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Vidéken és Léván házhoz küldve :
Egy évre ... 10 kor. — fill.
Hat hóra ... 5 kor. — fill.
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.
(lóisetfai pénzek póueulel.injnynl küldhelök.
KCyeo Mámok 20 fillérért kaphatók

a kiadóhivatalban.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS

hirdetések
Négyhasábos 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. 6) fill., azontúl minden szó 2 
fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk '^zeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok * 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.

Országos és hetivásárok.
A lévai és környékbeli iparosok 

busvét hetében s az azt megelőző he
tekben csak nem minden nap vásáron 
voltak. Sőt akadtak napok, a melyekre 
két-három vásár esett, úgy hogy a kis 
iparosnak egész családja vásáron volt, 
így van ez különben az egész országban.

S aztán mi volt az eredmény ? Az 
iparos mai nap rendkiviV sokat küzd. 
Az anyag ára megkétszereződött. A 
fuvar is megdrágult. A munkások a 
szocialisták izgatásai következtében hi
hetetlen bért követelnek. És mégis a 
sok vásár nem hogy gyarapítaná a kis 
iparos jövedelmét, de egyenesen kárára 
van, mert minden nyereségét felemészti 
a sok fuvar és úti költség.

A sók vásár jő a gazdának, a ki 
fuvaroz, jó a közönségnek, mely hely
pénzt szed. De az iparosságra nézve 
méltán tehető fel a kérdés, vájjon 
szükséges, hasznos-e a vásár a kisipa
rosra, avagy kár.>s ? Erre a kérdésre 
az iparügyek terén nagy ismeretkörrel 
és áttekintéssel biró egyik országos 
szaktekintélyünk úgy nyilatkozott, hogy 
a vásárok szaporítása nem kívánatos, 
mert azok a kisiparos helyzetén nem
csak nem lendítenek, hanem arra hát
rányosak.

Ha vásárokról beszélünk, meg kell 
különböztetnünk az országos és heti 
vásárokat s előre kell bocsátanunk azt, 
hogy alig van intézmény, melynek 
csak előnyei és egyúttal hátrányai ne 
lennének; midőn tehát a vásárok szük
ségességéről, hasznos vagy felesleges 
voltáról beszélünk, azt kell vizsgálnunk, 
vájjon az előnyök, avagy a hátrányok 
vannak-e túlsúlyban ezen régi intéz
ménynél ?

Az úgynevezett országos kirakodó 
vásároknak az ország túlnyomó részé
ben, t. i. a hegyvidéktől eltekintve, 
ma már nincs értelme és jelentősége. 
Ezen városok vásárló közönsége mai 
nap ugyanazokból kerül ki, a kiknek 
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piaci központja az országos vásártar
tásának helye, akik tehát az úgyne
vezett heti vásárokat is fölkeresik. De 
mig az országos vásárokat az ország 
minden vidékéről egybesereglett kétes 
existenciák keresik fel selejtes áruikkal, 
amelyekkel minden anyagi és erkölcsi 
felelősség nélkül csapják be az egysze
rűbb vidéki vásárló közönséget s ezzel 
a helyi és járási iparosoknak elvisel- 
hetlen versenyt támasztanak, addig a 
heti vásárok vevőközönsége többnyire 
ismerős iparostól szerzi be szükségletét, 
a vevő és eladó között állandó üzleti 
viszony fejlődik, az iparos jó árut mél
tányos árban kénytelen a piacra vinni, 
hacsak vevőit elvesziteni nem akarja.

Mig tehát az úgynevezett országos 
kirakodóvásárok nemcsak azon szem
pontból, mert a kisiparosra nagy költ
séggel és időveszteséggel járnak, úgy 
hogy az iparos a legtöbb esetben reá 
fizet árujára, vagy alig kQ’,es azokon 
minimális hasznot, hanem azé. v is káro
sok, mert a kisiparost reá szoktatják 
a felületes, tökéletlen és hanyag, az 
úgynevezett, „vásári“ munkára. A kis
iparnak csak úgy van célja és létjogo
sultsága, ha cikkeit ugyanazzal a külső 
csínnal állítja ki, mint a nagyipar s 
mellette jó anyagból, tartói, gondos, 
tökéletesebb munkát állít elő. A vevő
nek ugyanis csak ily módon térülhet 
meg az a többlet kiadása, melyet a 
drágább kézi munkáért kénytelen adni 
■ a kisiparos csak ezáltal egyenlítheti 
ki a nagyobb tőkével, tökéletesebb 
munkafelüsztással készült nagyipari és 
a kisipar termékei között létező előállí
tási költség különbözetet.

A heti vásároknál csakis a fentebb 
felhozott hátrányok állanak fenn. Ipa
rosaink hetenkint legalább is két dél
előttöt veszítenek a munkaidőből, mi 
teljesen munkanélkül telik el, sőt ha 
zord időben a piacon való ácsorgással 
szerzett megbetegedéseket is számitjuk, 
a munka mulasztás még nagyobb.
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A heti vásárok ezen hátránya két
ségtelen. Mig azonban az országos kira
kóvásárokat a mai változott viszonyok 
közepette határozottan károsoknak, feles
legeseknek s igy megszüntetendőknek 
tartjuk, addig a heti vá’árokról ugyanez 
nem mondható. A heti vásárokra való 
járás nem okoz számbavehető költséget, 
a munkamulasztást mérsékelheti a kis
iparos azáltal, hogy a piscra nem maga 
áll ki, hanem neje, vagy olyan hozzá
tartozója, a ki munkát nem mulaszt. 
A heti vásárok hátrányai tehát mérsé
kelhetők, a vevőközönségre pedig hatá- 
zottan előnyösek, megkönnyítik a vá
lasztást s nem járnak azzal az idővesz
teséggel, mely az iparosnak otthonában 
való felkeresésével járnak.

Midőn tehát a vásárok felett ítél
kezünk, külömbséget kell tennünk az 
oiszágos kirakodó és a heti vásárok 
között s mig az elsőkre nézve teljesen 
osztjuk azt a felfogást, hogy azokat 
szaporítani nem célszerű, hanem ellen
kezőleg azok megszüntetendők, a heti 
vásárok előnyei még mindig túlsúlyban 
vannak hátrányai felett s igy azokra 
szükség is van.

Más kérdés, vájjon ezen heti vásá
rokat az iparosok nem tudnák-e más 
módon pótolni ? Igenis, ez lehetséges 
volna, de csak szövetkezeti alapon. A 
kisiparosoknak előbb-utóbb meg kell 
érteniök, hogy a nagyiparral egyen
lőtlen eszközökkel folytatott küzdelem
ben csak úgy lesznek képesek magu
kat fenntartani, ha szövetkeznek s ezzel 
megszerzik azon előnyöket melyeket, 
a nagyiparnak a tőke nyújt.

Anyagbeszerzési és áru-értékesitő 
szövetkezetek s ezek által fenntartott 
közös boltok és raktárak tetemesen 
leszállítanák nemcsak az előállítás, ha
nem az értékesítés költségét is s igy 
a mainál sokkal előnyösebb helyzetbe 
jutathatnák a tengődő kisiparos osztályát.

A múlt idők elavult intézményét, 
a vásárokat csak ily módon lehet és 
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kell majd megszüntetni, illetve uj, a 
mai viszonyoknak megfelelő intézmény
nyel pótolni.

A kezdeményezésnek azonban nem 
fölülről, hanem az iparosok köréből kell 
kiindulni, a kormány és közegei csak 
támogathatják a kisiparosok életrevaló 
törekvéseit.

Tudomásunk szerint az iparkamara 
is foglalkozott a vásárok ügyével s 
véleménye abban formálódik ki, hogy 
az országos vásárok lehetőleg reduká- 
landók, mivel ezek a kis iparosra nézve 
nagy idő veszteséggel és költséggel 
járnak,

Épen azért helyesen cselekednének 
az ipartestületek és társulatok, ha saját 
érdekükben a kereskedelemügyi minisz
ternél a vásárok rendezését sürgetnék 
s azt kérelmeznék, hogy az apró-cseprő 
faluknak engedélyezett országos vásáro
kat beszüntessék, mivel ezek a vevő 
közönségre semmiféle előnynyel nem 
járnak, a kis iparosokra nézve hatá
rozottan károsak.

