima, talán azt 

felhasználnhatnók . . .
A leány az utczára érve, sírva fakadt. 

Érezte, hogy ez nem igaz, csak vigasztalás 
akar lenni s máskor talán be sem ereszte
nék. Pedig tudta, hogy amit irt, nem volt 
mindennapi doiog, s bizonyára el sem olvas
ták, mert nöirással volt dolguk. Pedig hat 
heti számlájuk volt már fizetetlen. Nővére 
ugyan elvégezte a gyorsírászati tanfolyamot, 
de még nem kapott állást s ő maga beteg 
volt három hétig.

Akkor, mikor még nem voltak rászorulva 
arra, hogy pénzért írjon, sok elbeszélését 
közölték egyes lapok s most, hogy az éle
lemre s ruhára pénz kellene, nem akarják 
bevenni dolgozatait, pedig azok csak javul
hattak idővel a technika révén is.

Megállóit, Észrevette, hogy keserűsé
gében cél nélkül bolyong London utcáin. 
Hazament. Nővére kérdésére aztán el kellett 
mondania bánatának okát.

— Tudod, mikor oly sok pénzre volt 
szükségünk, elküldtem a Knapsao szerkesz
tőjéhez a kéziratomat, s most elmentem 
megtudni sorsát. Azt hiszem, el sem olvasták 
de aat mondták : maga as elbeszélés semmit 
sem ér, ellenben a címe jó.

— A szamarak 1 — kiáltott fel Mollie 
méltatlankodva. — Hiszen es az elbeszélés

kerülni figyelmünket az, hogy megyénk üres 
területe a hiányzó lánczszem, a mely a Mis- 
kolcztól Lundenburgig kiépítendő nagy 
Transversális vonalat megszakítja. Mert az 
ország mezőgazdasági politikája transveraális 
vonalakat is megkövetel, nőm csak a köz
pont felé futó elsőrendű pá’yákat.

A müveit nyugat egyetlen országában 
sincs — Ausztriát kivéve — a melyet kár 
e tekintetben is mintaképül venni — a vasút 
öszpontositás annyira ad absurdum vive, mint 
Magyarországon.

Szükségesnek tartjuk tehát azt, hogy 
Ipolyságtól Léván, Verebélyen át Nyitráig 
a hiányzó lánczszem egy nagy tranversális, 
első rendű vonatba beillesztessék.

Kívánatos végre az, hogy megyénk
1 vasutak utján a Dunántúllal is összekapcsol- 

tassék. Ma Barsvármegye a Dunántúllal csak 
Budapesten és Pozsonyon át közlekedhetik;
— holott ha Esztergom és Komáromnál a 
Dunántúllal kapcsolatot nyerhetne, mégis 
csak valahogy hozzá férne az Esztergomi és 
Tatavidéki szénbányákhoz tűrhető viteldij 
alapon.

Ezeket az általános közlekedési kívá
nalmakat elő kellett adnunk, hogy megérthe- 
tővé tegyük helyiérdekű vasút fejlesztési 
politikánkat.

Ezen szempontból pedig kívánalmaink 
a következők :

1 Kapcsoltassák össze Léva Nagy-Kál- 
nán át Verebélylyel és Nyitrával. — E 
célból s vármegye már is meghozta az áldo
zatát, miután hozzájárulását megszavazta. E 

’ vasút derékban vágná a vármegye területét 
1 nyugatról keletre, ho'ott ez időszerint csak 
; dé'ről északra futó pályái vannak.

Régi óhajunk e vasút vonal létesítése 
' és csak az óhajtandó, hogy a még útban
■ álló nehézségek, melyek & vasút építése elé 

tornyosulnak, mielőbb legyözessenek.
2. K vánato’, hogy a Léva Berzenczei 

' vasút Kovácsi állomása Aranyos-Maróthtal
helyi érdekű vonattal összekap csoltassék, 
nem annyira gazdasági, mint megyei admi- 
nisztratio szempontokból. A vármegye e 
vasútra is már megszavazta hozzájárulását.

3. Kívánatos, hogy a Komárom—Érsek
újvári vasút helyett, a Komá om Perbetei 
vonal épüljön ki és nyerjen kapcsolatot 
Nagy-Sallón és Nagy-Sárón át a Garambal- 
partjávai, a mely része a vármegyének köz-

' lekedésileg hozzáférhetetlen.
A garam áthidalás Sárónál nem meliőz-

■ hetö. A megye területén a vasút Vámos- 
Ladányig és onnan Léváig lenne kiépítendő
— Vámos Ladánytól a kapcsolat is a honti 
vasutakkal keresendő.

4. Kívánatos, hogy Léva a már meglevő 
Ipolyság— Korponai vonal részbeni fölhasz
nálásával Ipolyság és a szikincze völgyén 
át Bakabányával nyerjen közvetlen vasúti 
összeköttetést, a mely a Léváuái szomszédos 
honti részeknek régi hő vágya és törekvése.

5. Ezeken kívül a Garam és Zsitva

I

legalább tízszer oly jó, mint azok a buta 
elbeszélések ott a lap hátán 1 . . . Hát még 
mit mondott ?

— Ajt is mondotta, hogy más lapnál 
talán elfogadják. Meg hogy jó a címe.

Mollie dühös volt, de Barbara vigasztalta ;
Látod Molliekám, a szerkesztő jobban 

megítélheti, mint mi. Mi elfogultak iehetünk 
magunk iránt. Kérlek hozd ide a kéziratot. 
Olvassuk el még egyszer. Ott van a kabá
tom zsebében egy nagy, szürke borítékban.

— Nem találom — szólt Mollie, mikor 
visszatért az előszobából.

Barbara is kiment, de bár tűvé tettek 
mindent a kézirat miatt, nem sikerült azt 
megtalálniok.

