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F' ÖFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken és Léván házhoz küldve:
Egy évre ... 10 kor. — fill.
Hat hóra ... 5 kor. — fill. 
Három h’ra . . 2 kor. 50 fill.
Előfizetési peszek póstautalránynyal küldhetők.

Hzámok «O fillérért kaphatók 

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

Bélyesrdíj minden egyes heiktatásér tO fillér-
Hivatalow hirdetmények

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

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk ^Vzeköttetésben 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.
i.

n'.89 190" szám,
Hirdetmény!

Az 1908 évre érvényes országgyűlési 
képviselő választók névjegyzékének összeírá
sát a lévai választó kerület I. összeíró kül
döttsége Léva város területére nézve Láván 
a városházi tanácsteremben folyó évi már- * * 
cius hó 25 és 26 napjain mindkét alkalom
mal reggeli 8 órától délutáni 5 óráig fogja 
teljesíteni. >

Ezen nyilvánosan megtartandó ülésekről 
a város választó közönségét jogaiknak 
érvénycsithetésére való figyelmeztetéssel ezen ’ 
hirdetmény utján értesítem. ,

Léva 1907 évi március hó 18-án.
Eód.Qg-la Lajos 

polgármester.

II.
j7>6 1907 szám. j

Felhívás.
Lei't r. t. város na'jyrabecsült hölgy- és férfi

közönségéhez !
Barsvármegye fő epánjának megkeres- 

vénye által figyelmünk fölhivatott az .Or
szágos Gyermekvédő L’ga" áldásos raükö- 
d sére, — s B .rsvármegye három városához : 
Körmöcz, Léva és Újbányához, — valamint 
A"-Maró:h községhez a folyó évi Április hó
2-ik  és 3-ik napján az országos „Gyermek
nap" megtartása iránt intézhetett felszólítás.

Ezen ügyben tartandó értekezletre határ- ■ 
időül 1907 évi március hó 28-ik napjának 
d. u. 3 óráját kitűzöm s a városnak nemes 
szivü hölgy- és férfi közönségét — a város
házi közgyűlés n»gy termébe — tisztelettel 
ce^hivom. I

Kelt Líván 1907 évi március 23-án.
SócLcg-Js. Lajos 

polgármester.

III.
597/1907 szám.

Hirdetmény !
Az 1907 évre szerkesztett tőke-kamat 

adókivetési lajstrom felülvizsgálva és mega- i 
lapítva ez ar.-maróti m. kir. pénzügyigazga- 
tóság által megküldetett, — minélfogva 
közhírré teszem, bogy az előbb hivatkozott j 
lajstrom Léva város adóhivatalénak 9 számú 
helyiségében folyó évi március hó 25-ik 
napjától 8 napi közszemlére lesz kitéve 

egyúttal figyelmeztetem az érdekelteket hogy: '
a) , azon adózók kik a kivetési lajstrom

ban tárgyalt adónemmel már a múlt évben 
megróva voHak a lajstrom közzétételét j 
következő 15 nap alatt,

b) azon adózók pedig, kik a kivetési j 
lajstromban megálapitott adóval ez évben 
először rovattak m-g, adótartozásuknak az 
adókönyvecskébe történt bejegyzését kővető 
15 n.°p alatt a közigazgatási bizottsághoz í 
intézett felszólamlásaikat illetve fellebbező- ! 
süket az ar-maróthi m. kir. pénzügyiguzga- • 
tóságnál benyújthatják.

Váron adóhivatal.
Léva 1907 évi március hó 22-én.

JScrazsilc Lajos 
adóhiv. főnök.

IV.
615/1907 szám.

Hirdetmény!
A polgármester ur folyó évi márczius 

hó 20-án 4076 sz. s. kelt utasítása folytán 
falhivatnak mindazon adófizetők, kik az 1906 
év végéig hátralékban maradt községi pót
adót és egyéb adótermészetü városi követe
léseket, valamint az 1907 év első negyedére 
esedékes állami adót s az ezután járó köz
ségi pótadót a mai napig be nem fizették, 
hogy azt haladéktabnul de legfeljebb 8 nrp 
alatt annál is inkább fizessék be, mert ellen
esetben az 1883 évi XLIV. t. ez, 52. § a 
érteimében végrehajtás utján fognak behaj- ■ 
falni.

Városi adóhivatal.
Léva 1907 évi márczius hó 22-én.

KcmztLk Lajos 
adóhiv. tűnök.

V.
1590/1907 szám.

Hirdetmény !
Miután az ország több vidékén a múlt 

évben is az almafák termését a ,vértetti“ 
nevű rovar veszélyezteti és miután annak 
irtása most legkönnyebben eszközölhető, ezért 
a nagyközönséget értesítem, hogy a követ
kező intézkedések e^zközlendök.

1) Minden birtokos birtoka egész terü
letén, m;nden mezőőr és hegyőr az őrizetére 
bízott egész területen az a'mafakat és almafa 
csemetéket folytonosan figyelemmel kisérni 
és ha azok törzsének vagy Againak kérgén 
kisebb nagyobb a vértetü jelenlétét igazoló 
fehér gyapjas foltokat észlelt, — erről az 
Elöljáróságnak azonnal jelentést tenni köteles.

2) A vértetü irtásának módja a városi 
hatóságnál, úgy a hegybíróknak és kerté
szeknek kiosztott „Útmutatásból" megtudható.

3) Az irtás Márczius hó 31-éig foga
natosítandó.

4) A mulasztó költségére az irtás ható
ságilag te!jesittetik, ezen felül pedig a mu
lasztó kihágás miatt 40 korona erejéig pénz
büntetés alá esik.

Léva 1907 évi március hó 13-án,
IBóöLog'íh. Lajos 

polgármester.

A nemzetiségek.
A tanítói fizetés rendezéséről szóló 

törvény javaslat egyetlen ellenzői csupán 
a nemzetiségek voltak. A ciné mintye 
talán 1848 óta nem hangzott annyit, 
mint most. Apponyi ezzel a javaslatá
val fején találta a szöget, hogy a ki az 
állam támogatását élvezni akarja, annak 
szivében magyarnak, de legalább is a 
msgyar állameszme hívének kell val
lania magát.

Hogy ugráltak a nemzetiségek ettől 
a javaslattól, mint az ördög a szentelt
víztől. A régi magyar példabeszéd azt 
tartja, hogy „akit az Isten meg akar 
büntetni, annak az eszét veszi el“ ! ez 
már teljesülőben van az ország nem
zetiségei, de különösen az oláhok és 
tótok közt. Eszüket vesztik újból, meg
nőtt a szarvuk, s ismét kezdik a 13 
év előtti komédiát, ismét ádáz dühhel 
törnek a magyar állam ellen. Sőt az 
aknamunkától, ettől a legaljasabb esz
köztől se riadnak vissza. A Maniuk, 
Vajdák, Bredicianuk, Jungák, Vládok 
nyíltan szembeszállnak a parlamentben 
a többséggel, s ha valamelyik függet
lenségi képviselő bátran szemükbe vágja 
ezeknek a népbolonditóknak, hogy 
hazaárulók, akkor a függetlenségi elnök
től, Justh Gyulától, rendreutasítást kap. 
Pedig igaza vau annak, ki a hazaárulás 
vádját zúdítja az oláhokra. Titokban 
konspiráltak Bukarestben ellenünk, s 
nincs egyéb vágyuk, mint a Dáko- 
Romániát. megalapitani.
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Fészkelődésük nem mai keletű. 
Régóta lappang az elégedetlenség tüze 
a népbolonditó pópák és éhenkórász 
fiskálisok izgatása folytón. Az oláhok 
az előbbi évtizedekben nagyon elszapo
rodtak és elhatalmasodtak A kormányok 
nem törődése, a szabadelvüpárt 30 éves 
uralma, meg az utóbbi időben — valljuk 
meg őszintén — a koalíció túlságos 
konciliáns magatartása az összes nem
zetiségekkel szemben, megnövelték ha
talmukat, s most azt hiszik, hogy játszi 
módon kézre keríthetik Magyarország 
oláh-lakta vidékeit a nagy fantomnak, 
Dákó-Romániának megalkotásához.

De csalódtok rumuDyok ! El még 
a magyarok Istene. El tudunk bánni 
mi az igazgatókkal, s ha Andrássy 
Gyula gróf belügyminiszter nem rég 
tartott fulminans beszédéből csak egyet 
valósit meg: a szigorú retorziót, már 
is meg fognak juhászodni a gaz kolom- 
posok,

A magyar türelemnek vége szakadt! 
Elvégre nem engedhetjük meg, hogy 
ezeréves államunk testén állandóan 
garázdálkodjanak a rabló farkasok s 
véres szájukat mutogató medvék. Ki 
kell erélyes rendszabályokkal irtani a 
fenevadakat ! Elsősorban el kell törülni 
a nemzetségi törvényt. Ez egy szeren
csétlen alkotás volt, a magyar lovagi
asság és a túlhajtott liberalizmusnak 
gyengesége. Negyven év tanulsága 
eléggé plausibilissé tette előttünk, hogy 
a nemzetiségi törvény tosbz, s oly tág 
teret nyit külömböző autonomikus in
tézményeivel a túlzó vezérek tervszerű 
izgatásához, hogy határozottan veszé
lyezteti a magyar állameszmét, veszé
lyezteti alkotmányunkat. Engedmények
kel célt nem érünk. A nemzetiségek 
ma államot képeznek az államban. Van 
iskolájuk, templomuk, társasköreik, kul- 
turegyletük, s a legfőbb mozgató erő, 
a pénz is kezükben van a sok oláh 
bankban.