A köztisztviselők hozzáférhetetlensége.
A közélet tisztaságának egyik legfőbb 

biztositéka az, hogy akik a fórumon ülnek, 
akik hivatalból intézik emberek és a köz
vagyon sorsát, megveszteghetők ne legyenek. 
Sajnosán tapasztaljuk, hogy a közélet tisz
taságának ezen biztosítéka nincsen meg 
nálunk. Az elmúlt erkölcstelen korszak bű
neiből többek közt ez is ránk maradt vészes 
örökség gyanánt, A hírhedt rendszer nem 
átallottaa hazaárulást is kelendő árucikknek 
instituaálni. Ebből kifolyólag aztán nálunk 
minden eladó. Habár megkezdődött már e 
téren is a purifikáció munkája, de még most 
is lépten-nyomon találkozunk esetekkel, hogy 
egyes haszonra dolgozó cégek a busás jöve
delem egy részét az ut kenegetésére fordítják, 
8 ha a botrány kisül, a cég cinikusan azt 
feleli, hogy Magyarországon honoráriumok 
osztogatása nélkül vállalkozást nem lehet 
létesíteni. Kérdezzünk meg Magyarországon 
bármely vállalkozót, hogy mit tartam.gyar

T A K_C Z A,
Daloltam, dalolok.

Daloltam, dalolok . . . 
Ériö lantom húrja 
Úgy megair a hányaior 
Végigaubau rajta 
Az a aok bu« nóta . , ,

Daloltam, dalolok,
Ugy-e megértitek 
Mikor úgy örülök
Viruló virággal
S mikor együtt sírok 
Hullongó levéllel ■ ■ ■

Ugy-e megértitek ? 
Hiszen minden érzés 
Szivem cseppnyi vére, 
Annak lobbanása, 
Annak büszkesége . . .
—• 8 mégse kívánok mást 
Csakhogy Ö megértse . . .
Dr. Radványiní Ruttkay Emma.

Mese a két gyerekről.
A nagyasszony, a két gyermek nagy

nénje szomorúan állott föl karosszékéből, 
tncly * nyílt veranda bejárójához volt tolva, 
és meg egyszer megkérdezte.

— Hat el fogto*i  menni ?
A két gyermek bátortalanul nézett egy

másra. A szemüket könny lepte el s aztán, 
mint a bűnösök, félénken hajtották le fejüket.

— El I — ismételték tompán.
Fájdalmasan szakadt fel a sóhaj a nagy*  

•Bizony kebléből. A keze reszketve simo
gatta a két gyermek haját és keserűen 
mondta:

I
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— Igazatok van , .. Mit is csinálnátok 
ilyen unalmas öreg asszony mellett ? Ti, a 
fiatalok ! Előttetek áll az élet, tiétek a világ! 
Igaz, igaz . . .

— De nagynéni I
— Semmi, semmi . . . Igazatok van. Na ' 

csókolj meg Margit és te is Sándor.
A két gyermek nagyon elkeseredett. ' 

Bárhogy is igyekeztek elpalástolni, a könny ! 
csakúgy hullott a szemükből. A nagyasszony . 
megsajnálta őket és kedélyeskedni próbált. I

— Na, na, hát ez mi ? Két ilyen meg
lett ember I Egy asszony és egy férfi I Nem 
siégyenlitek magatokat ? No, gyorsan, gyor
san. Csó' oljátok meg egymást, hadd lássam 
gyorsan, gyorsan. C ókoljátok meg egymást, 
hadd lássam hogyan szeretitek egymást 1 
Aztán maga férj uram, jól viselje magát, 
mert ba panaszt hallok, jaj Istenem mi lesz 1 
Na, csak ne tiltakozzék. A férfi mind rossz
csont. A kártya és a klubb . . . ismerjük 
már ezeket a csábitó ördögöket. Margit tartsd i 
kordában az uradat I I

— Da nagynéni, hiszen Sándor ... I
— Jó, jó, csak ne bizzál benne olyan ' 

nagyon. Te pi én nevelésem vagy, hanem 
miatta bizony nem tenném tüzbe a kezemet. 
Amíg jogáezkodott, tudod . . ,

A két gyermek elnevette magát. Már 
elfelejtették a nagy keservüket, csintalan 
mosollyal néztek össze.

Lent a verenda lépcsőzete előtt dübö
rögve állott meg a nagy batár; János, az 
öreg kocsis tisztelettel szólt le a bakról.

Talán mehetnénk urfi, mert zörög már a 
masina I

Ej, ej, de nagy csacsi kend öreg János. 
Hiszen már nem urfi az urfi, hanem tekin
tetes ur ! — szólt rá a nagyasszony.

— Persze, persze szamár lesz az ember, 
ha már öreg, — dohogott az öreg kocsis.

' Lám a Pista gyerek, az unokám is lóvá tesz, 
| unos untalan. Mindig a nyakamon nyargalász 
' az adta köiyke.

A nagyasszony sóhajtva fordult a gyer-
. mekek felé.
j — Búcsúzzunk hát gyermekeim 1 Bu-
■ csuzzunk . . ,

A két gyerek odaborult a nagyasszony 
vállára. Nem tudtak egy szót sem szóllani, 
csak a könnyes szemük beszélt.

És egymást támogatva, reszketve men
tek le a lépcsőkön.

— Lassan hajts János !
János lassan hajtott s a nagyasszony 

nekitámaszkodva a verenda oszlopának, elbo
rult tekintettel nézett a két gyermek után. 
A fasor aztán eltakarta őket s as öreg, 

í fehérhaju asszony erőtlenül esett vissza a 
| karosszékébe.

Hát itt hagyták. As édes szökehaju kis 
leány, akit úgy nevelt fel baba korától és 
• vidám derék jó fiú, akiből embert faragott, 
a két árva, akiknek anyjuk helyett anyjuk 
volt. , . És most itt hagyták, ők ime bol
dogok s most ő lett az árva.

Hányszor mosolygott fel a gyönyörtől, 
amikor látta, hogy a két kis unokatestvér 
nagyon szereti egymást. Hogy lefestette 
képzeletében azt a napot, a mikor egymásba 
tessi a két gyermek kesét és ast mondja

1 nekik.*
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— Szeretitek egymást ? Igen ? Hát 
lennétek férj és feleség ?

És azt a napot is megérte. — És boldog 
volt. Hanem most, most . . . Ezt nem várta, 
nem hitte voina. Milyen balga volt. Hiszen 
gondolhatta volna.

Hogy annak a fiúnak lesznek vágyai, 
álmai, amelyek elszólitják innen. Hogy ki 
akarja venni a részét a nemes küzdelemből, 
amit az élet nyújt. És az asszony követni 
fogja. Oh, hogy erre nem gondoltam.

Ezelőtt két hónappal még milyen boldog 
volt. Mikor itt, az oltár előtt egymás mellett 
állott a két piruló gyerek és a pap kimon
dotta rájuk az áldását. Minden álmát meg
valósulni látta akkor és azt hitte, nem lehet 
már senki boldogabb. És másnap, mikor a 
piruló gyermekasszony bujt előle, kerülte a 
tekintetét. Mintha nagy bűnt követett volna 
el. És mikor faggatta, sírni kezdett és sirt- 
sirt szakadatlanul. Oh, az édes gyermek 1

Délebédnél pedig úgy ült az a két 
gyermek az asztalnál, mint két gonosztevő. 
Lehajtották a fejüket és a világért egy szót 
nem szóltak volna. Margitnak el is égette 
száját a leves a nagy igyekvésben. És akkor 
Ő odaszólt a fiúnak :

— No, hamar még egy forróbb CBÓkot 
neki, hogy ne fájjon.

És akkor Sándor, az a nagy délczeg 
fiú esetlenül, zavsrtan fordult el s az a kis 
bohó asszony megszaladt. És nem lehetett 
aztán se szépszóval, se komolykodással 
kiisalm a leányszobábó).

A nagyasszony elmosolyodott.



fórumon szereplők hozzáférhetetlenségéről és 
bizony egybehangzó lesz a válasz : Magyar
országon pénzzel mindent meg lehet csinálni. 
A külföldön pedig éppenséggel hírhedt 
erői Magyarország. A külföldön még 
bíróságaink hozzáférhetetlenségét is két
ségbe vonják, pedig milyen büszkék vagyunk 
mi a független magyar bíróságra 1

Minden tisztességes magyar embert kell 
hogy mélyen lesújtson ez a nem alaptalan 
rágalom. A közélet purifikációját hirdetik 
nálunk már évtizedek óta anélkül, bogy a 
jelszavakat sikerült volna csak a legkisebb 
mértékben is valóra váltani. Gurul a baksis 
szép Magyarországon, megront jellemet, tisz
tességet és károsítja a polgárságot. Néha- 
néha, midőn felfakad egy ilyen panamának 
a kelevénye, megdöbbenve állunk a nagy 
pusztítás előtt, melyeket a baksis jellemek
ben és erkölcsökben okozott. Es kétségbe 
kell esnünk e nép jövője tölött, amidőn lát
juk, korruppció diadalmaskodik az igazság 
és becsületes törekvés felett.