— Nem nagy baj — sóhajtott Barbara. 
— Úgyse vehettük volna hasznát. B zonyo- 
san útközben esett ki a zsebemből.

Másnap Barbara lázban volt a Mollie azt 
mondotta, hogy tegnap meghütötte m.gát 
abban a csúnya locs-pocs időben. Az orvos 
a gyógyszerek már ezelőtti is fölemésztették 
kis jövedelmük háromszorosát, de most a 
Barbara újabb betegsége valóságos Isten 
csapása volt sie^ény Molliera. Azt sem tudta, 
mihez kapjon. Hanem egy hideg deczemberi 
napon, akkor már Barbara elhagyta az ágyat, 
Mollie kipirult arccal rohant be hozzá.

- Képzeld csak ! — kiáiltotta. — Va
lami nagyon különös dolog történt 1 . 
Látod ezt a szépirodalmi szemlét ? Egy 
shilling az ára. Nekünk egy egész vagyon. 
De azért megvettem volna akkor is, ha 
háromszor ennyibe is kerül.

Mi történt ? — kérdezte a másik bágyadt 
mosollyal.

völgyében valamint Oszlány vidékén a k98. 
kény vágányu gazdasági vasutak egész 
hálózata teremtendő meg, mert ezek hiánya, 
bán gazdasági tömeg és ipari termelés el nem 
képzelhető.

Ezen itt elmondottakban fejtettük ki 
Barsvármegye közlekedési po'i'isáját, m ye. 
két úgy a megye általános közieked 
viszonyainak javítása; mint a helyi érd kii 
vasút hálózat kiépítése szempontjából s ij5. 
ségesnek tartunk. Ctakis ezen kivánaltu 
belátható időközben bekövetkező megi.^|^. 
sitása tenné lehetővé azt, bogy moziig, :<J4. 
ságilag virulhassunk és az ipari fejlődés 
lehetősége megadassák.

Ma e helyzet az, hogy daczára ki nem 
elégítő közlekedési viszonyainknak, vánne- 

< gyénk mezőgazdasága épen nem az utolsók 
! közé tartozik a mi azt bizonyítja, hogy a
■ megye lakossága meg van érve a m zó -az. 
! dsság magasabb fejlesztésére, ha közgazda- 
í ságilag illetve közlekedésileg is a fejlődés 
í föltételei megadatnak.

Ipari tekintetében a vármegye helyzete 
’ szára'mas és olyan is marad mindaddig, 
' amíg közlekedésileg kedvezőbb he 
I nem juthat.

Elegendő indokok ezek arra, hogy 
• Nagyméitóságod figyelmét állapotainkra fel- 
, hívjuk.

Különfélék.
— Városi közgyűlés. Lévar. t. varos 

' képviselőtestülete január hó 29-én d. u. 4
■ órakor rendkívüli közgyűlést tartott. A Kép 

viselöteBtületi tagok szokatlan nagy számmal 
jelentek meg. A polgármesteri jeient.es kap
csán a közgyűlés elhatározta, hogy eihuoyc 
érdemes tagjáuak, Dr. Novotuy Imrének 
emlősét és érdemeit jegyzőkönyvben örökíti 
meg. A tanács javaslatot nyújtott be a vá
rosi pénztár és adóhivatalban levő hátralé
kok földoigoztatasára, s erre nézve segéd
erők alkalmaztatására 500 koronát kér e ö- 
irányoztatok A közgyűlés nem nagy örömmel 
szavazta meg a kért összeget; töob oldalról 
kifejezésre jutott azon nézet, hogy úgyis 
küszöbön lévén a városi túztviseiöK fizeté
sének rendezése, a.kaimazzon a város oiyan 
tisztviselőket, akik maguk—időnként alkal
mazott segéderők nélkük — is el tudják 
végezni a rájuk bízott munkát. — A pol
gármester bejelentette, hogy egy angol cég 
több bőrgyárat szándékozik Magyarországon 
létesíteni, s ezek egyiket egy fővárosi pénz
intézet igazgatójának ajánlatára Léván állí
taná fei, ha a város telket, 15 évi adómen
tességet és más kedvezményeset adna a 
vállalathoz. A pénzügyi szakosztály az eszms 
támogatását ajánlja; a közgyűlés utasította 
a tanácsot, hogy annak idején tegye meg a 
tényleges javaslatot. — A' közgyűlés név
szerinti szavazással egyhangúlag elrendelte 
a Kherndl-féle szántóföldnek kisajátítás u'ján 
való megszerzését. — Most a tanítóképző 
telkének megvétele került szőnyegre. A 
közgyűlés először is a Kálvária telkek meg
szerzését kivanta tárgyalni. Idevonatkozó.ag 
a polgármester felolvasott egy sürgönyt, mely 
szerint a kormány magadja a kisajátítani 
engedélyt, de megjegyzi, hogy a hosszas 
e járás esetleg megakadályozza, hogy az

— A te elbeszélésed benne van. Valaki 
megtalálta, elolvasta, jónak ítélte és beküldte 
a laphoz. Ped g ez a lap csak elsőrangú 
Íróktól közöl dolgozatokat. Nézd, itt a szer
kesztői üzenetek rovatában pedig a szer
kesztő kéri Ei'ison Barbarát, leune szives 
őt sürgősen felkeresni.

Csodálatosak Istennek utjai — mor
mogta Baroara s e perctől fogva szemlá’o- 
mást javult állapota, úgy, hogy a következe 
napok egyikén már el is mehetett a szer
kesztőségbe.

Bocsásson meg kisasszony, — szóit 
a szerkesztő : csinos, harmincéves ember_
de a kéziratát én találtam meg. Három 
lapban tettem közzé hirdetést, hogy czimét 
velem tudassa. Ez nem történt, igy utólagos 
jóváhagyása reményében közzétettem az el
beszélését a lapomban. Nem haragszik ? És 
megengedi, ugy-e, hogy a nálunk szokásos 
honoráriumot kiutaljam önnek ? E szavakkal 
az ámuló leánykának egy tiz fontról szóló 
csekket adott a kezébe.