T A BC Z A.
•Csak előre . . - csak előre . , .

Irta idősb Lábay Gyula. I

Csak előre, csak előre . . .
Ez a gárda jelszava, 
Ezt kivárja mitö'üok is 
Az imádott szent haza.

Gyáva nép az, a mely nem megy
A mely nem mer előre, 
Előbb utóbb megbukik az 
S rabszolga lesz belőle.

Mit ér a szó, a sok beszed
Ha uincs hazaszeretet ,
A hol nin^en lelkesedés, f

Az a nemzet elveszett. .

Gyávák vagyunk ! Oh de mégsem 
Vau még elég jó magyar,
Akiknél még mindeo pereiben 
Készen áll a férő kar.

Csak előre, csak előre . . .
Ez légyen a jelszavunk
Az imádott szent hazáért
Százszor, ha kell meghalunk. ‘

Jóstehetség.
Huska Antal megyei föállatorvosnak az 

volt a fzenvedelye, hogy jövendőt mondott. 
Lton útfélen, mindenre és mindenkire. Volt 
nagy sikere és megszégyenitö kudarca. Az 
utóbbiak között emlékezetes marad az » 
próféciája, ameiylye! Génirgar serfőzöt 
sújtotta.

— Meglássátok — mondotta, hogy azt 
az embert ki fogják zsuppolni a városból.

Ezt tizenöt év előtt mondotta. 8 a köz

ben az történt, hogy a városi közgyűlés i 
Géninger serfőzöt egyhangú lelkesedéssel 
díszpolgárnak választotta. Meg is érdemelte, : 
Ötvenezer forintot adott egy árvaház alapí
tására.

Es a kudarc, melyet sokszor és kímé
letlenül az orra alá tartottak, nem szerelte 
le jövendőmondó hajlamát s nem rontotta 
meg tekintélyét. A gáncssal szemben hivat
kozott sikereire.

— Nem mondtam előre a török-orosz 
háború végét ? Nem megjósoltam előre, hogy 
az angolok győzni fognak Transvaalban ? 
Hányszor emlegettem, hogy Draga király
nőnek nem jó vége lesz? Dj ott van a 
Tordassy esete, tisztár, világosan megmond
tam, hogy ez az ember főbe fogja magát 
ÍŐnni. Nem következett be ?

Fenhéjá-óan folytatta :
— Mert én nem találomra jövendölök, 

mint a cigányasszony. Én a tények logiká
jából, az emberek jelieméből, s a lélektan 
igazságaiból vonom le a következtetéseket. 
Igen, igen, beszélte tek, a mit akartok. Ki 
mondotta meg először, hogy Antalffy lesz a 
főispán ? S honnan tudtam ? Onnan, hogy 
az összes jelöltek között Antaíffy yo't a 
legtudatlanabb,a legkorlátoltabb. Nos,Magyar- 
országon ezekkel a kvalitásokkal lehet lég- ( 
könnyebben boldogulni. ■

Az öreg urat szívesen hallgatták, mert 
sok egészséges malicia lakott benne. Az 
emberek szeretik, ha mab’ciát hallanak. Az 
öreg Huska ezen a téren virtuóz volt. Még 
jövendölései is a malicia elemeit hordozták 
magukban.

Amellett óvatos, rezervált tudott lenni. 
Idöjóslásokba például sohase bocsátkozott.

— Az a leve’i béka dolga — mondotta 
fölényesen.

Ellenben sokat vesződött a haza sorsával, 
A hazáról szóló próféciába a legsötétebb 
tónusokat vitte. Például : be kell következnie 
az anyagi tönknek, a keleti szandzsákságok 
sorsára fogunk jutni, ismét az abszolotizmus 
fog a nyakunkra ülni, stb.

Ha valaki a kaszinóban egyet köhíntett, 
Huska Antal kész volt a halálos prognó
zissal :

— Ez a halál kutyájának a csaholása 
— mondotta komor arccal.

A'talában és következetesen csak ka
tasztrófákat jósolt. Mkor ezt szemére lobban- 
tották, gúnyosan válaszolt :

— Persze, jobb szeretnétek, ha azt 
jósolnám, hogy megütitek az osztályeorsjáték 
főnyereményét. Majd ha fagy . . .

A legtöbbet és legnagyobb sikerrel 
Váry Bertalan gúnyolta Huska Jövendöléseit. 
Ez a fiatal, talentumos ügyvéd is sok mali- 
ciát hordozott magában. N. gyón éles nyelve 
volt. Eryszer nyiltan megmagyarázta, a bib
liai példákkal igazolta, hogy Jeremiás próféta 
lódoktor volt. Ebből kisütötte, hogy lódok- 
torság és a prófétaság eszméje összefüggés
ben áll.

Huska Antal ezért nagyon megharagu
dott a fiatal fiskálisra. Ez akkoriban történt, 
mikor Váry Bertalan élethalálra udvarolt a 
számtartó leányának, a hires fzőke szépség
nek. Hire járt, bogy már legközelebb el is 
fogja jegyezni.

Mikor az eljegyzés már be is követke- 
J zett, Huska Antal kirukkolt jövendöléseivel. 
! Csöppet, sem türtőztette magát, Kéjjel vetette 
! magát a fiatal fiskálisra, kinek a városban 

a legjövedelmezőbb irodája volt.
— Nohát én a béresem kancsal Zsuzsi

ját se adnám ahhoz a rideglalkü stréberhez. 
Bizonyos, hogy ez a házasság rövid időn 
belül botrányos vá'ással fog végződni.

Meg is magyarázta, miért.
— Mert ez az ember falánk, önző, szív 

télén. Nincs a lelkében egy gyöngéd vonás. 
A legridegebb párti-vadás’ok egyike, a kit 
valaha láttam. Meglássátok, nem lejz jó vége. 

ÍÉn mondom. Huska Anta1.
A mellére ütött. Aztán sajnálkozni kéz-

• de'.t a számtartó leányán.
— Szegény Ilonka, jobb sorsot érdemelt 

volna, álért a mi igaz, igaz, szép, müveit 
leány, jó famíliából vr’ó, pénze is van. Nem 
sok, de van. Nem szeretem magamat a má- 

; oks dolgába ártani, de a számtartónak mégis 
, megfogom mondani; vén bolond, mit csinálsz? 

Igen, meg fogom mondani Ezzel tartozom 
neki és magamnak.

Hogy megmondts-e, vagy rém, azt senki 
sem tudta Da nem is érdekelt senkit, inéit 

j hire járt, hogy a parti visszament, s arzám- 
' tartó leányát még azon a héten a gazdasági 

Írnok jegyezte e1.
Ez a hir nagy Örömmel és diadallal 

töltötte el Huska Antal. Büszkén kérdezte :
— Nos, mint mjndt&m ? Nos, ugy-e ? 

Még el se vette, s máris otthagyta. Ismerem 
én az embereket. Nem beszélek én a világba.



Vegyünk példát a kis Romániától. 
Ott idegen nem vehet földbirtokot, csak 
nagy protekcióval lehet oláh állampol
gár, s ha megmoccan csak felében 
annyira, mint a mi oláhjaink : kitolon
colják az országból. Románia soviniszta 
állam. Magyarország nem. Románia, 
mint rendezett állam csecsemő korát 
éli, Magyarország ellenben térükora 
teljében van, s a fejlődés-törvényei sze
rint, melyet a természet a nemzetek 
életének fentartására rendelt, még sokat 
erősödhetik.

Nemzeti kormányunknak első 'és 
legfontosabb kötelessége leend az, hogy 
vasszigorral lépjen fel az izgatók ellen 
bárhol ütik is fel a fejüket, s ebben a 
kérdésben minden magyar ember legyen 
egy, s a nemzetiségi túlzók megsem
misítése legyen oly sikeres, amilyen 
jogos a magyar állam integritásának 
megvédése nemzeti szempontból.

Uzsora mindenütt.
Büntető törvénykönyvünknek nagy hi

bája van : nem üldözi » fosztogatást. Holmi 
csirkefogót, utonáilót megbüntet keményen, 
de azok, akik az emberek ezreit, különösen 
a szegény embereket fosztják ki mindenük
ből rendszeresen, azok a törvény védelme 
mellett garázdálkodnak. Törvény kellene 
erre is, és utasítani kellene az ügyészeket, 
bogy tartsák kötelességüknek a minden 
oldalról kiszipolyozott társadalomnak meg
védését az uzsoré sokkal szemben. Ezzel 
bizony áldásos munkát végeznének és nagy 
hálára köteleznék a lelketlen fosztogatók 
által szorongatott közönséget.