Nagy képüsködés lenne azt állítani, hogy 
korrupció a külföldön nincs. Gyarló az em
ber mindenütt es elvakit a kincs. De azt 
már a legnagyobb jóindulat sem állíthatja, 
hogy a külföldön, olyan általános éd befo
gadott lenne a baksis, mint éppen nálunk. 
Oka ennek törvényeink kezdetleges volta 
és a köztisztviselők silány javadalmazása, 
meg az urhatnámság.

Képességein felül költekezik nálunk a 
legtöbb köztisztviselő, mert a még teljesen 
ki nem alakult magyar társadalom erejét 
túlhaladó kötelezettségeket ró rá. Mellékjö
vedelemre kell szert tennie a legtöbb köz
tisztviselőnek, hogy kiadásait fedezni tudja, 
de bizony mellékjövedelme, tisztességes, csak 
úgy akad, ha megdolgozik érte. Már pedig 
a hivatalon kivül is dolgozni lealázónak 
tekintetik, minél magasabb rangú a köztiszt
viselő, annál féltékenyebben kell őrködnie 
a reputácziója lelett. Csak a külszínt akar
ják megóvni, a tetszetős külszín megóv 
mindent ebben a mi fölszínes társadal
munkban.

Bajos dolog véleményt kockáztatni 
arról, hogy micsoda intézkedésekkel lehessen 
az általános korrupciónak véget vetni. Se 
törvény, se szabályrendelet itt nem használ. 
At kell alakulnia a korszellemnek, egy be
csületesebb és jobb nevelésben kell része
síteni az ifjú nemzedéket, a valódi tisztes
ség fogalmát a telkekbe be kell oltani, és 
a fényűzést, a külszínnek minden áron való 
megóvását háttérbe kell szorítani. Mind olyan 
dolgok ezek, melyeket rá parancsolni az 
emberekre nem lehet, magától kell megin
dulnia a purifikáló folyamatnak. És amíg 
ez be nem következik, kíméletlen szigorral 
kell üldözni minden panamát.

E. L.

Igen a lányszoba . . . Amelyet nász
szobává kellett avanzsáltatni, mert Margit 
semmi kínosért nem akart kivonulni belőle. 
Az lett a hálószobájuk. Na hiszen jól néztek 
ki. Ha egy kicsit kötődtek, hanczuroztak, 
hát mindjárt úgy fel volt forgatva, hogy 
Ninive sem külömben. Alig is lehetett benne 
mozogni.

Oh, az édes gyermekek . . . Könny 
hullott ki a nagyasszony szeméből és gör
csösen szorította zsebkendőjét az ajkaihoz. 
Keserű zokogás fojtogatta.

A park porondján lassan gördült be a 
nagy batár. János, az öreg szomorúan szó
lott fel:

— Hát elmentek , , . Bizony Isten — 
nem hittem volna.

— Én sem ... én sem . . . tördelte 
a nagy asszony kétségbeesve.

— Majd visszagyünnek még, amerre 
elmentek 1 — mormogta vigasztaló hangon 
az öreg. Ne tessék búsulni 1

Es mérgesen csapott közéje lovainak.
A két gyermek pedig ott állott a kis 

állomás bejárójánál. Megfogták az egymás 
kezét és szomorúan nézték a távolba vesző 
■inpárokat.

— Sándor, — szólalt meg végre a kicsi 
asszony — hát mit csinálunk mi Budapesten ?

— Mit ? — kérdezte meghökkenve a 
férfi. — Hát mit 1 Rám ott vár az irodám.

A nagynéni szépen berendeztette. Aztán 
— nagy, hires ügyvéd leszek.

— Igán, de én, én . . . szepegett a 
kicsi asszony. A nagynéni sem lesz ott ■ 
nekem nincs egy ismerősöm sem.

A gimnáziumi párhuzamos osztály.
A múlt évi augusztus 25-én a városi 

képviselőtestület a gimnáziumi első osztály 
párhuzamosításával véget vetett azon pana
szoknak, hogy több, Lévához közel lakó 
szülő, gyermekét helyszűke miatt más gim
náziumba kénytelen vinni; sőt az is meg
esett, hogy lévai szülök gyermekei maradtak 
ki, mert idejekorán nem jelentkeztek felvé
telre. A képiselötestületi határozatról való 
késői értesülés dacára az első osztályra 
beiratkozott nyilvános tanulók száma 85 lett 
az 1905 — 6 évi 70 tanulóval szemben, A 
gimnáziumi összes tanulók (nyilvános) száma 
az Értesítő kimutatása szerint volt 288, 
jelenleg 302, tehát az első osztályt tekintve 
a különbség, illetőleg szaporulat 15, az 
egész gimnáziumot véve 14. A létszámra 
tehát kedvező a párhuzamos osztály.

A mi a közforgalmat illeti, szintén elég 
kedvező az eredmény. Ha egy-egy tanulónál 
átlag csak 600 koronát számítunk, az összeg 
9000 K. a bejövő szülök és hozzátartozóik 
szintén kedvezően hatnak különösen az 
iparra és kereskedelemre. Ha a párhuzamos 
osztály több éven át alaposabb ismeretekkel 
bocsátja a második és felsőbb osztályokba 
a tanulókat, a közforgalom fokozatosan emel
kedni fog. Ez az érem egyik oldala. A 
másik oldal első tekintetre nem mutat ked
vező képet. A párhuzamos osztály fentar- 
tásának költsége a még most sem érvényes 
és végrehajtott szerződés hiányos rendelke
zése folytán Léva várcsára, illetőleg a gim
náziumi tandijpénztárra nehezedik. A pár
huzamos osztály költsége a jelen tanévben 
2400 K.személyi és vagy 300 K.dologi kiadás, 
amellyel szemben a tavalyi évhez képest 
áll, 15 tanuló felvételi és tandíja: 15X4=60 
K. felvételi és 15X48=720 K. összesen 780 
korona. Ha azonban azt vesszük, hogy a 
párhuzamos vsztályba 42 tanuló jár, ki fizet 
168 K. felvételi és 2016 K. tandíjat, a kép 
már sokkal kedvezőbb, sőt ha a főgimnázi
umi 8 osztálynak fennállása óta itt járt 
tanulók számát, a mely az Értesítők adatai 
szerint 1886—1906-ig 5357, hússzal eloszt
juk, kapunk évi átlag gyanánt 268 at; ha 
pedig az első tiz évet számítjuk, az Átlagos 
241. Ha evvel az utóbbival szembeállítjuk 
a jelen évi 302 t e különbség 61, tehát a 
jövedelem többlet 3172 K., ami a fentebb 
kimutatott költségnél sokkal több, pedig a 
jelen évi 302 tanulóhoz még 10—12 magán
tanulót is kell számítani, ami a többletet 
500—600 koronával emeli.

Az éremnek e kevésbbé kedvező olda
lát is fényesnek lehet látni, csak kissé ki 
kell tenni a napra vagy nagyitó alá.

Tegyük fel, hogy nébányan, esetleg 
sokan nem ilyen kedvezően fogják fel a 
helyzetet s tekintve a párhuzamos osztály
nak jövedelmét s költségét, illetőleg a fen
tebb feltüntetett 780 kort, és 2700 kort, a 
párhuzamos osztály megszüntetésére gondol
nak. E felfogással szemben nem hivatkozom 
arra, hogy a gimnázium hanyatlásnak indulna, 
visszafejlődnék, sok szülő, mert fiát az első 
osztályba be nem Írathatta, másfelé vinné a 
magasabb osztályba járó idősebb fiát is, 
nem hivatkozom azon családokra, kiknek a 
tanulótartás némi kis mellékjövedelmet nyújt; 
hanem arra hivatkozom, okoz-e a párhuzamos 
osztály fentartása a városnak terhet, emelik-e 
a pótadót miatta, vagypedig valami más 
hátránnyal jár-e ? Ha ezen felvetett kérdé
sekre, ami teljesen lehetetlen, „igen“-nel 
felelne valaki, akkor is joggal vádolhatnék 
őt szükkeblfiséggel és rövidlátósággal, hogy

— Dehogy nincs. Hát a nagynéni isme
rősei ?

— Igen, de én azokat nem ismerem
— Oh, édes szentem, hát meg fogod 

ismerni őket,
A kicsi asszony elhallgatott. Némán 

merült magába s csak nagykésőn szólalt meg :
— Elment már a János ?
— El l
A csöpp asszony elmélázva nézett vissza 

az országút irányába.
-— Sándor — mondta bizonytalanul — 

szeretnék még néhány szál mezei virágot 
tépni emlékül.

A férfi szótlanul indult az országúton. 
Az asszony mohón tépdeste az árokszéli 
virágokat s egy-egy könnye csillogó harmat
ként ott reszketett a virágok szirmán.