Barbara nem birt szólani. A nagy öss- 
zzeg láttára elvonult lelki szemei előtt nagy 
nyomorúságuk, hitvány kis tőkéjük, mely 
csaknem teljesen elapadt már és szeme 
könnyekkel telt meg. A szerkesztő jóságos 
tekintete bizalmat ébresztett benne s be
széd helyett néma hálálkodassal szorította 
meg a kezét. Majd, mikor magához tért, 
e panaszolta a másik szerkesztő viselkedését. 
És mikor elbúcsúzott, a szerkesztőségi tagok 
nagy ámulatára, a főszerkesztő Iskisérte a 
lépcsőn a fiatal leányt.

És azóta a szépirodalmi szemlének ren
des és legkiválóbb munkatársa lett a eisr- 
keaatö felesége ; Ellison Barbara,

jeient.es


építés mir a tavasszal megkezdődjék. Viszont 
a közgyűlésben kit. nézet volt az, hogy a kisa
játítás a legrövidebb eljárás. A polgármester 
tudtul adta, hogy az uradalom hajlandó alku 
vaey kisajátítás utján is az egész kálváriái 
szőlőt átengedni, mely esetben a telek négy
szögben áli majd rendelkezésű’. A telek __
akár az uradalmi szőlő, akár a kisbirtoko
sok telkei vétetnek meg — 33,000 koronába 
kerül, a szükséges utcanyitás 20 — 22,000 
koronába. A Kálvárián való elhelyezés mel
lett Holló Sándor érvelt, a Koháry-utcai 
telek megvételét Ordódy Endre ajánlotta 
takarékosság szempontjából. A’t előzetesen 
m gkö'ött szerződések szerint a Koháry-utcai 
telek is belekerülne 29,000 koronába, ehhez 
számítandó még a hosszú elhanyagolt 
sáros utczának kikövezése és gyalogjá
róval leendő ellátása. E rendeltetvén a 
szavazás, 64 szóval 8 szavazat elle
nében elhatározta a Közgyűlés, hogy a 
kép őintézetnek a Kálvária-dombon ád helyet 
illetőleg megkeresi a kormányt, hogy a 
szü-séges telek ■ kisajátítását — a varos 
terhére — indítsa meg. A folyó évi költség
re és tárgyalása és az ezzel kapcsolatos 
kérdések elintézése —későre járván az idő
— csütörtökre, azaz, január 31-éré halasz
tó ; a közgyűlés még ezután öt kisebb 
ha ásítást nem türö — adásvételi jogügy
it megkötését határozta el — 31-én,

csütörtökön folytatólagosan tárgyalta 
s eddi közgyűlésről hátramaradt ügyeket. 
El szőr az 1905-6 évi közmunkák zárszá
madásait vette tudomásul, úgyszintén elfo
gadta az 1907-ik évi községi közmunka 
kii tségirányzatát. Tárgyalásra kitűzte a 
Kuspp Dávid építkezéséből kifolyó köztér 
részlet eladását. A polgármester bejelentette 
a Képviselőtestületi meghatalmazottakat*;  
Fiommcr I’náczné a vonatkozó törvény 
sz -int ebbeli jogától elesvén, helyébe mint 
viriíis Frommer Mór vétetett fel; az elhunyt 
Dr. Novotny helyébe pedig S einer Henrik, 
özv. Botka Lászlóné sz. Kherodi Maria fel- 
hivatik, hogy jogának gyakorlása céljából 
meghatalmazottat nevezzen meg. Ezek- 
után az 1907-ik évi költségvetés került 
tárgyalás alá. Báthy László a költségvetési 
előirányzat külső kiállítását helyteleníti, A 
tételek összegezve vannak, úgy, hogy a 
közönség tea tud eligazodni az egyes téte
lekben. így pl. az irodai átalány rovatában 
nemcsak az Írószerek, de a fűtőanyag, tisz
togatás stb. is benfoglaltatnak. Javaslatot 
tesz az iránt, bogy a költségvetési előirány
zat a jövőben teljes részletességgel készít
tessék el A közgyűlés a javaslatot elfogadta 
és mellőzte a számvevőnek azt az óhajtását, 
hogy ezen célra segéderőt adjanak mellé;
— mellőzte azzal, bogy a részletes adatok 
úgyis készen kell hogy legyenek a költség
vetésnél, azoknak kiírása pusztán gépies 
munka. Szokatlan nagy vitát vont maga 
után maga a költségvetés, melynek egyes 
tételeit a városi tisztviselők egy memoran
dumban — a melyben fizetés- és lakbér
emelést kérnek — kifogás alá vették. Esen 
kifogások, valamint a polgármesternek ezekre 
vonatkozó észrevételei, úgyszintén a főjegy
zőnek külön beadványa — melyben beje
lenti, hoty a po'gármester vádjaival szemben 
maga ellen fegyelmi vizsgálat megindítását 
kérte — szenvedé'yes vitát provokáltak, 
melynek következménye az lett, hogy a 
polgármester és a főjegyző kérelmire a köz
gyűlés mindkettő ellen a fegyelmi eljárás 
niegi-d'iását határozta el. —E-után a kép
viselőtestület szerette volna még lega'ább a