Itt van például az a nagyon is tág 
mező, amely a sok féle uzsorások erélyes 
üldözésében kinálkozik közhasznú működési 
térül az ügyész uraknak.

H.szen, a mi szerencsétlen hazánkban 
bízvást két osztályba sorozhatjuk az embe
reket : a fosztogatók és a kifosztottak ősz 
tályába. Annyi itt az uzsorás, mint a fűszál. 
De a hatóságot, amely megbüntesse és pusz 
titsa ezt a vámpír fajzatot, igazán Diogenes 
lámpával kell keresni.

Szabadon uzsoráskoduak a pénzkölcsön
zés terén és pedig nem csupán azok a pió
cák, akiket pénzügynököanek és közönsé
gesen uzsorásoknak neveznek s akik száz 
korona kölcsönert háromszáz koronás váltót 
iratnak aiá s a prolongációnál ezer percentet 
nyúznak a szerencsétlen adóson, — hanem 
maguknak a pénzintézeteknek jó része is, 
amelyekről nyílt titok, hogy burkolt módon és 
hamis címek alatt a törvényes kamatoknál 
sokkal nagyobb kamatot zsarolnak a hitelre 
szoruló ügyfe'eiken.

Itt vannak továbbá az élelmiszer uzso
rások, akik ma-holnap lehetetlenné teszik 
nemcsak az úgynevezett tisztességes, hanem 
egyáltalában a fizikai megélhetést. Jól tudja 
mindenki, hogy valóságos bűnszövetségeket 
létesítenek a közönség kizsarolására, de nem 
hallottunk még rá esetet, hogy ezekre a 
szövetségekre lesújtott volna a hivatalos 
megtorlás.

Itt vannak a másfajta életszükségletek
kel uzsoráskodó bandák. Közönségesen ismert 
dolog, hogy úgynevezett kartellek utján 

Az ilyen ember nem való férjnek. A tények 
logikája, stb.

Az emberek kénytelenek voltak elis
merni, hogy Huska Antalt tényleg nagy 
emberismerö, s erős logikus. Váry Bertalan
nak is a fülébe jutott, hogy miket beszél 
róla az öreg Huska. Nagyon közömbösen 
vette, sőt egyszer általános csodálkozásra 
azt jegyezte meg;

— Azt hiszem, hogy az öregnek igaza 
van . . .

A legközelebbi farsangon, nevezetesen 
az agarászegyleti bál után, különös hírek 
kerültek forgalomba. Azt beszélték, hogy 
Váry Bertalan, a keresett fiatal ügyvéd, 
Huskáékhoz jár s udvarol az öreg egyetlen 
leányának Katinkának.

Férfiak és nők, főképp az utóbbiak 
erősen csóválták a fejüket. Hogy lehetséges 
as ? Hisz senkinek olyan rossz véleménye 
nem volt a fiatal ügyvédről, mint éppen 
Huskának, az öreg jövendőmondónak.

A járásbiró a kaszinóban egyéb megle
petéssel is szolgált;

— Képzeljétek, ma Váry Bertalan tár- 
náiam.

— Nos — kérdezték.
— Az öreg Huska Antal egyik pőrét 

vitte. Meg is nyerte.
A fiatal ügyvéd segédei is igazolták, 

hogy a múlt héten Huska háromszor volt 
az irodában, s hosszasan tárgyalt a princi
pálissal.

Lehetetlennek tetszett a dolgot szó 
nélkül hagyni. A városi főorvos megkérdezte 
Huskátói •
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mesterségesen srófolják fel a petróleum, a 
kőszén, a cukor és más körforgalmi cikkek 
árait; de soha meg nem történt, hogy eze
ket a kartelleket akár közigazgatási, akár 
büntetőjogi utón üldözőbe vették volna, 
úgy, hogy immár meggyökeresedett a köz
tudatban az a hit, hogy ezek a szabadal
mazott rablók törvényesen és szabadon 
fosztogathatják ki áldozataikat.

Ne tessék pedig az ügyész uraknak 
aira hivatkozni, hogy ami törvényünkben 
kifejezetten tiltva nincs, azt mindenki meg
torlás nélkül elkövetheti; tehát a kartelleket 
nsm lehet üldözni, mórt nincs rá paragrafus. 
Mi, a laikus eszüakkel úgy véljük, — és 
aligha csalódunk — hogy minden cselekedet 
tilos, ami bebizonyithatólag kártékony a közre 
és úgy tudjuk, bogy az uzsora fogalmát a 
büntető törvénykönyv is akként határozza 
meg, hogy uzsora az, amikor valaki másnak 
szorult helyzetét jogtalan előnyök szerzé
sére zsákmányolja ki. Már pedig mi egyéb 
az, mint a mások szorult helyzetének jogta
lan előnyök elérése céljából való kizsák
mányolása, midőn arra szövetkeznek, hogy 
hitelt, vagy életszükségieti cikket az arra 
szorulóknak csak lelketlen uzsora árán szol
gáltatnak ki ?

Az idén hosszú, és kemény volt a tél 
— már magában véve csapás a szegény 
emberre —, ezt az uzsorások úgy használták 
ki, hogy hallatlanul felcsigázták a fűtőanyag 
árait. Ez a leggaládabb rablás : a szükség
ben levő szegény ember fosztogatása. Vájjon 
nem akadályozhatná-e meg ezt a büntető 
igazságszolgáltatás ?

Ne tessék arra se hivatkozni, hogy ahol 
panaszos nincs, ott biró sincs. S bogy magán 
vád hiányában hivatalból nem lehet ii dözni 
az uzsorát. Ám próbálják meg, világosítsák 
fel a közönséget, hogy panasza buzgó felka
rolásra talál és statuáljanak szembeszökő 
példát arra, hogy konkrét vádak esetében 
elrettentő szigorral üldözik az emlitett bű
nöket, meg fogják látni, hogy annyi lesz 
a panasz, hogy bizony nem érnek rá az 
ügyész urak holmi meddő királysértési vá
dakra pocsékolni az idejüket.

Higyják el, hogy az igazság szolgáltatás 
elnézésével ezabada.mázott fosztogatás any- 
nyira felburjánzott már itt, hogy ha ragasz
kodunk ahhoz a büszke szóhoz, bogy jog
állam vagyunk, akkor valóban a legfőbb 
ideje tüzzel-vassal odahatni, hogy ez az 
ország megszűnjön az uzsorások Eldorádója 
lenni-

Lehet, hogy az igazság istenasszonya 
vak, de ha keresi, tapogatódzva is megta
lálhatja a fosztogató bűnösöket.

Napjainkban ugyanis szüntelenül han
goztatják a „népjóléti akciót". Nos, tessék 
korlátozni az uzsorát, az azután igazán 
kézzel fogható és va'óságos „népjóléti 
akció" lesz 1

Különfélék.
— Évnegyedes közgyűlés. B ara

vármegye törvényhatósági bizottsága f. hó 
21-én tartotta évuegyedes közgyűlését garam- 
veszelei Kazy János cs. és kir. kamarás 
főispán elnöklése mellett. A főispán megnyitó 
beszédében megemlékezett Rajczy Rezső 
árvaszéki ülnök, Rakovszky Ferencz kir. 
közjegyző, Kolbenhayer Gyula és Dr. Novotny 
Imre lévai ügyvéd bizottsági tagok elhuny
téról és indítványára a törvény hatósági 
bizottság részvét kifejezése a gyászoló csa-

— Igaz, hogy olyan kövér barátságba 
keveredtél Váry Bercivel ?

Az öreg Huska tiltakozott, de nem 
nagyon élénken : -

— Ugyan mit fecsegtek ? Azért, hogy 
néhány szót váltottam vele . . .

— De azt beszélik, — forszírozta a 
doktor — hogy udvarol Katinkának.

— Udvarol ? Ugyan hát még mit nem 
találtok ki. Igaz, hogy ott volt néhányszor 
En végre is nem vagyok az az ember, a ki 
a vendégeket kilöki. Még akkor se, ha a 
vendég Váry Bertalan. Hagyjatok nekem 
békét azzal az emberrel.

Mutatta, hogy nagyon molesztálva érzi 
magát. Vagy hat hétre kipattant a dolog. 
Váry Bertalan ügyvéd eljegyezte Huska 
Katinka kisasszonyt. Bent is volt az újsá
gokban.

Az öreg jövendömondó vidám ábrázat- 
tal fogadta a gratulációkat. Hangosan, lár
másan fejezte ki örömét:

— Azt hiszem, Katinkám jól megy 
férjhez. Végre is a Berci fiú a megye első 
fiskálisa. Akkor lesz országgyűlési képviselő, 
amikor akar.

Az öklét mutatta. Szemérmetlenül hen
cegett. De nem hagyták szárazon elvinni. 
Az öreg doktor szólt közbe :

— Jó, jó Tóni, de te azt mondtad róla, 
hogy nem való férjnek.