A kis örház felöl élesen sivitott a vonat 
füttyhangja. Miután utas n >m volt az őrház
nál, a vonat közönyösen dübörgött tovább.

A gyermek-házaspár szepegve nézett 
egymásra és halkan, megindultan mondta;

— Elkéstünk 1
— A kővetkező pillanatban felvidult az 

arcuk.Az asszony vidáman, boldogan kaczagni 
kezdett és futni kezdett abba az irányba, 
ahonnan az öreg udvarház fala messzire 
fehérlett.

És mikor újra ott álltak a nagyasszony 
előtt, a férfi elfogódott hangon mondta:

— Visszajöttünk I
Az asszony pedig megtoldotta :
És nem megyünk többé el soha 1

X. Y.

a város egyetlen középiskolájára nem akar 
áldozatot hozni. .

Még egy jogosnak látszó ellenvetést is 
felhozok. „A gimnázium első sorban a lévaiak 
számára való, mert más város, község nem 
járul a terhekhez." Igaz, igaz; de, szere- 

i tettel kérdem, ha csak a helybeliek marad
nak a gimnáziumban, (tavaly 1905—6-ban 
123-an azaz százhuszonhárman voltak) nem 
kell-e becsukni a boltot? Most a befolyt 
tandíjból kifutja a költség, sőt még a gimn. 
építésére is összegyűlt elég szép összeg, 
azután, ha a vidékieket elriasztanék, valóban 
pótadót kellene kivetni, vagy az intézetet 

1 négyosztályuvá tenni.
> Tehát állandósítsuk a párhuzamos osz- 
; tályt! Az illetékes tényezők bizonyára szem- 

beszáb'nak a bárhonnan jövő nehézségekkel 
és gimnáziumunk fejlődésének napirenden 
levő ügyét szerencsésen keresztülviszik.

R-i—

A „Bátvidéki Takarékpénztár Részvény
társaság l-sö negyedévi működéséről.

Ezen uj pénzintézet 1000 darab 100. 
koronás o. é. névre szóló részvényekbe fek
tetett 100,000. korona alaptőkével alakult, 
mely részvények 202 részvényes között osz
lanak meg. Az alaptőkének az alapítási 
tervezet értelmében csak 70%-a, azaz 70,000 
korona vonatott be, mig a hatraléaos 30%-a 
1908 március hó végéig fizetendő. A rész
vényesek többsége Bát és vidéke földmives 
gazdái továbbá megyei és állami t sztviselők, 
fötisztviselök, földbirtokosok, nagyobb cégek, 
egyletek, testületek, pénzintézetek és több 
vármegyei előkelőségből ál). Már a részvé
nyesek névsorából feltűnően szembe ötlik 

i azon bizalom, melyben e vállalat már alaku-
• lásakor létesittetett részvényjegyzői által, 

mely bizalom azóta az egész vidékről és az 
1 ország több részéről nap-nap után fokozó- 

dottahb mértékben nyilvánul.
Ügyködését folyó évi január hó 1-én 

kezdte meg s már is a következő szép ada
tokban tüntetheti föl három hónapos üzlet- 

I eredményét 336,985 56 korona pénzforga- 
( lommalsérkezett március hó 31-éig 404 
I kölcsönkérvény összesen 141,851 korona 
i értékben, melyből az igazgatósági gyűléseken 

folyósításra 320 szavaztatott meg összesen 
110,751 korona értékben, mig ellenben 84 

, két vény 31,100 korona értékben lebonyolí
tásra nem volt elfogadható. A megszavazott 
kölcsönökből 103,851 korona, mint váltóköl- 

: csőn, 4600 korona, mint bekebelezett köt- 
; vénykölcsön és 2300 korona, mint folyószám- 
i lai előleg nyert elintézést. Ezeknek bevéte- 
I lezett kamatjövedelme 3627'95 korona ; volt 
' ezenkívül 21,225 korona mis pénzintézetnél 
! elhelyezett takarékbetét, mely 315'94 korona 
í kcmatot jövedelmezett, mindezekhez még a 

dijak és jutalékokból befolyt 207*34  korona 
is jövedelmezöleg járul, úgy, hogy a bárom 
hónapi összes bruttó jövedelme 4151.23 kor.

Hogy tiszta képe nyujtasaék a rohamo
san emelkedő üzletkörnek, erre talán 
elégséges az alábbi összeállítás : januári összes 
kihelyezés 26,298 kor. 934,68 kor. kam. és 
jut. jövedelemmel, februári összes kihelyezés 
39 966 kor. 1350'19 kor. kam. és jut. jöve
delemmel, márciusi 44,487 kor. 1866 36 kor. 
kam. és jut. jövedelemmel, összes ‘/t évi 
kihelyezés 110,751 kor. 415123 kor. kam. 
és jut. jövedelemmel.

Az elmúlt három hónapban tömegesen 
jelentkeztek a takarékbetevők is ; összesen 
164 en helyezték el tőkéiket e pénzintézet
hez gyümö'c^özéere mintegy 1GO,OOO korona 
értékben 4'50/0 betétkjlb mellett. Az összes 
pénzintézeti érdekeltséget összesen 770 tag 
képviseli ; ezek túlnyomó része Hontmegyére 
esik, mig a üiebbjégPest-Püis-Sol'-Kiskun-, 
Nógrád-, Bars-, Nyitra-, Zólyom-, Gömör-, 
Mosou-, Jász-N»gykun-Szolnok vármegyék és 
Észak-Amerika között oszlik meg.

Az ügyletszerzésben, vezetésben lebo
nyolításban és az ellenőrzésben aktív Bzerep 
jut az igazgatóságnak élén az elnökigaaga- 
tóval és ügyvezető igazgatóval, a tisztikarnak, 
a felügyelő-bizottságnak, az intézeti ügyész
éé jogtanácsosnak, a választmányi tanácsnak 
és a vidéken működő pénzintézeti tudósí
tóknak. Minthogy a hét éves Biti Hitel
szövetkezet felszámolása a napokban köz
gyűlésiig kimondatott, így most már ennek 
összes aktív és passzív vagyonát illető ügy
leteit is lebonyolítja s ezáltal egy egész 
pénzintézeti üzletkörrel tetemesen fog gaz
dagodni az uj Bátvivéki Takarékpénztár, 
melynek 7a éves működése után is már 
annyira keresettek részvényei, hogy — a 
különösen legutóbbi időkben — naponként 
átlag 8-10 részvényvételre adatik bejegyzés. 
Az ügyfelek is nap-nap után tömegesen 
jelentkeznek, már leginkább azért is, mert 
Bátban oly pénzintézetet lelnek fel, a hol 

| ügyletük minden más pénzintézetnél előnyö
sebb és gyorsabb elintézést nyer. Mindezekből 
tisztán látható a vállalat tökéletes szervezett
sége; mindezek következtetni engednek 
virágzására, létjogosultságára és rövid időn 
belül oly nívóra való emelkedésére, mint a 
milyenen napjainkban bármely I-ső rendű 
vidéki pénzintézet áll. Hiszen mathemati- 
kailag már is előirányozható, hogy az eddig 
elért forgalomhoz mérten a részvényekbe 
fektetett tőke az első évben meghozza az 
6’/<°/o>—6°/o-os kamatot, figyelembe nem véve 
ezen számításnál a bizton várható emelkedést 
és a báti hitelszövetkezettől átveendő, tekin
télyes számú ügyletet.

És esen szép működés, gyors fellendülés

a pénzintézetnek teljes életképességet Ígér, 
ehhez járul még a belső szervezettség mellett 
a kívülről irányuló bizalom és a szakszerű, 
tapintatos vezetés is, amelynek orosslán 
része a vezető igazgatóké és az egész ig* *t. 
gatóságé, kik fáradságot nem ismerő lanka
datlan szorgalmuk bizton várható gyümölcsét 
majd százak ölébe hullatják.