I &öitsegvete8t ieiárgyain1, de az e mérgesedett 
I hangulat következteben abba tellett hagyni 
I a tárgyalást. Tárgyalás közben Ugyanis a 
I po garme.- er Babusok számvevő ismételt köz- 
I beszólására erősebb kifejezéssel ált, Babusek 
I a kifejezést nyomban visszamondta a polgár- 
I mesterre, azért a-.tán a polgármester inditvá- 
I nyara a k- pvisalőtestületi tagok a széksort *st  
I negállaprv&n, Babusok számvevőt 2 korona 
I minim álig birsággal sújtották. Közben mind 
I többen távoztak a teremből, mire a polgár- 
I ®est a gyűlésnek véget vetett s anuak 
I folytatását f. hó 4-ére, héttőre tűzte ki.
I Tudományos előadás. Febr. hó 
lilán zerdan este 6—7 óra között tartja 
liheg Lendvay János, főgimn. tanár folytató
lagos tudományos előadását az egyéni tu'aj- 
Idooeágoaról. A tárgy annál érdekesebb, mert 
|-b e ózö két értékes előadás után e hirma- 
|dik iesz az, mely a társadul n unitban jeiant- 
Isezö róros és ennélfogva káro? kinövések 
lUrme-zeti alapját világítja meg.
I — Előléptetés. Dr. Gaál Homoky 
lkaim u k;r. törvényszéki biró és Bocsek 
■Károly újbányái kir. járásbiró a Vll.-ik 
Ifizetét! osztályba léptek elő.
| — A városi vigadó tervei. Ily hang-
ItatOs emuén érkeztek be a hirdetett városi 
lTendé"lö-ierv pályázatára a jeligés pályamü- 
l’ek, számszerint: 17. Apályázat eredménye 
|rttnényea felüli, gyönyörű és amellett prak*  
|bkus tervek erkeztek be. Majdnem vala- 
Jiotany. a földszint szögletén kávéházat, 
fO’ábbá a Teieki-uteára éttermet, kis korcj- 
F4', a Kossuih-térre üzlethelyiségeket, az 
ffceleten az üzletek felett három úri lakást 
f Teieky-utcai részen szálló-szobákat, az 
fdvar fele pedig a dísztermet, illetőleg ezin- 

kocsiszínt és istálló helyiségeket tün- 
ret fel. Van egy remek terv, mely valóságos 
rSidirpslotát varázsolna a vén Oroszlán 
fMén, csakhogy — sok pénz kellene hozzá. 
I - Tudorrá avatás. Rohonyi Gyula, 
Farosunk szülötte (Busman Alajos fia) folyó 
rQ avattatott fal a budapesti tudomány*  
potensen a jogtudományok tudorává.

— Gyászrovat. Győrffy Géza kir. 
tanácsos, nyugalmazott pénzügyigazgató, a 
ev»‘ pánzügyigazgatóság utolsó főnöke január 
ó 20-ikán Miskolczon hosszas szenvedés 

után életének 68 ik évében meghalt.
Kolbenhayer Gyula olichópusztai bérlő, 

Barsvármegye törvényhatósági bizottságának 
tagja, január hó 25 én s-ivszélhüdés követ
keztében hirtelen elhunyt. A bo'dogult ide
gen származása dacára — valódi barbarossza 
germán típus volt hamarosan magyarrá 
lett, gyermekeit is magyaroknak nevelte. 
C<aládi és emberi erényeivel széles körben 
becsülést vívott ki magának, mint gazda is 
elismert szaktekintély volt. Özvegyén kívül 
hét gyermeke gyászolja.

— Kinevezés Pély József budapesti 
bttntetőtörvenyszéki joggyakornok a buda
pesti kereskedelmi és váltótörvényszékhez 
- , Pincsik Gyula pozsonyi törvényszéki 
joggyakornok a szombathelyi törvényszékhez 
aljegyzőkké neveztettek ki.

— A kath. kör. estélye. Tegnap 
folyt le az idei farsang legnépesebb, s mond
hatni legsikerültebb estélye, a kath. kör 
mulatsága. A szép műsor igazi műélvezetet 
nyújtott a nagyszámú közönségnek, nemkü- 
lömben pompás jó kedv uralkodott a műsort 
követő tánc alatt. Az estély lefolyásáról 
kőtömbén a jövő számunkban fogunk rész
letesen megemlékezni, most ciak annyit, 
hogy még jobban mulatott volna a közönség 
ha a he yiség legalább is kétszer akkora 
lett volna. Majd a jövő ftrsangon I

— Halálozás. Rakovszky Gyula okle
veles gazdász a nemrégiben elhunyt Rakovszky 
Ferenc, az ar.-maróti kir. közjegyző fia, 
január hó 30-án hosszú szenvedés után életé
nek 29-ik éveben Aranyosmaróton elhunyt.

— Csendélet a városházán. A legu
tóbbi közgyűlésen nyilvánossá lett a váron 
tisztviselők között már régen folyó torzsal
kodás, és bizony valljuk be — nem nagy 
büszkeségünkre — botrányos jelenetekben 
ia jelét adta ez a lappangó egyenetlenség. 
A képviselőtestület legöregebb tagjai sem 
emlékeznek ilyesmire. Mindenesetre sajná- 
ia'oi körülmény ez városunk életében, annál 
károsabb, mert Léva város most van épen 
fejlődésének korszakalkotó mozzanatánál; most 
együttes, egyetértő munkára, sőt áldozatokra 
is lesz szükség, mert csak igy rakhatjuk le 
városunk ieendő virágzásának, nagyságának 
alapjait. Ha a jobbat tételezzük fel, úgy azt 
kell gondolnunk, hogy városunk fejlődésé
ben kell keresnünk az okot, hogy t. i. azok 
a tisztviselők, akik jók voltak a régi igény
telen kisiparos-varosnak, rm már a városi 
élet mindennemű ügyeinek fejlődésével ‘“n-uviJUniM u lü 1» uucav v qi j nui.j Vdl tjaUUlln A UiabU ATAUIA1C X AX.,
szemben gyengéknek bizonyultak, a munka ’ Novotnyné 2 kor., Neuer Kálmánné 1 kor., 