— Nohát ha mondtam, rosszul mondtam. 
Annyit csak tudhattok ti is, hogy senki sem 
próféta a saját hazájában. Hát nem tanul
tatok soha történelmet ?

ládokkal közöltetni fog. A tárgysorozat elseje 
az alispáni jelentés volt az 1906 év I*' 1-*  
negyedéről. Lt Belcsák László elismerésének 
adott kifejezést azért, mert az alispán fel- 
világosiikat adott az árvák nyilvántartása 
ügyében, a mely tárgyban a múlt közgyű
lésen szót emelt. — Dr. Kiss Mihály árva
széki elnök adta elő a nehézségeket melye
ket a gyámoitak és gondnokoltak nyilván
tartásánál az uj szabályrendelet idéz elő. — 
Ezután a megürült árvaszéki ülnöki állás 
töltetett be Szabó Kálmán árvaszéki jegyző 
megválasztása által. — A közigazgatási 
ügyek letárgyalása után a léva—verebélyi 
és aranyosmarót—kovácsii helyi érdekű 
vasutak segélyezése került sorra. A közgyű
lés elfogadta az állandó választmány javas
latát, mely szerint mindkét vasútra kilomé- 
terenkint 9000 korona segélyt ad a törvény
hatóság, eszerint a kovácsii vasút kap 1<1000 
koronát, a vorebólyi 261,000 koronát. Erre
— beleszámítva az átfolyom leszámítást — 
475,00 kor. kölcsön szükséges, ennek évi 
kamat és tőke-törlesztésére évi 23,000 korona, 
mely összeg beszerzésére a törvényhatóság 
2°/q megyei pótadó engedélyezését kéri a 
kormánytól.

— Városi küldöttség a Schoeller- 
kastélybau. Tegnap délben városunk ve
zető férfiaiból alakult kü döttséget vezetett 
Bódogh Líjos polgármester Scboeller Gusztáv 
lovag elé azon kérelemmel, hogy a várost 
a jelenben felmerülő nagy feladatai teljesi- 
jesitésében jóakara*tál  támogassa. Scboeller 
Gusztáv lekötelező szívélyességgel fogadta 
a küidöttségot, válaszában biztosította a vá
rost minden irányú jóindulatáról, valamint 
kijelentette, hogy a várost a fejlődésére 
irányuló törekvéseiben — amennyiben az az 
uradalomtól függ —teljes jóakaratával fogja 
támogatni.

— A törvényszéki elnök látogatása. 
Simonyi Ecmér, az ar maróti kir. törvény
szék uj elnöke f. hó 18áu kezdte meg 
az évi hivatal-vizsgálatot a lévai kir. járás
bíróságnál. As uj elnök kedves, lekötelező 
modorával már az első napon meghódította 
az egész bíróságot. — A lévai ügyvédi kar 
f. hó 20 án tisztelgett az elnöknél ; Levatich 
Gusztáv üdvözölte tagtársai nevében azzal, 
hogy necsak kedves vendágo legyen Lévá
nak, hanem minél előbb állandó lakosa. Az 
eluök válaszában kiemelte, hogy az ügyvédi 
kart az igazságszolgáltatás reformálásában 
fontos tényezőnek tartja, me'ynek tanácsaira 
és tapasztalataira szükség van. — Tegnap 
este a járásbíróság s a lévai ügyvédi kar 
az elnök tiszteletébe a Schmidt féle vendég
lőben társas vacsorát rendezett, melyen a 
helybeli jogászok majdnem teljes számmal 
résztvettek.

— A lévai választókerület függet
lenségi pártjának megalakítása céljából 
ma d. e. 10 órára Dr. Kmoskó Béla — az 
ad hoc alakult függetlenségi párt jegyzője — 
a lévai városháza tanácstermében tartandó 
gyűlésre szervező bizottságot hitt össze, 
mely gyűlésen a kerület régen élete‘ős, de 
ezideig még szervezetien függetlenségi pártja 
testet és formát ölt. Fö öslegesnek tartunk 
itt minden buzdítást, Csak szívből üdvözöljük 
az akciót, mint a kerület túlnyomó többsé
gének régi kedves óhajtását.

— A Stefánia árvabázat fenntartó Lévai 
nöegylet nagyszámú küldöttsége f. hó 19-én 
tisztelgett Apponyi Albert gróf vallás- és 
aözokta áiügyi minisnernél Kazy János 
megyénk főispánjának kalauzolása mellett. A 
küldöttségben báró Révay Simonná Szapáry 
grófnő is résztvett, ki a Stefánia árvaház 
fejlesztésében igazán emberi erőt meghaladó 
norne3 küzdelmünknek tanúja, és árváink 
fentartá?ában hűséges szereietteljes gyámo- 
litónk j’résztvettek a küldöttségben még barsi 
Leidenfrost Tódorné az egyesület érdemes 
aieinökének vezetése mellett: Tóth Zsig- 
mondné, Bobok Mariska, Kabina Ervinné, 
Kabina Modeszta, Faragó Simuelné. Henyey 
Elekné, Czirok Jánosné, Czibulka Rezsöné, 
Borcsányi Béiáné, Dr. Hefs Bjláné egyleti 
tagok és Faragó Sámuel az egyesület titkára ; 
csatlakoztak a küldöttséghez ifj. Madarász 
József a kerület országgyűlési képviselője, 
Sághy Gyula országgyűlési képviselő, IIolló 
Sándor a lévai takarékpénztár igazgató
ságának elnöke és Fenyvesi Károly az első 
magyar bizt. társulat lévai főtisztviselöje.
— Az egyesület kérelmét a küldöttség veze
tője, érdemes alelnöke tolmácsolta lelkes, 
érvekben gazdag fejtegetés mellett; kiemelte, 
hogy * „Stefánia" árvaházat az egyesület 
Léva város és vidéke nemesszivű közönsé
gének könyöradományaiból tartja fenn és 
ma már 40 árvának neveléséről gondosko
dik ; tovább óhajtja fejleszteni jótékony 
működését az árvák számának kiterjesztése 
által és az árvaházzal kapcsolatban szervezni 
kíván egy cselédnevelő intézetet is. — A? 
egyesület tehát állatni feladatokat teljesít a 
társadalom bevonásával; ennélfogva azon 
biztos tudatban él, hogy a kormány méltá
nyolja az egylet törekvését és nem vonja 
meg támogatását nehéz feladatainak megol
dásában. Kéri a magas kormányt, hogy a 
majdan felszabadulandó képzőintézeti épüle
tet Léván, a város által felajánlott 50,000 
korona vételárban az árvaház czéljaira az 
egyesületnek engedje át ; van tudomása 
arról, hogy a lévai ref. egyház is folyamodott 
iskolai czélokra az épület átengedése iránt; 
az egyesület azonban fentartott intézménye
inek ellátásában az állam terheit vise i a igy 
szorosabb kapcsolatban áll az államkincs
tárral, mint bármely —• legnemesebb ideát 
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szolgáló felekezet — ez alapon és Írásban 
bővebben kifejtett indokai alapján kéri z 
ügy elbírálását. — Kéri egyúttal, hogy »z 
egyesületet nagyobb arányú működésének 
támogatása czéljából — az állam-sorsjegyek 
jövedelmében is részeltetni kegyeskedjék.
— A miniszter áthatva az igaz, megdönt
hetien érvek által, kijelentette, hogy valóban 
a legnemesebb ügyet szolgálná, ha az egye
sület kérelmét módjában lenne teljesíteti ; 
úgy értesül azonban, hogy sz épület átadat 
feletti döntés talán már meg is történt; ha 
nem volna késő, számíthatnak jóindulatára. 
Az államsegélyre vonatkozó kérelmüket 
azonban — tőlem kitelhető módon támogatni 
fogom — úgymond — erre számíthatnak.
— A küldöttség aztán Tóth János állatni t- 
kárnál tisztelgett, hogy az ügy miben állá
sáról meggyőződjék ; itt nyert azután tudo
mást arról, hogy az ügy, mely Léva város 
képviselőtestületét alig pár nap előtt fog. 
lalkoztatta, már mind két minisztérium bírá
latán átment, a döntés valóban megtörtént, 
sőt a végzés már ki is ada’ott. — Ez alka
lomból meggyőződést szereztünk arról, hogyha 
idejében lépünk fel, országgyűlési képviselőnk 
ismert, buzgó közbenjárása mellett az 
épület föltétlenül az egyesület rendelkezés « 
bocsájtatott volna. — A küdöttség eljárt 
nemes hivatásában ; szószólója, Leidenfrost 
Tódorné elragadó nemes hevületével, igazan 
tartalmas, okos beszédévei lebilincselte hall
gatói figyelmét. — A Stefánia árvaház vála <zt- 
mánya támogatást kért az árvák, szenvedek 
részére, hogy mily arányban nyer jóindulata 
támogatást, azt a közügyek vezetésire 
hivatott egyének felfogása fogja igazolni ! 
Várjuk, reméljük a legjobbat !