Fapp Ede 
takarékpénztái: könyvek;

Különfélék.
— A lévai választókerület függet 

lenségl pártjának központi választ 
Hiánya folyó hó 12-én d. e. 11 órakor a 
varosháza tanácstermében gyűlést tartoct 1)P 
Kmoskó Béla ügyvezető elnök elnökléséveii. 
A gyűlésen a közp választmány lévai tag,aj 
majdnem teljes számmal, úgyszintén vidéki 
tagok is jelen voltak. A gyű es legfontosabb 
tárgya volt a párt szervezése. Határozatot 
hoztak, hogy első sorban a lévai (helyi) 
függettlenségi pártot szervezik, e czéloól 
város-tizedenként megbízottak fogják gyüj. 
teni az aláírásokat, akik arra nézve 
is nyilatkozatot fognak kérni a párttagoktól 
vájjon hajlandók-e a pártélet szempontjából 
szükséges pártkör-be is tagokul belépni, mely 
körbe lépés legföljebb 4 azaz négy korona 
tagsági díjjal lesz egybekötve. A párt-be 
való belépés tudvalevőleg semmifele fizetésre 
nem kötelez. Ugyancsak bizottság szervez
tetek, illetőleg megoizottak küldettek ki 
akik községenként fogják szervezni a füg
getlenségi pártot; a megbízottaknak a köz
ségekbe való kisiáilása vasárnaponként 
történik, mely alkalommal párttagos; önként 
is csatlakozhatnak a küldöttséghez. A vá. 
lasztmány elhatározta továbbá, hogy április 
19-ét Nagy-Sallóban megünnepli, s erre nézve 
részletesen megá.lapította az ünnepély rend 
jét, melyet falragaszok fognak tudatni a 
közönséggel. — A függetlenségi párt szer
vezése úgy községenként, mint az egesz 
vá1. kerületre nézve nemcsak pártpoliti ;ai 
szempontból szükséges. A kerület földrajzi 
helyzete, de meg hazánk közjogi állapota, 
a politikai és gazdasági önállóság kérdése, 
melyet úgyszólván folytonos harccal kell 
kiküzdeni, szükségessé teszik a magyarságnak 
egyes gócpontokon való tömörülését. Nem tud
hatjuk, mire jó az erők egyesítése, de hogy 
az mindig üdvös, az bizonyításra nem szorul. 
Ha már van egységes szervezetünk, habár az 
kitűzött céljában politikai is, bármikor hadi 
sorba állhatunk vele akár kulturális, akár 
gazdasági fontos érdekek mellett, és ami ieg- 
fontosaob, veszélyek idején az ellenség tárni- 
dúsa tömör falanksszal áll szemben. His»aü«r 
és reméljük, hogy a függetlenségi párt szer
vezése minél előbb minél szélesebb kürtien 
testet ölt. A lévai függetlenségi párt szer 
vezése egyúttal biztosítja Léva város szup- 
remáctiáját a vármegyében ; sőt annak ereje, 
ha az teljes lesz, és irányításra képes, kihat
hat at egész felvidékre.

— Barsvármegye közigazgatási 
bizottsága folyó ho 9-én tartotta havi 
ütését Kazy János kir. kamarás főispán 
elnöklése mellett. Az alispán bejelentette, 
hogy Rajczy Rezső elhalálozása fo ytan tire- 
aedesoe (Ütött árvatzéki ülnöki állásra i'zabi 
Káiman árvaszéki jegyző lett megválasztva 
t. évi március 21-en tantott evnegyedes 

• rendes közgyűlésen ; az akként megüresedett 
árvaszéki jegyzői állás betöltését a törvény
hatósági közgyűlés a napirendről levette. 
A várm. főispánja anyakönyv vezető helyet;. sé 
uevezte ki a barsendrédi anyakönyvi kotü- 
letbe fazekas Sándor jegyzögyakornokot, 
— a nagysallói anyakönyvi kerületbe irt- 
rovics Lajos jegyzőgyakornokot, a nagysarói 
kerületbe Demény Sándor jegyzőgyakornokot, 
és a nagykáinai kerületbe Hayer Béla jegy
zőgyakornokot. — A vármegyei főorvos 
jelentése szerint a közegészségi állapot ked
vezőtlenebb volt, mint a megelőző hónapban 
a vármegye egész területén. Hurutos él 
lobos bántalmak influenzás alapon gyakran 
fordultak eiö kedvező lefolyással, — izom 
és izületi csuz szintén gyakori volt, eg- eb- 
nemű bántalmak csak elvétve észleltettek. 
A kir. tanfelügyelő bejelentette, hogy * 
vall, es közokt. m. kir. miniszter az óhaji 
iskolánál szervezett Il-ik tanítói állás java
dalmazásának SOOioronáig való kiegészítés re 
évi 700 koronát, — Gress András kista- 
polcsányi, Bucsányiné Bárdi A bina bt a- 
füssi, llering Imre garamtolmácsi tanítók 
illetve tauitónö részére egyenként 100 — 100 
kor. államsegélyt utalványozott. A zsitva- 
ujfalusi állami kisdedóvó személyi és dologi 
szükségletének részbeni fedezésére pótló ag 
még évi 97 illetve 73 kor. államsegélyt utal
ványozott, a zsitvaapáti állandó gyermek' 
menedékház támogatására ez évre is 400 
kor. segélyt folyósított. — Az iskola támo
gatásokról tett jelentésében kiemelte, hogy 
szép tanítási eredményt észlelt az ókörmöcskei 
rk. iskolánál, ahol Truszkáné Szkubik Mária 
végzi a tanítás nehéz munkáját. Elismerőleg 
nyilatkozik Korentsy Sándor kistapolcsányi 
rk. tanítóról. A múlthoz képest haladási 
észlelt a aistapolcsányi I, és III. osztályban' 
Nem elégítették ki a keresztúri és easkb' 
váraljai iskolánál tapasztaltak. — r. t.

— MagySalló ünnep*.  Április 19-’ 
a magyar ssabadsagharcz egyik legdicsőbb 
diadalának napja. Vármegyénk közönségei 
s különösen a lévai kerület ■ Léva váró’ 
évről-évre lelhessen meg szokták ünnepel0* 
a diadal napját. Ez idén már— az alakul’ 
gyűlés határozata szerint— a függetlenség1 



párt rendezi az ünnepet Nagy-Salló közön
ségével egyetértve, a mint ilyen hívja meg 
az ünnepre vármegyénk hazafias közöné igét. 
Az ünnepély 19 én d. u. "1 órakor kezdődik 
a nagy-sallói honvédemlék előtt, az ünnepi 
beszéd elmondására a függetlenségi párt 
központi választmánya ifj. Madarász József 
orsz. képviselőnket kérte fel. A lévaiak 
19-én déli 12 órákkor gyülekeznek a város
háza előtt, honnét zászlók alatt zenekisé- 
rettel történik az indulás az állomásra az 
egy órai vonathoz. A párt elnöke intézkedett 
arra nézve, hogy külön kocáik legyenek a 
vasu'on az ünnepre utazók számára, vala
mint hogy elegendő fogat legyen a nagy- 
sailói állomáson. A hazatérés a 7 illetve 11 
órai vonattal történik, — Az ünnepélyen a 
lévai uj daloskor fog énekelni, amely már 
az idén márczius 15 én oly fényes jelét adta 
életképességének.

— Változások az uradalmi tis-ti
kárban. Stromsgky Ernő gr. löki intéző a 
Karolyi Alajos grót egyik nagy uradalmában 
foglalt el gazdatiszti állást, evégből Dobay 
István nixpródi intéző Garam-Löúre helyez
tetett át, a nixpródi gazdaság önálló veze
tésével pedig Kriek Lajos segédtiszt bízatott 
meg. — Schubert Ede takarékpénztári gya
kornok az uradalmi központi irodához köny
velővé neveztetett ki.

— A Stefánia-árvaházat fenntartó 
lévai nőegylet f. hó 21 -en (vasárnap) 
deiután 3 órakor a Stefánia árvabáz helyi
ségeben rendes közgyűlést tart. Tárgy: 1. 
a választmány jelentése s ezzel kapcsolatos 
ügyek. 2. az 1907. évi költségvetés megáiia- 
pitasa. 3) 3 választmányi tag és tiszti-ügyész 
választása. 4) esetleges indítványok.

— Előléptetés. A vallás- és közok
tatásügyi m. kir. miuiszter Medveczky Lajos 
fővárosi Vil ik kerületi áll. főgimnáziumi 
tanárt a VlII-ik fizetési osztályba nevezte ki.

— Házasság. F. hó 9 én esküdött 
örök hűséget a róm. kath. p ebánia temp
lomban Gyurovszky János lévai származású, 
Berlinben működő gépész mérnök kedves 
arájának: Altmann Stefikének, Altmann Antal 
hengermalmi fómolnár leányának. Az ifjú 
párt gyermekkori játszó pajtásság fűzte 
egybe, s a gyermekszerelem regénye most 
bo dog valósággá lett. Kívánjuk, hogy e 
kedves frigy boldog-ága Btrig tartó legyen 1

— Bát község járásbíróságot kér. 
Bát, hontmegyei kozscg, valamint a báti 
járás 24 községe mozgalmat indított az iránt, 
hogy Bátban járásbíróság és telekkönyv 
létesittessék. Kívánságukat történeti adatok
kal indokolják, és ami ennél nyomosabb, a 
báti járás nagy ügyforgalmával, a legköze
lebbi fórumoknak — Selmecbányának és 
Ipolyságnak — nagy távolságával.