erejüket, > Ojdrejkovics testvérek 2 kor.. Kabina Er
vinné 2 kor., Altmann Antalné 1 kor, Weisz 
Markné 1 kor., Kreskó 60 fit, Braun Adolfné 
2 kor., N. N. 1 kor,, Hoffmann 1 zsák 
krumpli, Dóka Jónásné */*  *> Z9*r, Vaczy 
Jónásné bab, krumpli, Völgyi Ferenczné 1 
kor., Ghimessy Mihályné 60 fii., Kalmár 
Sándorné 1 kor., Balázs Márton 20 fill., 
Haulik Lajosné 30 fii, Lenthár Ferencz 20 
fii., Braun Gyu’áné 2 kor.. Schwarcz Cöles- 
tin 1 kor., N. N 1 kor., Weisz Benőné 
50 fit, Oszuska Istvánné 40 fii., Csekey 
Gyuláné 60 f., Tóth J. 1 kor., Fizélv Luiza 
1 kor, Krizemanek József 40 fii., Tulasay 
Jénosné 1 kor., N. N. 40 fik, Ertler Henrik 
5 kgr. bab., Varannay István bab, Molnár 
Sándor 1 puttony krumpli, Kies István 1 
zsák krumpli, Szabó Andrásné 1 puttony 
krumpli, Kálnay Jónásné 2 1. bab, és 1 1. 
lencse, Bo'dis József ‘/B puttony krumpli, 
Dékay Istvánné 30 fii., Péli Istvánné 40 f., 
Stromszky 20 fik, Pachinger 1 kor., Fried- 
mann 12 fik, Lehotzky Béláné 60 fii, Csá
kányi S.ndorné 20 fik, Wilheim Jakab 40 
fik, Bretterné 1 kor.. Takács Mihály 1 kor., 
N. N. 50 fii., Vo f Istvánné 1 kor,, özv. 
Mészáros Józsefné 2 kor., Kiss Pálné 1 kor., 
Nagy Arthurné 1 kor., özv. N’csey Imréné 
1 kor., Bányai E'ekné 1 kor., Borcsányi 
Béláné 1 kor., özv. Ondrejkovich 1 kor., 
Farkó Krisztin 20 fii., Médiáé 1 kor., Mecze 
60 fii., Hraskó György 1 kor., Hraskó Ká
roly 60 fi)., Rakovszky István 10 fik, Spi- 
sákné 1 kor., Kuna Józsefné 10 fik, Ra
kovszky Mihályné 10 fik, Kaucsár Jánosné 
10 fik, Rotyik Jánosné 40 fik, Rotyik Jó- 
zset'né 20 fik, Tóth Lászlóné 1 kor., Veisz 
Mórné 20 fik, Szabó Sándor 60 fik, Tusnay 
Jánosné 60 fik, Vörös Lajomé80fík, Váczi 
Jónásné 50 fik, R'edlné 2 kor., H. V. R. T. 
Bidő 2 kor., Ortmann Fidélné 1 kor, Stre- 
linger egy serpenö Tóth Lászlóné egy pu
ttony krumli,

(Folyt, köv.)

meghaladja a fizikai és szellemi 
szóval ; a modern Lévának, mely itt a fel
vidéken mindinkább jelentősebbé válik, 
melyet már tőlünk messze levő, de tisztán 
iátó tényezők is az ipar és kereskedelem 
fontos emporiumának szemeltek ki —ennek 
a nagyobb igényű városnak már nem felelnek 
meg. Szinte természetesnek látszik, hogy a 
közgyű és n tapasztalt disszonáncia hatása 
alatt a képviselőtestületnek ilyenhez nem 
szoko t tagjai kivonultak. Reméljük azonban, 
hogy ez a kivonulás nem azt jeenti, mintha 
az illető számot tevő tényezők ezután nem 
akarnának befő yni a városi közügyek veze
tésébe, ez csak a felháborodás e'sö hatásárak 
a kÖ7etkezmé' ye ; az intelligens, teljesen tár
gyilagos erők segítségére épen most van 
szüks’g, mikor városunk fejlődési korsza
kában a tisztviselők fize és°’n*k  javítása 
kérdésében mintegy természetszerű eg lép 
előtérbe a kéreés, hogy vájjon az alkalma
zottak alkalmasak-e tisztük pontos és lelki
ismeretes te'jest'ésére.

— Hegyközségi gyűlés. A Kereszt
hegyek hegyközsége f. évi január hó 27-én 
l. városháza naptermében évi közgyűlést tar 
tott Thuróczy János hegybíró elnöklete alatt. 
A jegyzőkönyvet Bobb László vette fel. A’, 
évi je'entés szerint a bevétel 582 korona 74 
fillér, a kiadás 458 korona 6 fi lér, készpénz
maradvány 124 korona 66 ti lér.

— Iskola államosítás Z mrnóczán 
f. hó 27 en a rom. kath. hi.felekezeti község 
népeyülést tartott, hogy a tervbe vett iskola 
kibővítésével járó kö tségek mikénti fede
zéséről tanácskozzék Miu‘án a létező két 
tanterem a felszaporodott gyermekeknek 
befogadásara elégtelennek bizonyult, — 
tantermek kibővítésére, esetleges építésére 
önmaga képtelen, e: okból két szavazat 
ellenére kimondotta, bogy az iskolát az 
államnak adja át. Ezen határozatot az egy
házmegyei főhatóságnál kieszközölni rendelte.

__ Erős tél. Rég nem volt már ilyen 
kemény telünk. A múltkori hóolvadáskor 
már majdnem tavaszi idő járta, de csak 
még keményebben jött rá a fagy, mint 
azelőtt, most meg olyan tömeges hóesésben 
van részünk, mintha csak az északi sarkon 
volnánk. A nagy hó elrontotta az utolsó 
nyulvadászatokat is, ahol meg is tartották, 
nem sok eredménnyel járt, mert a nyu’ak 
a puha hótakaró alatt lapultak, s eszök 
ágában sem volt a vaczokból kiugrani. — 
Az a kérdés, hogy a medve hogyan értel
mezi a tegnapi napot, elhag"ja e barlangját, 
vagy vissza megy ? Mert hát olyan se hideg 
— se meleg idő volt.