— A lévai kath kör. estélye F. 
hó 17-én este 6 órakor kedves kis estélyt 
rendezett a kath. kör. Az egész programm 
egy rövid óráig tartott, tehát nem volt fa- 
rasztó, de minden izében gyönyörködtető és 
élvezetes. A szép számú közönség nemcsak 
a nagytermet, de a mellékhelyiségeket lg 
megtöltötte. Első szám vo't a „Tanitsa'ok 
meg remélni" cimü kedves dal, melyet ke - 
hangon énekeltek: Bartos Gizella, Btrtcs 
Mariska, Legát Mariska, Medveczky Hónk.; 
Csuvara Gizelia, Macsek Mariska, Preszto- 
lánszky Annuska, Tulassay Etelka. Az üde 
tiszta csengő hangok bájos harmóniává 
olvadtak egybe. Ezután Kovács József sza
valt egy szép költeményt: Memento ...» 
mély érzéssel előadott szavalat általános 
tetszésben részesült. Majd Köveskuti Jenő 
tanítóképző intézeti igazgató olvasott fel a 
Koldusok-? (A. A téma remekül beleillett a 
műsor számaiba, s gyönyörű költői tartal
mával, kiváló művészi stílusával igaz gyö
nyörűséget okozott mindazoknak, akik 
tudják érteni a kötészetet és a svlus művé’ 
Bzetét. Reális képet mutatott be a szenvedő 
emberiségről, mégis az egész rajz egy remek 
költemény hatását tette. Olvasóinknak kü- 
lömben alkalmua lesz benne gyönyörködni 
lapunk húsvéti számában. Ezután Bozóky 
Juliska szavalta nagyon szépen a Getsemanei 
éjszaka cimü költeményt, mire a műkedvelők 
női kara elénekelte két hangon KonforEíek 
Estéli harangszó cimü énekét. A remeiül 
betanult szép dal méltó befejezése volt az 
Ízléses és élvezetes programúinak.

— Uj árvaszéki ülnök A f. hó 21-én 
tartott törvényhatósági közgyűlésen töltötték 
be az üresedésben levő árvaszéki ülnöki 
állást. A kijelölő választmány első helyre 
Szabó Kálmán árvaszéki jegyzőt, második 
helyre Dr. Kraft DazsÖ lévai ügyvédjelöltet 
harmadik helyre Dr. Lüley György megyei
3-ad  aljegyzőt jelölte. Elrendeltetvén a 
névszerinti szavazás, kitűnt, hogy az aranyos- 
maroti es verebélyi járás túlnyomó többsége 
Lüley melleit foglalt állást, azért a saram- 
“fnt‘ Ib’’ott9Ág! tagok közül azok is, 
kik Kraft Dezső hívei voltak, — hOgy az 
alkotmányos küzdelemben felállított elv el 
ne bukjék — Szabó Kálmánra szavaztak s 
igy Szacó Kálmán 54 szavazattal Lüley 
46 szavazatával szemben árvaszéki ülnökké 
választatott. Dr. öyíAos Mihály is pályázott, 
de ezt, mint Sanyi volt megysfőnök adlátusát 
a kijelölő választmány nem vette figyelembe. 
Nz esetleg megüresedő árvaszéki jegyzői 
állásra ífeey Elemér közigazgatási gyakor
nok pMyázou, de ^törvényhatósági bizott
ság Botiba Győző indítványára a jegyzői 
állást nem töltötte be, bevárandónak vélvén 
a belügyminiszter megerősítő határozatát, 
mert a választást - a kvalifikacionalis tör
vényre való hivatkozással _ esetleg mag- 
fellebbezik. 8

Gyászrovat. Klempa Bertaiar, kir. 
í“nAC3i°fi’ f OZ’,On> ’krmegye érdemes alispánja, 
f. hó 16 án életének 57-ik évében Pozsony
ban elhunyt. A boldogult nem összeköttető- 
sek révén, de tisztán tehetségével és szor
galmával küzdötte fel magát Z szép polcra ; 
most is kotelessegtudásának lett áldozata, 
ugyané influenzában szenvedett, de egy 
fontos gyűlésen mindenáron részt akart 
venni, itt még jobban meghűlt s tüdőgyul
ladás vetett véget életének. Benne Hoffmanu 
kerenc föerdész neje fivérét, Dr. Duschek 
Győző pozsonyi közjegyző helyettes pedig 
apósát gyászolja. r
x ~ ártokezlete. Léva város
összes felekezeti iskoláinak tanítói f. hó 
lb án értekezletet tartottak, amelyből ifj. 
Madarász Józsefet, a lévai választókerület 
orez. képviselőjét memorandumban kérték 
fel arra, hogy a fizetésrendezés törvény
javaslatának tárgyalása alkalmával a tanító
ság iránt már eddig i« tanúsított teljem 



jóakaratával hathatósan támogassa a köz
ségi és felekezeti tanítóknak a hozzákiildött 
memorandumban részletesen felsorolt méítá 
nyos kívánságait. Az értekezlet tudomást 
szerezvén arról, hogy a választókerületünk
höz tartozó egyes tanitók a fentebb emlitett 
ügyből kifolyólag a képviselőhöz terrorizáló 
és önérzetét sértő leveleket írtak, — a lévai 
tanítóság ezen jogtalan eljárás felett rosszu- 
Jását fejezte ki és őszinte ragaszkodásának 
nyilvánítása mellet ifj. Madarász Józsefnek 
a tanitók érdekében tett fáradozásáért jegy
zőkönyvileg meleg köszönetét szavazott.

— A régi tanítóképző eladására 
vonatkozólag a kormány értesített az illeté
kes fórumokat, hogy a törvényhozás jóváha 
gyásának fentartása mellett hajlandó az épü
letet — kiürítése után — a lévai ev. ref. 
egyháznak iskolai czélra 50,000 koronáért 
eladni.

- Uj ügyvédi iroda Dr. Tóth Sán
dor ügyvéd, Léván a Duák Feretcz-utea 
16. szám alatt ügyvédi irodát nyitott.

— Eljegyzés. Helvetiaból kaptuk a 
következő eljegyzési hirt : Maria Menotti 
Jlose Monaco Sposi (jegyesek) Gaggio 
1907. Maré. 21 (Svájc.)

- Nyugdíjazás. Dr. Illadny János 
tb. megyei és oszlányi járási orvost a f. bó 
21-én tartott törvényhatósági közgyűlés 30 
szó gáiati évének számbavételével 2184 koro
ng’' l nyugdíjazta. A közegészségügy ezen 
derei-, fáradhatatlan és lelkiismeretes mun
kása egész életét felebarátai egészségének 
ápoi^ában töltötte el, s ezen közben a 
term- szét törvényei szerint maga is elfogyasz
tott- eiejét és egészségét. Az elaggott orvos 
érdesieit a közgyűlés jegyzőkönyvben örö
kítette meg.

— Kinevezés. Az igazságtigyminiszter 
Bottki Győző dr. aranyosmaróti ügyvédet 
Aranyosmarótra kir. közjegyzővé nevezte 
ki. A ládát — a törvényes rendelkezés sze
rint — három hónapon belül Kell elfoglalnia.

— Eljegyzés. Amerikából, Newsrkból 
kariak a kővetkező eljegyzési kártyát : 
Gri'yr E’e'ka és Schubert Aurél jegyesek. 
1907, rnárc. 3 án Newark, N. J. —

— Nemzeti ünnep Zsamócán. Már
cius idusát a zsarnócii magyar kör is meg
ünnepelte Havas B. la elnök vezetése mellett. 
Az ünnepély, mely igen látogatott volt, 
következőleg folyt le : A „Hmnusz.® eléne- 
kelése uián Havas Béla remek beszédével 
nyitotta meg, majd ifi. Zsillincsan József 
jogszigorló a „Talpra Magyar“-t nagy hatás
sal szavalta el, mely után Meszik Ferencz 
mélyen átgondo't emlékbeszédet olvasott 
fel. Végül a négyes hangban betanított 
nSzózat“-Ul zárta be az ünnepélyt. A társsa 
vscsora folyamán idősb Lábay Gyula meg
emlékezett az ünnep jelentőségéről, mely 
a kálómmal a .Csak előre® költeményét 
szavalta el.

— Műkedvelői előadás. Az á'lami 
tanítóképző intézet vezetése alatt állő lévai 
ifjúsági egyesület a maga művelődési céljaira, 
1907. április 1-én husvét máeodnapján, az 
.Oroszlán® szálloda összes termőiben müked 
velői színi előadással egybekötött táncmulat
ságot rendez. Stinre kerül a Vereshagu, 3 
felvoná-os népszínmű. Helyárak személyen
ként; III. sorban ülőhely 2 K. 40 fillér, 
III—IX. sorban ü'őhely KA 60 f., X-töl végig 
1 K. 20 f., Á'lóhely 60 t, az állóhelyre 
fizetett jegyek a táncmulatságra nem érvé
nyesek. Jegyek előre válthatók: Nyitrai és 
Társa üzletében, este a pénztárnál. Felü* 1- 
fizetések a jótékonycél érdekében köszönet
tel fogadtatnak.