— Kaszinó estély. A lévai kaszinó 
f. bó 6-án tartotta első estélyét. RíBzint a 
kedvezőtlen idő, részint gátló csa'ádi ese
mények következtében aránylag csekély 
számú közönség jelent meg az estélyen, A 
műsor két pontból állott: Köveskuti Jsnö 
áll. tanítóképző intézeti igazgató egy megható, 
romantikus novelláját olvasta fel, melyben 
az életnek, s a szerelemnek idea is — de 
őrökké szép és uralkodó — fe fogása jutott 
kifejezésre művészi stilizáció keretében. 
Azután Suhajda Jánosné urhölgy énekelt 
Sehubert-fále müdalokat, tiszta, üde, 
csengő hangon, gyönyörű színezéssel, s mi
kor újra- meg újra kitapsolták, megtoldotta 
egypár szívhez szóló magyar da lal. Az élve
zetes programm és estelizés után táncmulat
ság is volt, 8 mivel nem volt nagy tolongás, 
a mulatság annál fesztelenebbé vált, a tar
tott is — szokatlanul — egész világosig. 
As estélyen a következő hölgyek vettek 
részt: Faragó Samuné, Farkas Kamilla, özv. 
Hanyey E'ekné. Köveskuti Jenőne, Mailáth 
Flóra, Póiya Andorné, Pólya Giziké, Siosius 
Erna, Stromszky Ernőné, Suhajda Jánosné, 
Toldy Zsigáné.

— A hóul ipar fejlődése. Az oly 
elmaradtnak ismert és hirdetett magyar 
industria mégis csak fejlődésnek indult. így 
a „Közgazdaság" cimü lap legújabb, április 
8-iki száma nem kevesebb, mint 20 uj na
gy obbszerü — gyári — magyar ipar vállalat 
alakulásáról ad hirt. Ezen 20 gyári válla
latból hatot osztrák vállalkozók létesítenek 
magyar földön. Úgy látszik, éreznek valamit 
odaat. Csak azután legyen elegendő mun
káskéz. Az egyesült államoknak legújabb 
bevándorlás-ellenes akciója talán mégis észre 
fogja téríteni az embereket, hogy ne men
jenek a tengeren túlra rabszolgáknak, mikor 
itthon mint szabad polgárok ia találhatnak 
tisztességes munkát es keresetet.

— Előadások vetítő géppel. Kista- 
polesányban ápr. l-;n Gress Eudre tanító 
3 előadást tartott a gazdaközönségnek. Házi 
állataink egészségéről, a beteg testről és az 
első segélynyújtásról mondta e! a legfonto
sabb szükséges tudnivalókat, - Ezen előadá
sokhoz 107 képet mutatott be Korentsy 
főtanitó Uránia-fele vetítő géppel.

— Tény észbika-vásár. Nagy Kálnán 
a templomtéren f. hó 17-én szerdán d. e. 9 
órakor a barsmegyei gazd. egyesület tenyész
bika vásárt tart, melyen a járásbeli közsé
gek czélszerü módon beszerezhetik szükség
letüket ; jelen lévén a kir. állattenyésztő 
felügyelő is, meg fogja könnyíteni az eladást 
és vételt. Tehát ezen községek bírái bélyeg 
tőiket hozzák el magukkal, hogy a helyszí
nén megszerezhessék ezen kedvezményt, 
^elhivatnak mindazok, kiknek bármely járás
ban szerzett tenyészigazolványnyal ellátott, 
Hgy egyébként ia szép tenyész-bikáik van

nak, hogy azokat eladás végett elhozni I 
szíveskedjenek s azt Levatich Lászlónál 
Nagy-Kálns, egy levelezőlapon jelentsék be.

— Helyettesítések. A főispán az 
árvaezéki jegyzŐBégre Dr. Lüley György 
III ad aljegyzőt, a Lüley Kázmér halála 
folytán megüresedett lévai járási szolgabirói 
állásra Técsey E'emér közigazgatási gyakor
nokot, és Rajczy Géza közigazgatási gya
kornokot a IÍI-ad aljegyzői állásra helyet
tesítette.

— Tavaszi áradás. A hirtelen eny
hévé vált időjárás, de különösen a mull 
napok hosszan tartó langyos esői megolvasz
tották a hegyekben felhalmozódott hótöme
geket, aminek az lett a következménye, hogy 
a Garam rég nem tapasztalt vízmagasságot 
ért el, sok alacaenyabb fekvésű rétet, szár- 
totöidet elöntött, sok helyütt megrongálta 
a vasúti vonalat, a tolmácsi kompon való 
közlekedés is szüneteit löbb napon át a 
nagy vizár miatt. A Garam vizét — a csator
nákon keresztül — városunk környéke is 
megérezte ; a vár alatti és alsó rétek tenger
képet mutattak, a vadaimási dűlőben épült 
uj házak pegig napokon át valósággal el 
voltak zárva a várostól. A vízállás még 
mindég jelentékeny.

— Állami pénztári kimutatás. A 
pénzügy minisztérium a napokban tette közzé 
a múlt év utolsó negyedéről szóló állami 
pénztári kimutatást. Az 1905 év utolsó 
negyedével összemérve, a múlt év utolsó 
negyedében a bevételek 152, a kiadások 
pedig 27 millió koronával növekedtek. Az 
egész esztendő mérlege tavaly 246 millió 
koronával voit kedvezőbb, mint az 1905. 
esztendőben. A mérleg javulásu az exlex 
állapot megszüntetésének köszönhető, az 
alkotmányos rend helyreálltával az egyenes 
adók bevétele 186, a fogyasztási adóké 20, 
a jogilletékeké 40 millió koronával növeke
dett. Az tx'ex állapottól független jövedelem 
szaporulat is mutatkozott a múlt évben, a 
vasgyárak 12, a posta- és táviróintéze*  5, 
a dohányjövedék 5 és az államvasutak 27 
millióval többet jövedelmeztek a múlt évben, 
mint 1905-ben, A jövedelemszaporulat leg
nagyobb részben a múlt év utolsó negyedére 
esik. Ebben a negyedben az állami pénztárak 
forgalmában külön megemlítendő, hogy a 
közös hadsereg rendkívüli szükségletére 11 
és fai millióval többet utalványoztak, mint 
az előző év utolsó negyedében ; a vámjöve
déknél az eziiet felpénz-fizetéBt megszűnte - 
ték s emiatt negyedmillióval csökkent a 
bevétel, a 4 százalékos aranyjáradék költsége 
több mint félmillióval növekedett azért, mert j 
1905 utolsó negyedében a szelvényeket a 
Fehér fáry-kormány csekélyebb mértékben 
váltotta be, mint kellett volna. Növekedett 
az adószedes költsége, mert 1905 ben pihen
tek az adókivető bizottságok és a végre
hajtók. A dohányjövedék harmadtól millióval 
többet költött, mert jó alkalom volt a 
dohány vásárlásra.

— Nemzetközi nagy lóvásár Ersek- 
ujvárott. A Nyitramegyei Gazdasági Egye
sület által a f. évben rendezondő XXV-ik 
nepzetközi lóvásár Ersekujvárott (Budapest 
ób Becstől gyorsvonaton 2-3 órányi távolság) 
ismét május hó első vasárnap délutánján és 
az utána következő hétfőn, vagyis május hó
5-én  délután és május hó 6 án fog megtar
tatni. Ezen lóvásár Magyarországon a leg
jelentékenyebb és legkeresettebb, melyet a 
tenyésztők és kereskedők egyaránt fölkeres
nek, Főként a kü földi lókereskedők szokták 
az érsekujvári lóvásárt felkeresni. A múlt 
évben ia 600 drb. különféle használatra való 
ló adatott el. Lakások és istállók az érsek
ujvári polgármesteri hivatalnál rendelhetők.

Közönség köréből.
Nyilvános számadás

az elhagyott gyermekek javára Léván esz
közölt gyűjtésről.