Köszönetnyilvánítás.
A lévai kereskedő ifjak társulata f. év 

január hó 20 án rendezett tánczestélyén 
felülfizetni szívesek voltak :

Swartz Sándor Dr. Wsiss Lipót, Földes 
Sándor, Sohláiinger Lajos Nagy-Málas, Vor- 

mes N. 3—3 kor., Kún József, Dr. Szilárd 
Samu, Orován Adolf, Braun Gyula, Schvartcz 
Lajos Esztergom, Spitczer Rezső, Missák 
Zsigmond, Weisz Jenő, Fenyvesi Károly, 
Dr. Fényes Dezső, Hekseh Samu, Knapp 
Géza, Engel Gyula, Knapp Dávid, Szauer 
Mór, Goldstein Henrik, Schönstein Henrik, 
Frommer Mór, Pintér Samu, Holzmann Bó
dog, Engel József Weisz Kálmán, Frommer 
Ignácz, Lőwy L’pót, Faragó Samu, Donáth 
Mór, Medvegy Lajos és Schvitczer Gyula 
Tokod 2—2 kor., Weisz Miksa, Sugár Mór, 
Weisz Henrik, Dukesz Jenő, Silbinger Zsig- 
mond, Frommer Imre, Deutsch Mihály. Sol- 
ner Simon, Pick Sándor, Madarász Ödön, 
Weisz Simon, Kohn A, Ciata, Reitmann 
Ignácz, Adier Zsigmond, Engel Miksa, 
Hirschler Sándor, Kiéin József, Schwartcz 
Albert, Stern Hermán Újfalu, Kertész Lajos, 
Wertheimer Lipót,Schulcz Ignácz, Weinstan- 
ge! Samu Nagy-Silló, Knapp Gyula, Hoh- 
berger József, Kaiser Géza, Paskes Ignácz, 
Deutsch Izsó, Rosenthál Géza, Berger Ernő, 
Weinberger Zsigmond, Horn Hermán, N. N , 
Ertler Henrik, Neuman Adolf, Adier József, 
Köpcsényi János, Weisz Ferencz, Winter 
Sándor 1—1 koronát.

Kötelességünknek tartjuk a szives felül- 
fizetöknak és különösen az estélyen közre
működött hölgyek és uraknak ez utón is 
köszönetünket kifejezni.

A társulati elnökség. 
Köszönetnyilvánítás.

A lévai nőegylet által fentartott „Ste
fánia árvaház" részére a múlt év öszigyüj- 
tésének eredménye :

(Folytatás.)
Dr. Biloghné 2 kor., Harsághyné 2 kor., 

Farkas Orbánné 2 kor., özv. Lokota Adolfné
1 kor., Féja Kálmánné 2 kor., Lévai ura
dalom Igazgatósága 5 kor., Szakmáry Margit
2 kor,, Rzehák Laura 6 kor., Rzehák 2 kor., 
Gyapayné 2 K., Dr. Prisznerné 2 kor., Bézy 
Ferencz 40 fii., Báthy László 20 kor., özv. 
Vietorisz Sándorné 2 kor., Cierhelyi Sándor 
2 kor., Lendvay János 2 kor,, Balázs Jónás 
20 fii., S:adler Mihály 20 fi1., Gál Dávid 
10 fii., Sági Jánosné 20 fii., Rácz Józsefné 
1 kor., Mészáros Andrásné 20 fii., Ssabó 
Lajosné 10 fit, Bura Jénásné 20 fii., Vizi 
Sándor 40 fii,, Kosa Istvánné 40 fit. Góra 
József 20 fii., Dankovics Jánosné 20 fii., 
Demeter Isvánné 10 fii., Roner Péter 40 
fd., Hadady Géza 2 K., Balthaváry Jenő 
1 kor., N. N. 20 f., Kurucz Ernő 1 kor., 
özv. Farkas Lajosné 1 kor., Kriek Jenő 2 
kor., Dereánóné 1 kor., Brach Mórné 1 K.,

t

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Jóasei rendőrkapitány.

Busa m.-mázsánként 13 kor. 20 fill. 13 
kor, 40 fill. — Kétszeres 12 kor. 40 fill. 12 
kor. 60 fill. — Rozs 11 kor. 80 fill. 12 kor.
— fill. — Árpa 12 kor. 40 fill. 13 kor. 20 
fill. — Ztb 13 kor. 60 fill. 13 kor. 80 fill.
— Kukorica 9 kor. 80 fill. 10 kor. 20 fill.
— Lencse 25 kor. 40 fii). 26kor, 40 fill. — 
Búb 15 kor. 60 fill. 16 kor. 40 fill. — Kö
les 9 kor. 40 fill. 10 kor. — fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten 
Lóhere90 110124,Lucerna 120 130, Biborhere 
30-32, Fehérhere 90 110, Nyúlszapuka 110 
120, Baltacin 26-28, Muharmag 14-15, Bük
köny 18- 20,

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 évi február hó 27-tól J9O7 évi febuár hó 8-ig.

Születés.

A szőlői nere
®a ® 

-15 !
A gyermek

neve

Knep József Leviczki Erzsébet leány Mária

Kaczián András Turján Vilma fiú János József

Adier Mór Quitt Ilona leány Etel

Házasság.

Vőlegény bs menyasszony neve Vallása

Toldi József Hingyi Julianna

Fér bért János Czuper Julianna 

özv. Koháes Gyula Szabó Rozália

Halálozás.

r. kath*

r. kath

ev. ref.