— Nagy idők tanúja. Bártfay István 
lévai születésű agg honvéd a honvéd mene- 
dékbaíöól lerándult haza Lévára március 
lóiké ünnepelni. Uanepelt is a jó öreg 
48-as 'űzzél 3 napon át, a városban még 
é'ő agg bajtársaival igen jól elmulatott a 
nemzeti ünnep alkalmával, szóval kitünően 
érez'e magát. Vasárnap visszautazott a 
fővárosba a menedékházba s ott minden 
nagyobb előkészület nélkül átköltözött a 
boldogabb országba, mivelhogy már majd 
mind ott vannak a regimentek és a német
verő zaezlóaijak. A 48-as hősöket méltán 
■oegiiiető pompával temették el.

— A temesvári országos müked 
velő ób háziipari kiállítás f. hó 10-én 
nyílt m«g. A megnyitás alkalmából a Temes- 
córi Hírlap a következőt közli : „A kiállítás 
ngy k legnagyobb vonzeroje ama kiválóan 
Jzép női kelengye leBz, melynek minden 
ö lést-' és egész gazdag csipkézetét Oravecz 
háluii'm Barsvármegye tiszteletbeli főorvo
sának, a Felvidék cimü lap szerkesztődnek 
bájos két leánya, Marianne és Sárika saját- 
kezii -j_ készítették. Ezen manapság ritkaság 
szármán menő dolog, hogy a leányok magok 
készítik el kelengyéjüket, valóban érdemes 

bemutatásra.® Ugyancsak Temesutarer 
^Msblatt erre vonatkozólag azt Írja: A'ta- 
játoi csodálatot kelt Oravecz Marianna és 
bárium kisasszonyok, egy barsi orvos leányá
nak krá iitása a terem bal oldalán. A két 
®Glgy maga készitrtie a kelengyéjét. És 
“"ilyen kelengyét 1 Művészettel, firom ízlés*-  
8e* kiáilitva a legkisebb zsebkendőig. Ha 
fannak még idealisták, úgy a két leánykát 
házassági ajánlatokkal kellene elhalmozni, a 
P"pa tárcájának ismerete nélkül

«ttös okból, mint barsiak, továbbá kolle- 
palis szempontból szívből gratulálunk a derék 
hólKyek sikeréhez I

- forgalmi ’-kadály. F. hó 21-én 
. garambero aC01 vonalon a vizáradás követ- 
Esetében Zsarnóca és Szánt-Kereszt közt 

a pálya erősen megrongálódot, úgy hogy az 
nap Szent-Keresztről nem is jött vonat 
Lévára, csak Zsarnécától közlekedett. Emi
att a szentkereszti járás bizotsági tagjai 
nem jelenhettek meg a megyegyülésen. — 
A vonat átszállásai közlekedik.

— Cserebogár-járvány, statisztika 
adatai igazolják, hogy a cserebogarak min
den harmadik évben nagy tömegekben lepik 
el az országot, hogy végig pusztítsák a 
gazdaember vetéseit, fáit. Ilyen ominózus 
esz'endő e z az idei, amikor is a tavasz 
kezdetével millió és millió olyan cserebogár 
fogja elárasztani a megye egész területét, 
a mely három hosszú éven át turkálta a 
fö'det, amig végre az idén — a gazdakö- 

i zöns> g nem kis ijedelmére — megpillantja 
] a napvilágot. Az idén tehát nagyon is meg- 
1 szivlelendök a minden évben ismétlődő ren- 
. deletek a rovarok irtására vonatkozólag.
i — Vásár. Léván ez évi március hó 

18-án tartott országos baromvásárra felhaj
tatott szarvasmarha 2042 drb ; ló 2268 drb ; 
sertés 180 d'b., Kecske 7 drb., szamár 2 
drb., összesen: 4499 drb. Ezekből eladatott 
szarvat marha 381 drb., ló 249 drb., sertés 
123 drb., összesen 763 drb.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Mindazon jó barátaim és ismerőseimnek,
■ kik szegény Pista fiam elhunytakor szives 
, részvétüket kifejezték, ez utón mondok 
, csalánom nevében hálás köszönetét.

Léva, 1907, márc. 23-án.
Stugel József. 

Tekintetes Szerkesztő úr!
Becses lapjának legközelebb megjelenő

■ hátuljáin az alább kiirt köszönő soraimnak 
> helyet adüi szíveskedjék.

Hálás köszönetét mondok a „Lévai 
TakarékpénZ'ár“Tekiu etes Igazgatóságárak, | 
hogy a bereka jsi és a garam-ujfalusi iskola • 
czéljaira 50—50 s igy összesen 100 koronát 
kegyeskedett adományozni.Midőn ezen jóté- 

, teményért hálám nyilvánítását ismételném, 
azon óhajomnak kifejezést adok ; adjon a 
magyarok Istene sok ily msecenást a magyar 

< nemzeti nevelés előmozdítására 1
Fogadja tekintetes Szerkesztő ur hazs- 

fias üdvözletemmel őszinte nagyrabecsülésem 
nyilvánítását,

G*ramujfaiuban  1907 évi márc. 21 én
Báthy Gyula 

alrsperes és tanfelügyelő.

Köszönetnyilvánítás.
A Lévai Takarékpénztár tek. igazgató

ságától átvett 100 korona kegyes adományért, 
í hálás köszönetét mond az ág. hitv. ev. egy

ház nevében.
Léva 1907 márc. hó 18 án.

Kovácsik Samu 
péuztárnok,

Köszönet nyilvánítás.
Hálás köszönetünk kifejezése mellett 

nyugtatjuk ez utón is a lévai Takarékpénz'á1-- 
nak azon 40 koronányi és a lévai Takarék 

, és Hitelintézet 20 kor. adomáuyt, melyet a 
i lévai ízr. betegsegelyzö egyletnek juttattak.

Léva, 1907 márczius hó 22-én.
Rosenbaum Adolf Friedman Samu 

egyl. titkár. egyl. elnök.

Közgazdaság.
Az Első Magyar Általános Biztositó 

közgyűlése.
Az Első Magyar Általános Biztositó Tár

saság március hó 12-én tartotta évi rendes 
közgyűlését Csekonics Endre gróf elnök aka
dályoztatása miatt Bánffy György gróf 
választmányi tag elnöklésével. Az igazgató
ságnak az 1906 iki üzletévröl szóló jelenté
sét Ormódy Vilmos főrendiházi tag, vezér
igazgató terjesztette elő.

A jelentés mindenekelőtt kegyeletesen 
emlékezik meg Jeney Lajos igazgatónak 
elhunytáról, azután vázolja a lefolyt üzletév 
igen kedvező eredményeit. A társaság tűz-, 
valamint éie*biztosítási  üzlete, főleg a hazá
ban nagy intenzitással müveltetvén, ismét 
szép emelkedést mutat, s kellő mértékben 
nyereséges volt. A j güzlet kevésbbé jelen
tékeny nyereségénél nagyobb foutoseágu 
kedvező eredmény ebben az üzletágban az, 
hogy a társaság a több éves jégbiztosítások 
utolsó évi díjmentességét tökéletesen fedező 
519.287 korona 86 fillér tartalékon felül 
még egy 500000 korona összegű jigbizto- 
sitási tartalékot is alkotott, mely a jövő 
évek üzletorddméryeiböl egy millió korona 
erejéig fog emeltetni. A társaság 1906 évi 
nyeresége az elemi és életbiztosítási üzlet
ágak eredményeinek összesítése után 3,827635 
korona 32 fillér, mely összegből a minden
nemű tartalékok, valamint egyéb társasági 
alapok újabb bőséges részeltetése után rész
vényenként 400 korcna osztalék kerül kifi
zetésre. A közgyűlés megelégedéssel vette 
tudomásul az eredményt s a falmentvényt 
az igazgatóságnak megadta. A felügyelő 
bizottság ezúttal ui választás alá került, s 
tagjaivá ismét Berzeviczy A ber', Burchard- 
Béíaváry Konrád, Hajós József, Németh Titusz 
és Radvánszky Géza báró választattak meg. 
A megüresedett igazgató tagsági helyet a 
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közgyűlés Szende Károly egyhangú megvá
lasztásával töltötte be. Szende igazgató már 
több mint negyven éve a társaság kiváló 
tisztviselője, legutóbb aligazgatója volt. 
Igazgatóvá történt megválasztásával, mint 
szakigazgató egyúttal a vezérigazgató helyet
tesévé lett. A társaság főpénztára az oszta
lékot már a közgyűlést köve.ő nantól fizeti 
is. A társaság igazgatósága Balabán Adolf 
ezégjegyzöt s a viszontbiztosítási osztály 
főnökét aligazgatóvá nevezte, Bara Péter 
Zogmond károsztályi és Hóna Márk életosz- 
tályi főnököket pedig ezégjegyzési jogosult
sággal ruházta fel.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 évi március hó lT-tói 1907 évi márczius hó 24-ig

Születés.

A szőlői neve
UxJ9

s £ 8
►» s

A gyermek
neve

Fischer Mór Weisz Janka leány Klára

Schveier Mihály Nagy Rozália fiú Ernő

Vámoi Moses Jokel Gizella fiú László

Taby Lajos Hagttra Julianna leány Ilona

Halálozás.