1. Az ev. ref. templom előtt III/29 én 
kitett perselybe 14 kor. 73 fill.

2. A rém. kath. templom ellőtt 15 kor.
3 Az ág. ev, templom előtt III./31-én 

34 kor. 91 fillér.
4. A róm. kath. temp'om előtt IV./l-én 

10 kor, 16 fill.
5. A térzene alkalmával 24 kor. 92 

fillér fo yt be.
6. Az izraelita hitközség IV/2-án per

selyben gyűjtött 14 kor. 93 fill.
7. April 3-án a piaczon kitett perselybe 

befolyt 2 kor. 4 fill.
8. A gyermeknapot megtartott üzletek 

tulajdonosai a következő adományokat szol
gáltatták be :

Demjén Jenő vendéglős 4 kor. 62 fii1. 
Schmidt József 3 kor., Steiner Henrik kávés
3 kor., Weisz Zűgmond vendéglő tulajdonos
4 kor.. Lutovszky Lajos bormérő 2 kor., 
Budai Máté 2 kor., Sehönstein Adolf bőr
kereskedő 4 kor., Steiner Sindor órás 2 
kor.. Btlogh Lajos vendéglős 2 kor.. Schulcz 
Ignácz nyomdász 1 kor., Wilcsek Sdamon 
röfös 1 kor.‘ Grotte Vilmos kereskedő 3 
kor., Holzman Bódog kereskedő 2 kor., 
Kiéin Sándor ékszerész 4 kor., Schük Gyula 
röfös 1 kor., Nyitray Nándor kereskedő 1 
kor., Singer Izidor 1 kor., Dukesz Lipót 
kereskedő 2 kor., Weisz S mou kereskedő 
1 kor., Steiner Arthur kávés 1 kor., B.u- 
menthal Jónás kereskedő 2 kor., Kertész 
Lajos kereskedő 50 fill., Tokody Imre ven
déglős 1 kor., L»ng Bernáth kávés 2 kor., 
Eogel József kereskedő 2 kor., Weisz Ado'f 
kereskedő 1 kor., Vámos és Kincs kereskedő 

1 kor., Ropper Győző kereskedő 2 kor., | 
Schveisz és Trébits kereskedő 1 kor., Nyitrai 
és Társa könyvkereskedő 2 kor., Kern 
Testvérek kereskedő 1 kor., Borcsányl és 
Csornák szabó 1 kor., Medvegy Lijos ezuk- 
rász 2 kor., összesen : 189 kor. 81 fill., azaz 
egyszáznyolczvankilencz korona és 81 fillér.

A midőn a kegyes szivü adakozóknak 
az elhagyott gyermekek gondozása czéljából 
alakult „Országos gyermekvédő Liga“ nevé
ben hálás köszönetünket fejezzük ki, — a 
beszedett összegről ezennel nyilvánosan elszá
molunk s értesítjük a közönséget, hogy azon 
189 korona 81 fillért Léva város házi pénz
tárába letétképen mai napon beszolgáltattuk, 
a honnan az hivatalosan a Liga pénztárának 
fog elküldetni.

Léva 1907 évi április hó 5-én.
Bodogh Lajos 

polgármester.
Faragó Sámuel Fenyvesi Károly

mint helyi bizottság.

Köszönet-nyilvánitás.
A lévai választókerület függetlenségi 

pártjának pénztárába eddig befizetett önkén
tes adományok: Belcsák László 20 K., 
Borcsányi és Ciernák 10 K., Cserhelyi Sán
dor 10 K., Ghimessy János 2 K., Hoily 
Gyuia 2 K., Jaross Ferencz 4 K., dr. Ka
tona János 4 K,, dr. Kmosko Béla 20 K., 
Köveskuti Jenő 4 K., ifj. Madarász József 
50 K,, Nyitrai Ferencz 20 K., Ördögh 
Lajos 3 K , dr. Szilárd Samu 10 K., Tokody 
István 4 K., összesen 163 korona, azaz 
Egyszázhatvanhárom korona, mely összeg 
felvételét elismerem és nyugtázom.

Léván, 1907, ápr. 12 én.
Tokody István 

pénztáros.

Köszönetnyilvánítás.
A Lévai Takarék és Hitelintézet a 

a lévai áll. tanképzö intézet ifjúsági Begély- 
zőegyesületének 25 koronát, a Livai Taka- 
karékpénztár pedig 50 koronát volt szives 
adományozni. Fogadják adományukért ez 
utón is hálás köszönetünket.

Léva 1907 április hó 18.
Fazár Zoltán 

a segélyző egyesület elnöke.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 évi ápril hó 7-tól 1907 évi április hó 14-ig.

Születés.

A szülőt neve A
 

gy
er

m
ek

 
ne

m
e A gyermek

neve

Gábor János Pótzik Héráim leány Teréz

Záúorasky I. Klobusiezky A. n Mária

Vajda József Kozák Vilma n Vilma

Lacliki A. özv Miklősy M.-ué n Anna

Sztolár Mihály Lieszkovsski K. n Gabriella

Siliga Ferencz Kretnpaszky K. n Margit

Tulasay József 11 >rváth Jolán fiú Tivadar Imre

Házassá; ■

7öletény cs menyasszony neve Vallása

Gyurovszky János Altman Stefánia |
r. kath.

Halálozás.

Az ellinnyt neie Kora A halál oka

Kalinka Péter

Bálint Lajos

Müiler Györgyné

12 nap

20 hő

64 év

köldök iiszk,

Tüdőgyulladás 

gyomorrák

Lévai piaciárak.
Rovatvezető t Kónya Józset rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 14 kor. 10 fill. 14 
kor. 30 fiU. — Kétszeres 12 kor. 60 fill. 13 
kor. 20 fill. — Rozs 12 kor. 20 fill. 12 kor. 
60 fill. — Árpa 12 kor. 40 fill. 12 kor. 80 
fill. — Zib 14 kor. 80 fid. 15 kor. 20 fill
— Kukorica 10 kor. 40 fill. 11 kor. 20 fill.
— Lencse 27 kor. -- fii). 29 kor. — fill, — 
Bab 14 kor 60 fill. 16 kor. 20 fill — Kö
les 9 kor. —. fill. 9 kor. 60 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten
Vöröshere elsőrendű, eredetileg is aranka

mentes 140—145 —- Vöröslóhere elsőrendű 
1 3C—10 — Vöröslóhere esöverte mag 
120—130 — Luczerna elsőrendű világos 
szem 95—100 — Luczerna esövert barna
magú 38 — 40 — Biborhore 38—40 —
Fehérhere 14—16 — Baltaczin 14 — 15
— hámozott 32—36 Muhar 14—18 — 
Bükköny 15—16 —

Nyilttér.
KIADÓ

Forgács lakásán 2 szép szoba (zárt 
folyosóval) konyha, éléskamra, fakamra, 
külön gyümölcsös udvarral e'látott lakás ; 
ugyanott kapható kitűnő minőségű fehér 
Ól Vörös bor 50 litertől feljsbb.

Ellátást keres.
Két kis 6 éves gyermekemnek, teljes 

ellátást s magamnak ugyanott lakást ke
resek feltétlen önálló, független s tisztaház- 
tartásu hölgynél.

Ajánlatokat kérek, „Otthon*  cím alatt 
Posterestante, Léva.

Eladó korcsma és üzlet.
Nagy-ölveden egy jó forgalmú vegyes 

kereskedés korcsmával és pálinkafözdével 
eladó. Bővebbet Fekete Jánosnál Nagy- 
ölveden (Esztergommegye).

Eladó szőllő 
a .K.ÁJ£Á'‘-bán, - 1 —

Cim e lap kiadóhivatalában.

Alkalmazást nyer 
előkelő jól bevezetett, az összes ágakat mű
velő biztositó részvénytársaságnál a megyé
ben és az itteni piacon otthonos az üzlet
szerzésben jártas, jó megjelenésű 30 évnél 
nem idősebb nőtlen 
fiatal hivatalnok, 
valamint kereskedelmi képzettségű 

gyakornok.
Az álláson később nyugdíjjal és esetleg 

a központba való áthelyezéssel járnak.
írásbeli ajánlatok, körülményes adatokkal 

„Szép jövő" jelige alatt Eckstein Bernát 
hirdetési irodája, Budapest. K., Mérleg-utca 
12 alá küldendők.

Kovácsi csárda 
bérbeadó, esetleg eladó. Bővebb felvi
lágosítást ad Singer Miksa Bajkán.

Haszonbér.
Barsmegyében a Nagy-Sallói állo

mástól egy-órára fekvő 1034 h. szántó 
2 h. kert, 73 h. rét, 1 h. szőllő, 249 
h. legelő, 23 h. ültetés, útból álló á 
1200. □-öllel számított birtok 1907. 
okt. 1-étől esetleg szeptember 1-től 12 
évre haszonbérbe kiadó. Értekezni lehet 
VariCSÓ Gyula ügyvéddel Budapest 
Vili. József körút 35.

Közbenjárók nem dijaztatnak.

Eladó vagy bérbeadó ház.
László utcza 11 számú ház szabad

kézből eladó, — esetleg bérbe vehető; 
bővebben

LÁSZLÓ IMRE
Tkpénztári pénztárosnál.

Saját gyártmány
Jutakévekötő és —-----

-----Jutazsákkötő 
legolcsóbban beszerelhető 

Dobrovits Lászlónál POZSONY.
Gróf Batthanyi part 6 szám

Eladó ház.
Deák Ferencz utca 4 ik számú ház 

szabad kézből eladó.
Bővebb felvilágosítás ott a házban.
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ÉLÖKERITÉS.
Oled.it«cliisL, élósö-véziy.