Az elhunyt neie Kora A halál oka

özv. Sebő Mihály 65 éves- Tüdőgyulladás

Nyilttér. 

Nyilatkozat.
Alulírott ezennel kijelentem, hogy a 

Tokody István és idősb Tokody Imre urak 
lévai lakosok ellen a múlt évi deczember 
hó folyamán megtartott képviselő választá
sokból kifolyólag, — továbbá Tokody István 
ur ellen már ezt megelőzőleg többször tett 
sértő állításaim minden alapot nélkülöző 
valótlanságok.

Midőn a történtek felett mélyen érzett 
sajnálkozásomnak adok kifejezést, — egyút
tal a fenti uraktól az okozott sérelmekért 
bocsánatot kérek.

Léva 1907 január 26.
Mácsánszky János

Előttünk mint tanuk előtt:
Stern Sándor
Bartos István.

4493/1906 tlkvi szám.
Árverési hirdetményi kivonat.

A lévai kirf járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
közhírré teszi, hogy Veres Lajos és neje Kovács Ágnes 
úgy Balázs Lajos és neje Kovács Ilona együttes ké
relme folytán az önkén*  es árvérés kérvényez*  aiiek a 
lévai kir, járásbíróság területén levő Nagyod községben 
fekvő s a nagyodi 165 számú tjkvbeu AI.l sor. 40 
hrszám és 35 népsorszámu házukra és beitelkükre az 
ezen ingatlanokra C. 2 tétel alatt özv. Kovács Istvánné 
szül. Nagy Katalin és C 4. tétel alati özv. Kovács 
Andrásné szül. Kis Lídia jajára bekebelezett özvegyi 
jogok terhétől mentesen 699 korona kikiáltási árban 

‘ az árverést elrendelte és hogy a fentebb megjelölt in- 
’ gatlan az 1907 évi február hó 18 ik napján dél e. 10 
i órakor Nagyod község bírói házánál megtartandó nyii- 
[ vános árverésen a kikiáltási áron alul is el fog adatni. 
• Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 

becsárának 10% át készpénzben vagy az 1881 évi LX 
t. ez. 42 §-ábau jelzett árfolyammal számított és az 
1881 évi november hó 1-én 3333 szám alatt kelt I. M. 
K, 8 §-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881 évi LX t. ez. 
170 §.a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál tör
tént előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1906 évi deczember hó 12 napján.

Pogány Virgil 
kir. járásbiró.

Kiadó lakás!
Kohári-utca 22 az. alatt 4 szoba, elő- 

1 szoba, konyha, éléskamra, pince, fás
kamra és gyümölcBöskert folyó évi május 
1-étől kiadó. Bővebb felvilágosítást ad : 
Özv. Váray Lajosné Kohári-utca 57 sz. 

I __________________ __ _____________

névvel.

Gyermekeket 
már cs»ak a 

Kathreiner-re

Valódi csak az 
eredeti csomagokban

Kath re mer

Ne használja senki 
keverék nélkül az Izgató 
gyarmatkívét! 

Kizárólag a
Kathreinor-féle 

Kneipp-maláta kávé 
bizonyult a legjobb pót
kávénak, mely könnyen 
emészthető, 
tápláló és 
vérképző, " 
miáltal elő
mozdítja az
egészséget. )

■ szwrtassukr—
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Kiadó lakás!
Hiá.sssló.'U.tca. 6 «sz- alatt 

2 szoba, előszoba, konyha és éléskama- 
/ rából álló lakás esetleg kerttel f. évi 

xnd.j-13.8 1-ére kiadó.
Bővebb felvilágosítást ad

özv. Neumann Adolfné.

I i

Birtok kerestetik
T-r-i Ag-y^telrR- K-özvetitők 
kizárva. Cim a kiadóhivatalban.

♦
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A

''2.’- I V0.li. gv: „Horgony!1 * ‘

A Liniment Gapsici camp.,
a Horgony-Pain-Expeller

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvenynél, csúznál és meyhúlések- 
........ nél, bedörzsölés képpen használva. .......
Figyelmeztetés.'Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony11 véd
jegygyei és a Richter czégjegyzéssel ellátott do
bozba van csomagolva. Ara üvegekben K—.80. 
K 1.40 és K 2.— és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.
D[ Richter gyógyszertára az „Arany orosz Ián hoz",

Prágában.
Elisabethstrasso 5 neu. 

Mindennapi Szétküldés.

I 
I
I
I

védjegy: „Horgony!1

t

>

’ír-
£

Köhögs, érekedtség és hurut ellen nincs jobb a 
BÉTHT-féle 

pemetefű czukorkánál! 
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határozottan 

H.É'Z’ITX’-félét leérj Clnk:, 
mivel sok haszontalan utánzata van.

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

I TTecsksmsti keserű
K ecskeméti gyomorkes.

I l\ecskeméti gyógyketerü 

Tulipán cognac 
48-as likőr

Első Alföldi Cognacgyár Részvénytársaság és 
Szeszfinomitógyár Kecskeméten. Ajánlja : 

Barack-pálinka 
arack cognac 
arack-créme

Tulipán likőr 
Jőglikőr

Port-Artlmr-keS. (Influenza eUeni likőr 
Porth-Royl rum Cake Walke likőr 
Kecském vidít | Malakoff és Mogador 

Jcillözileg-*  b s é gr élt.
Kapható :

Kertész Lajosnál Léván.

Mii Vita
cs. és kir. udvari szállító
TEMESVÁR
Mát-, növény-, Rózsa- és Fa- 

NagytenyészeteL 
(Művelési terület 94 hold) 

VILÁGKIVITEL!