AZ ClllUnvt BBTE Kora A halál oka

Szabó István

Kovács Julianna

90 éves

10 éves

4gg. ve'gkimeriilés 

agyhártya gyűl .

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kánya Józset rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 13 kor. 60 fill. 14 
kor. — fill. — Kétszeres 12 kor. 80 fill. 13 
kor. 20 üli. — Rozs 12 kor. 20 fill. 12 kor. 
60 fii). — Árpa 12 aor. 40 fill. 13 kor. 20 
fill. — Zab 14 kor. 20 fill. 14 kor. 60 fill.
— Kukorica 9 kor. 60 fill. 10 kor. 80 fill.
— Lencse 27 kor. 20 fill. 28 kor. 40. fill. — 
Bab 15 kor 40 fill. 17 kor. 20 fill — Kö- 
lss 9 kor. 40. fill. 9 kor. 80 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten 
Vöröshere elsőrendű, eredetileg is aranka

mentes 142—146 — Vöröslóbere elsőrendű 
138—140 — Vöröslóhere esöverte mag 
124—126 — Luczerna elsőrendű világos 
szem 120—130 — Luczerna esövert barna 
magú 102—106 — Biborhore 30 — 32 — 
Fehérhere 90—110 — Baltaczin 26 — 28
— hámozott 32—36 Muhar 14—18 — 
Bükköny 15—16 —

Nyilttér.
837/1907 tlkvi szám.

Hirdetmény!
Izsói János és neje Sillingi Mária lévai 

lakosoknak a lévai „gyeptérböl" Léva r. t. 
város közönségétől vásárolt 122 négyszögöl, 
Szalai Vilmos és neje Korpás Julianna lévai 
lakosoknak ugyanattól ugyanott vásárolt 
136 négys’ögöl és Kis András és neje 
Gunyica E zsébet lévai lakosoknak ugyan
attól, mely városi közönséget Bódogh Lajos 
lévai lakos polgármester képviseli ugyanott 
vásárolt 140 négyszögöl kiterjedésű ingat
lannak póthelyszinelési és tulajdonjog beke
belezése tárgyában fe'hiv.tnak mindazok, a 
kik a tervbe vett póthelyszinelés ellen álta
lános vrgy részben ellenvetést kívánnak 
tenni, továbbá a kik az újonnan felveendő 
ingatlanra tulajdoni igényt tartanak, különö
sen pedig az ingatlanoknak tényleges birto
kosai, végre a kik az ingatlan bármely más 
dologi jogot érvényeuthetni vélnek hogy 
igényeik érvényesítése végett folyó évi 
március hó 28 napjának délelőtti 9 órára 
kiküldött Dr. E ek Mór lévai kir. aljárásbiro 
előtt (járásbirósági épület 5 ajtó szám alatt) 
igényeik támogatására szolgáló bizony.tikok
kal annál is inkább jelenjenek meg, mivel 
elmaradásuk esetében és a póthelyszinelés 
iránt a hivatalból kiderített tényálláshoz és 
a tlkvi hatóság rendelkezésére álló adatok
hoz képeBt fog intézkedés tétetni.

Kelt Léván a kir. járásbiróság mint 
telekkönyvi hatóságnál 1907 évi február hó 
27 napján.

Dr. Elek Mór s. k. 
kir. aljárásbiro. 

34/1907 tlkvi szám.
Árverési hirdetmény.

Hivatalos jelentés arról, hogy S'.reicher 
Józsefnek Kotora Károly elleni végrehajtási 
ügyében Kotora János korábbi végrehajtató 
érdekében folyó évi január hó 10 én 5521/ 
1906 tlkvi szám alatt folyó évi április bó
4-nek  délelőtti 9 órájára már árverés tűze
tett ki.

Póthirdetmény.
Streicher József lévai lakosnak Kotora 

Károly jelenleg ujbarsi lakos elleni végre
hajtási ügyében a Kotora Károly végrehaj
tást szenvedett ingatlanaira is folyó évi 
április hó 4 nek délelőtti 9 órára az 5521/ 
1906 tlkvi számú árverési hirdetméuy és 
feltételekkel elrendelt árveréshez S'reicher 
József végrehajtató részére a csatlakozás az 
1881 évi LX. t. CB. 167 §. Il ik bek. alap- 
ján e'rendeltetik és a jelzett árverésnek ezen 
végrehajtató érdskében is 62 korona 70

fillér töke ennek 1905 julius hó 1 töl számí
tandó 6’/0 kamatai 39 soro iá 61 fillér eddigi 
per és végrehajtási és ezúttal 17 korona 54 
fillérben megállapított valamint a még felme
rülendő költségeknek kielégítése végett 
Kotora Károly végrehajtást szenvedett ingat
lanaira való megtartása kimondatik.

Miről az érdekeltek végzésileg és ezen 
póthirdetménnyel értesittetnek.

Keit Léván a kir. járásbiróság mint 
telekkönyvi hatóságnál 1907 évi február hó 
7 ik napján.

Dr. Elek Mór s. k. 
kir. aljárásbiró.

1237/1906 vht tz.
Árverési hirdetmény.

Aluirott bírósági vég.ehajió az 1881. évi LX. t.-cz. 
102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi hogy a 
lévai kir. járásbíróság 1907 évi V, 300/1 számú vég
zése következtében Dr Kmoskó Béla ügyvéd által 
képviselt Pálfi János javára idősebb Nagy József és 
neje Béták Julianna ellen 640 kor__ fill s jár. ércéig
1907 évi június hó 28-án fogaoosí-ott kielégítési vég
rehajtás utján lefoglalt és 1200 kor — fölre becsült 
következő ingóságok u. m. egy vízi malom, teljes fel
szereléssel nyilvános árveréseu eladatnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbíróság 1906 
évi V. 782/2 számú végzése foltján 6»<t kor — üli. 
tőkekövetelés, ennek 1917 évi márczius hó 23 napjá
tól járó 5% kamatai, é« eddig összesen felmerült és 
bíróilag már megalapított, valamint a még felmerülendő 
költségek erejéi' Szodon leendő eszközlésre 1907 év 
április hó 2 ik napjának délután 3 órája batáridőül 
kitüzetik és ahoz a venni szándékozók oly megjegyzés
sel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881 
éviLX. t-cz. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfi
zetés mellett a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén 
becsáron alul is el fognak adatui.

Amennyiben az elárverezendő ingságokat mások 
is le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot 
ynertek volna, jelen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 
102. § értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Liván 1907 márczius hó 18 napján.
Karácsonyi Pál. 

kir bír. végrehajtó.

Állandó foglalkozásra 
a onnali belépésre alkalmaz előkelő rész
vénytársaság tisztességei előéletű komoly 
egyéneket utazó ügynöki minőségben, kik 
egyszersmind pénzbeszedéssel is meg lesz
nek bizva.

Csekély óvadék megkivántatik. Szor
galmas egyéneknek biztos jövő.

Ajánlatok „fényes állás® jeligére e lap 
kiadó hivatalába intézendők.

ÉLŐ DUNAI HALAK!
A n. é. közönség becses tudomá

sára hozom, hogy husvét előtti hetek
ben, minden csütörtök és pénteken 

friss élő halak,
u. m.; ponty, csuka, harcsa, kecsege, 
fogas és süllő stb. érkeznek a legol
csóbb árakban.

Egyben felhívom szives figyelmét 
húsvéti kiállításomra s egyéb cse
mege és fűszer cikkeimre, valamint a 
mindennap érkező friss felvágott, virsli 
és összes: hús és sajtnemüekre !

Továbbá tisztelettel értesitem, hogy 
a Puszta-Szent-Kereszti uradalomtól 
naponta

= friss tea vajat == 
kapok, amelyet V8 és '/*  kilogram da
rabokban árusítok.

BALATONI HALAK!
Teljes tisztelettel

ZEJSTGKEL JÓZSEF.

Pilseni sörcsarnok!
Tisztelettel értesitem a t. 

közönséget, hogy folyó évi 
április hó bén Báthi utca 
1 szám alatt

Pilseni. sör csarnokot
nyitok.
Egy pohár pilseni Ősforrás 9 krajcár

kőbányai sör . 6 krajcár

Magyar borok, kitűnő konyha 
és figyelmes kiszolgálás.

Weisz Zsigmond,



12. szám HIRDETÉSEK. 1907. március hó 24.

Meghívó.
A Lévai Kereskedelmi Bank részvénytársaság 

részvényesei 1907. évi április hó 9-én d. e. 9 órakor 
Léván, az intézet helyiségében tartandó

rendkívüli közgyűlésére
tisztelettel meghivatnak.

1. A rendkívüli közgyűlési elnök választása és a jegyzőkönyv hitele
sítésére vonatkozó intézkedés.

2. Annak kimutatása, hogy az alaptőkének 200.000 koronára való 
felemelése a kibocsátott 1000 drb. részvényjegyzésével é» befizetésével bizto
sítva van.

3. Az alapszabályok 35. 41 és 55 §-ainak módosítása.
4. Jelentés a bakabányai fióktelep felállításáról és ebből kifolyólag 4 I 

igazgatósági és 3 felügyelő bizottsági tag választása.
Kelt Léván, 1907. március hó 19-én.