Bármily talajban gyorsan fejlődik, siirü, nagy 
töviseivel embernek és bármily állatnak elleutáll, 
kitart 70- 80 évig, nevelhető oly sü-*ün,  bogy 
apró csirke, malac, stb. sem mehet át ; ez a 
legolcsóbb örökös átbatlan kerítés. Főelőnye 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 minden 
rendeléshez adok. Akinek előkerités nem felel 
meg, szállíthatok sodronygZÖvetet, a legtökéle
tesebb gyártmányt, olcsón 100, 150 és 200 cm. 
széleset

Bővebb leírást KÉPES ÁRJEGYZÉKET

SzÖlőlugas 
minden háznak legszebb 
dísze, egy gyűjtemény 8 
fajból 20 tő, egy tő 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, dusgyökerü pél
dányok.

vessző minden szál megfakad,Delavare sima
csak az a legnemesebb faj, melyből én 18 év 
alatt 40 holdat ültettem, 35 hektót terem holdan
ként, bora édes, erős, oltani permetezni nem keli 
és kezeléséhez semmi tudomány sem kell, ezért 
ellensége sok tudományos szőlőintéző.

i

¥
tanulságos tartalommal és mindenhez

teljes tájékoztatóval ingyen és bérmentve küld;
JSTA.G-Y GÁBOR szőlőnagybirtokos NAGY-KÁGYA.
---------------------------- Levelezés minden nyelven. --------------------------- —
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Hogy mi a Hoppá
Frázisokkal bizonyára tudnánk ba'ást kelteni a 
t. hölgyek körében, ilyeneket mellö-.ve egyene
sen megmondjuk, hogy a Hoppá angol teint 
regulator egymaga pótol minden krémét, szappant 
púdert, meseszert gyors tsásrgal szépí’, eltüntet 
szeplöt, májfoltot, börvoröiség-t. mitessert, por- 
seuést, pattanást, minden ar .tiszts’lsnsngot. Pu
hítja, ifjitja, üdíti, finomítja és feh-riti az arcot 

és kezeket.
Ez és semmi mfb a F

2 kor 50 fillér. HOpp3 2 sor 50 fillér. 
Elismerő levelek a egeiök'- őbb hogyek öl.

Főraktár: Kaiser Y. és tsa. drogéria. Győi, Baiozz-ut 1 sz. 
Kapható gyógyszertárakban és drogériában.

Névjegyek, meghívók és eljegyzési-kártyák 

mh legdíszesebb kivitelben *s*  
készittettnek

Nyitrai és Társánál Léván.
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107 számhoz.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A besztercebányai püspökség garamszentkereszti uradalmához tartozó 

erdőknek Majláth, Garamkürtös, Kinlócsa, Uj Gyarmat és Jánosgyarmat köz 
ségeknek határaiban fekvő „A 1“ és „A 2“ üzemosztályaiban az 1907, 1908 
és 1909 években az uradalmi birtokon várható málna földi eper, és földi szeder 
bogyó szedési joga az alólirott erdőhivatal irodájában f. évi május hó 1 én 
déli 12 órakor megtartandó és Írásbelivel egybekötött nyilvános szóbeli árve 
rés utján fog bérbeadatni.

Kikiáltási ár mint évi haszonbér 300 kor. bánatpénz 50 korona.
Megjegyeztetik, hogy bérlő az évi haszonbéren felül a nyugdíjalapra 

5% és erdőőri accidentiára szintén 5%-kát a haszonbérnek tartozik évenként 
megfizetni.

Versenyzők felhivatnak, hogy esetleg teendő írásbeli ajánlataikat, melyek 
1 koronás bélyeggel és a bánatpénzzel el legyenek látva, és melyekben kije 
lenteudő, hogy az ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri é 
elfogadja, legkésőbben az árverésre kitűzött óráig ezen erdőhivatalhoz nyújtsák be 

Utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Lutilla 1907. évi április hó 9.

Püspöki uradalmi erdőhivatal
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AZ ARANY KASZÁHOZ.

Magy. kir.
dohány, szivar, jőv 

lőpor és kártya- O 
árulás. ” 

Első
gazdasági és var

rógép-, 
koszorú.-, 

fa- és 
érozkoporsó 

raktára.

-a. e-öd-öiiói 
Borászati

Egyesület 
mint részv, tirsixág 
pilaczk-bori! nik 
elárusító raktára

Folyékony 
arany és ezii 

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, ekerészek, valódi Fischer-féle reszelök 
és ráspolyok, lóször-,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 teljesittetnek, uj képes árjegyzékek kívánatra bér
mentve küldetnek.

!!! Már csak nagyon rövid ideig üli

Weisz Samu és fia
----------------------divatáruháza Léván----------------------- I 
még meglevő készleteit az eddigi leszállított áraknál is sokkal ' 

mélyebb árakon

W*  heti csoportok szerint TRi
------------------------- árusítja ki --------------------___

Ezen héten folyó évi április hó 7-őtől kezdve a 

női ruhakelmék csoportjának 
teljes elárusitása kerül sorra.

A későbbi csoportok tárgya hetenkint közöltetni fog.

k

Gazdasági czikkek.
étr-ük: kzötelezettseg; xxellcü.1 a. lévai raktárból 

száillit-v-a. arte^nd-őkE-
Marha só 50 ki óh zsák Kor. 5.60.
Tábla só 50 kilón z*ák  Kor. 11 90.
Marha SÓ 5 kilo vételénél kilója 12 fillér.
Petróleum hordó vételnél 100 kilo 36- 44 koronáig.
Petróleum 1 liter I. rendű 36, II. r dű 32 fid.
Kccsikenöcs belföldi sárga 100 kilo Kur 16.
Kocsikenőcs 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 zilo
Kátrány hordó vételnél 100 kilo K<>10.
Kék gáliczkő kilója 94 filter.
Kender 1 kilo Kor. 1 80. Kóo 1 
Lámpa olaj 1 liter 80 fillér.
Kenoze I. rendű 1 kilo 80 fillér.
Aszphalt fedél lemez oic=ón.
Égető szesz De aturált 1 liter __ __ ___ ____
Pormentesitő olaj silója 40 és 60 fillér.
Ecsetek, meszelők, lakk, padló fénymázák, festékek 

minden színben—nagyban, gépszijak kilója 6 korona 
drótkerítés 1 □ meter 50 fillértől feljebb, pozsonyi viz 
mentes ponyvák, zsákok és kéve kötelek.

Főraktár:

Kern 1 estvéreknél, Léván.

kilo 64 fillér.

II. rendű 72 fillér.

48 fill. 10 liter Kor. 4.60.

Az elismert legjobb és legkitűnőbb

Agricoia vetögépek, acél ekék 1,2,3 és 4
■ba.xAzd.dbtaia.alc,

rét, moha, tagozott és diagonál BORONÁK,
gyttrós és sima acél lemez, földi heng.

„Arató-gépek" fűnek, herének,
Szénagyüjtők ős arató gereblyék. Szénafordltók,

Szabad -aszaló készülékek, gyümölos 
és főzelékeknek. Bor sajtók, gyümölcs 
sajtók. Gyümölcs és szőlő zuzók és 

b ogy ómorzsolók.
Önműködő szabadalmazott szőlő feoskendő.

W »S Y F H C W I

Tormács és vértetü pusztításra.
SzAllitlo.e.tó ta.lca.xélc t-CILzlxelytahK. 
Széna és szalmaprések nyugvók és 
„I------------- ‘ -

Cséplőgépek
szabad, uj kenögyűrüvel ellátott görgős csapágyakkal

kézi-, já

gány es

gőzhaj

tásra,

JÁRGÁNYOK 1-16 vonoállat befogására 
Legújabb gabona tisztító rosták 

Trleurek és kukorica morzsolők. ezeos 
kavágók, daralók répavágók, 
szállíthatók valamint minden más fojt*.ga.tu.agl gz».k.f. u.rkM,tbl„ Wn|-t“-7,

í 0. áa **ayfarTH PH. és Társa
! 08. és k. kiz. szab. gazdasági gépgyárak, vasöntödék ős vashámoTmüvek

—*P tva 1872 Bécs, lljl Taborstrasse 71. 1000 munkás.
Kitüntetve több mint 590 arany, ezüstét bronz éremmel, az összes nagyobb kiállításokon.

Kaphatók: KNAPP DÁViD úrzxótl Léván.
~0000 r^étaZltatta■ é.rj«gy«él< é« SBAaaa.es •llsna.srí levél Ixxyy-taM..

Nyomtat! Nyitni ta Tta. ktayvayota^ibu LMa,

SBAaaa.es