II
A. legjobb magvak kerti és mezei
____________ veteményezésre. ----------------------
(Müble magva! jóságban elérhetők, de ebben felülmulbaU.hiok ,

A legnemesebb gyümölcs-, d sz- es sorfák 
(Miihle fái többször átültelek, jói iskoláztattak, mindenütt 

jól és biztosan gyarapodnak. # , ,
A legszebb fenyöfé!ék, díszesének, rózsák stb.

(Mühle tűlevelűi mind télállók, disz- és kuszócerjé., valamint 
rózsái a létező legszebb viráguak. _ ........

Postacsomagok magvakkal 5 koronán felüli ertekben bárhová 
bérmentve küldetnek. — Mühle kertészeti kézikönyvei dillettáusok 
számára a legjobbak, megrendelésekhez ingyen csalogatnak,

— páratlan a maga nemében -Dúsan illusztrált főárjegyzék bérmentve megküldetik.

r^XXMXXXMXXlXXXXXXXXJOOOOOCGOOOOOOC^ 
g Varrógépek és Műhímzés &♦» xS

3
valódi első magyar szab. Adria-, Dürkopp- fö Gasse-féle nj Singer gépek
igen csinos kiállítassa! 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval

Árak részletfizetésre: korona
F.in. monopol-, Dürkopp és Gasaer uj Singer varrógép 56-tói 76-ig
........  ....................... 72-től 80-ig

78-tól 88->g
76-tól 80-ig
86-tól 96-ig
86 tói 100-ig

100-tól 120-ig
130-tól 150-ig

120 korona
150 korona

44 korona

korona.

Uj Siuger ipároiMfe;. xilváuyuyal
TLui £ ’ij wwy 3->i<r.'r 4-v- iparos rai .x'ép . 
Nagy HűWw ->&rO8 víAarÓjöp • • •
Vnó—• j-n. A-iriá családi varrógjp

, w 7 ’ál/ *.b  keiri hajtásra
KcrLojós ct»&i \Ői gép

„ iparos (Ringscniff) gép .
Valódi Dürkopp - központorsó — gép családi

, n * . « iP*™ 8
Uj Singer családi varrógép kézihajtásra

MS"*  Műhímzési készülők ára 4

X
X§
X
X
X
X
X
X
X
x _____ ,_______ _______
SxxM^;ixxxxxxixxxxxxxixxxxxxxxxxxxáí

értesítési
Van szeretőiéül a r. é. közönség ,>sí- 

ves tudomására adni, hogy LÉVÁN 
f. év februir l én Koháry-utcza 26 ik 
számú házban 

Bádogos mihelyt 
nyitok, ho1 minden e s-a'-mába >ar(o ó 
munkákat készítek tervek és rajzok 
Után, u. m.: díszes tető »b'akuL«t, 
oiucsokar, é'eket, bordáka*,  vizgyüj ö 
medeicSkft, épü’etek, templomok,'or- 
nyok fedését, javítását és fes'é ét.

E vállalom légszesz, vízvezeték, für
dőszobák s angol c ozetok bero/ dez-n-t 
Villányvi!á»i<áai há'óratek, vili: m-'i 
csergők, házi telefózok, viilAniháritók 
felszerelését és javítását.

Baktáron tartok fürdőkádakat 
melyeket a t. ez. k özöds ;gt.ek kol
ofon használatra is átengedek.
Becses pártfogásukat kérve ua-r-ci. ru 
a t. ez. közönségnek

tL6Lza.fi.ae tisztelettel
ÉDER KÁLMÁN 

épület- és diszmü bádogos-, vizv. z°tek- 
légszesz- és villamvez^ték bercüd zö.

ZFőralctéLr:
KERN TESTVÉREKNÉL, Léván.

Legjobb géptük. részek és hajók olcsón.

X

X X
X 
X
X
X
X

Megjelent és még mindég kapható
az 19O7-ik évre szóllö |

B A R SI nagy képes naptár Á
Barsvármegye címtárával ára 80 fillér.

Garamvölgyi Protest. naptár V
é.ra 50 fillér. JL

B A K KI kis képes naptár f
áira. 30 fillér.

l
rostra

készittettnek

á

szivar, 
kártyá

in.
Első 

gazdasági és var
rógép-, 

koszom-, 
fa- és 

érozksporsé 
raktára. AZ ARANY KASZÁHOZ.

jül. g-actaiiöi 
Borászati

Egyesület 
mint rta. társuáf 
piliczk-bori I u t 
elárusító raktára

Folyékony 
arany és ezüst 

festékek

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

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

r

e
I
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Bajra- és Hontmegyerészére

érczkoporsó főraktár Kern Testvéreknél Léván

Beschorner A. M.
első c«. kir. osztr.-magyar-, német tranczia-, olasz- és orosz szaba

dalmazott érczkoporsó gyárából- 
Ezen szabadalm. 

érez koporsók Eu
rópában majd 

minden egészség
ügyi hatóságok 
által nemcsak a 

hullák szállításá
hoz, leginkább

légmentessegük miatt, mi által az légártalmas szesz (hullaméreg) kiaö- 
Zölgeset akadályozzák, a legjobban ajanltatnak. B

Szép kiállítása, gazdag diszitése, olcsósága, tartóssága, sir- és sír
boltokban használhatósága ezen gyártmányoknak kivívták minden mű
velt országban a legnagyobb elterjedést, ára 8 írttól 100 írtig 
8 ^.““•k9k ré“éM ’ f#rÜ,“á1’ ^“Ansk

Úgyszintén síremlékek, vaskerítések, keresztek, szemfedelek Dór
nak, koszorúk, szalagcsokrok stb. nagy választékban jutányos áron 

Kaphatók KERN TESTVÉREKNÉL Léván.

Névjegyek, meghívók és eljegyzésí-kártyák

«*♦  legdíszesebb kivitelben *s*

Nyitrai és Társánál Léván.
Nyomatott Nyitrai 4t Társa könyvnyomdájában Láván.

tL6Lza.fi.ae