AZ IGAZGATÓSÁG.

KZi'voxxa.t az stlfiipsza.Toál^T'olc’oól : 19 §. Szavazat képes részvényesnek csak azon 
részvényes tekintetik, kinek nevére az illető részvény legalább 30 nappal a közgyűlés előtt alapszabályszerűen 
átíratott és ki részvényét a szelvény ívvel együtt a közgyűlést megelőző napon az intézetnél vevény mellett letette I

ESHKS85

liató .Kathreiner- féle Kneipp- 
maláta kávé. felirattal <’s
Kneipp páter arcképével, mint

4
vásár-
> ICath-

Nagysáyas asszony, 
tud?a-c, hcgv a maláta-kávé 

. i.sl-.á! miért kelt Önnek a 
reinsr* nevet hangéul,ózni ?

védiegygyel.

Mert különben annak 
ar, eshet ö*c<jnek  teszi 
ki unnjnJ. hogy kétes 
értékű utánzatot kap, 
mely a Kathreiner *-t  
ki Hint elő,minden előnyt 

nélkülöz.

Csakis a
Kathreiner- féle Kneipp-

maláta kávé 
biria, különleges előállítási 
módszere révén, a gyar
matkávé izét es zamatját.

Méltóztassék azért, Nagyságos 
aszony, jól emlékezetébe vésni, 
hogy a valódi .Kathreiner- csa;.is 
zárt eredeti csomagokban kap-

Köhögs, érekedtség és hurut ellen nincs jobb a 
RETHYféle 

pemetefű czukorkánál! 
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határozottan 

ÜÉ'T'IX'Z’-félét lcéxj-aja.l=, 
mivel sok haszontalan utanzata van. 

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

Eladó bútorok
....zongora és hintó.

I 
I

ü

OÍO-C3

vadászati eszközök, hangszerek, igen finom hurok, varró

Szerszám: asztalos, bádogos, gépész, lakatos, kovács,kádár
gépek öt évi jótállás mellett, gazdasági gépek és géprészek.

Hölgyek
részére nélkülözhetetlen!

Legjobb szépitőszer a

T CRÉME
Pár nap alatt biztosan eltávolít szeplöt. májfoltat, pattanást, bőratkát (Mitesser) és minden 
más börbajt. Kisimítja a ráncokat és az arcott fehérré, simává varázsalja, üdít és fiatalít. 

Ara: Ieís tíg-ely 1 koxcna, nagy 2 Jccrona.
KIVÁLÓ TOILETT CIKKEK : Marfcit-hölgypor (3 axú.ber) 1.20 kor., 
Margit-szappan 70 fi Margit-fogpép I kor., Margit-arcviz I kor. 

Kapható minden gyógyszertárban, drogériában és illatszerkercskedésben.
Postán utánvétellel v*gy  a pénz előzetes beküldése után ktlldi a készítő:

FÖLDES KELEMEN gyógyszerész ARAD
ISa.plia.tó Léván:

a myszertaraiHaD

szivar, 
kártya

árulás.
Első 

gazdasági és var
rógép-, 

koszom-, 
fa- és 

érczkoparsó 
raktára. AZ ARANY KASZÁHOZ.

gad.síi<51 
Borászati 

Egyesület 
mint részi, társaság 

p al acz k-bo ra I na I 
elárusító raktára

Folyékony 
arany és ezü 

festékek

j
5000
8
0

.1
Ajánlják dúsan berendezett vas-, fűszer-, csemege- 

liszt-, festék-, kefekötő áruk- gazdasági- és kerti-magvak, 
vadászati eszközök, hangszerek, igen finom hurok, varró 
gépek öt évi jótállás mellett, gazdasági gépek és géprészek. 
Szerszám: asztalos, bádogos, gépész, lakatos, kovács,kádár 
kerékgyártó, ács, esztergályos, czipész, házi és gazdaság 
részére, tengelyek, ekerészek, valódi Fischer-féle 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 Meidinger-féle és öntött vas
kályhákkal felszerelt raktárukat.

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

Ajánlják dúsan berendezett vas-, fűszer-, csemege
liszt-, festék-, kefekötö áruk- gazdasági- és kerti-magvak,

kerékgyártó, ács, esztergályos, czipész, 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 Meidinger-féle és öntött vas
kályhákkal felszerelt raktárukat.

Vidéki megrendelések legnagyobb figyelemmel él 
gyorsan teljeiittetnek, uj képes árjegyzékek kívánatra bér
mentve küldetnek.

Nyílra Ivánka vasúti állomástól L órányira fekvő 
Űrmény községben április hó 4-én délelőtt 10 
órakor tartandó önkéntes nyilvános árverésen, özv. Kar- 
say Lajosné eladja különféle finom minőségű szoba búto
rait, köztük 1 drb. Göncért zongorát, úgy szinte konyha, 
éléskamra és kerti felszerelést — eladásra kerül 2 drb. 
fedeles, és 1 üveges hintó (batár) is.

Névjegyek, meghívók és eljegyzési-kártyák 

♦e*  legdíszesebb kivitelben *a*  
készittettnek

Nyitrai és Társánál Léván.

ÉLÖKEEITÉS.
Grleolitscliia,, élösö'véxi3r.

Bármily talajban gyorsan fejlődik, sűrű, nagy 
töviseivel tmbernek és bármily állatnak eikntáll, 
kitart 70— 80 évig, nevelhető oly su-ün, hogy 
apró csirke, malac, stb. sem mehet, át ; ez a 
legolcsóbb örökös áthat hn kerítés, FÖelőnye még 
az is, hogy egész május közepéig legjobb ered
ménynyel ültethető, mert a csemeték felásva 
jeges pincében tartatnak. Ezer darab 12 korona, 
rendesen ültetve 50 méter kerítéshez elég. Nyom
tatott ültetési és kezelés’ képes utasítást miuden 
rendeléshez adok. Akinek élökerités nem felel 
meg, szállíthatok sodronyílövetet, a legtökéle
tesebb gyártmányt, olcsón 100, 150 és 200 em. 
széleset

Sz ülőlu. g' as 
minden háznak legszebb 
disze, egy gyűjtemény 8 
f íjból 20 tő, egy lő 2-300 
fürtöt terem.

Szölőoltványok 
táblás ültetések és hiá
nyok pótlására, 60 leg
kiválóbb bor- és csemege
faj, szigorúan válogatott, 
tökéletes forradásu és faj
tiszta, dnsgyökerü pél
dányok.■ K.T

veft.óO minden szál megfakad
’ "1 őn 18 év

Delavare sima
csak az a legnemesebb faj, melyből IC J,” 
alatt 40 holdat ültettem, 35 hektót terem holdan
ként, l óra édes, erős, oltani permetezni nem keli 
és kezeléséhez ssmmi tudomány sem kel), ezért 
ellensége sok tudományos szőlőintéző.¥

tanulságos tartalommal rés mindenhez 
teljes tájékoztatóval ingyen és bermentve küld;

IST-A-Gr^T G--Á.2E3OIR szőlőnagybirtokos NAGY-KÁGYA
------------------ ------ — Levelezés minden nyelven. ______-________

Bővebb leírást KÉPES ÁRJEGYZÉKET

Gazdasági czikkek.
árAk Rötelezettsé- nélkül a lévai raktárból 

szállítva érfen H rá U-
Marha só 50 kilós zsák Kor. 5.60.
Tábla só 50 kilós zsák Kor. 11.90. 
Marha só 5 kilo vételénél kilója 12 fillér
Petróleum hordó vételnél 100 kilo 36-40 koronáié 
Petróleum 1 liter I. rendű 36. II. rendű 32 fill 
Kccsikenöcs belföldi sárga 100 kilo Kor. 16.
Kocsikenó'cs monfalconi kék 100 kilo Kor 18
Portland Cement 100 kilo Kor. 5.
Román Cement 100 kilo Kor. 3.
Carbolineum I. rendű 20, II. rendű 18 Kor. 100 kilo 
Kátrány hordóvételnél 100 kilo Kor. 10.
Kék gáliczkó' kilója 90 fillér.
Kender 1 kilo Kor. 1.80. Kóc 1 
Lámpa olaj 1 liter 80 fillér.
Kencze I. rendű 1 kilo 80 fillér.
Aszphalt fedél lemez olcsón.
Égető szesz Denaturált 1 liter ul, 1V llter „ , ...
Pormentesitő olaj kilója 40 és 60 fillér.

■ minjJECS®LekL meszelük, lakk, padló fénymázák, festékek 
| nagyban, gépszijak kilója 6 korona,
i drótkerítés 1 □ meter 50 fillértől feljebb, pozsonyi víz
mentes DOnVVaL izaáb-nlz- Xn l_"ii i 1 “x 1

-A.z

kilo 64 fillér.

II. rendű 72 fillér.

48 fill. 10 liter Kor. 4.40.

mentes ponyvák, zsákok és kéve kötelek.

T, Főraktár:

Kern Testvéreknél, Lé ^n.
Nyomatott Nyitrai fa Tina ktayvnyoindijÁhan Uván, ~


