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Hirdetmény t
Az 1907 évre szerkesztett IV. oszt, 

keres, adó kivetési lajstrom az aj.-maróthi 
m. kir. pénzügyigazgatóság által érvéryesi- 
téai záradékkal ellátva s megállap’ va meg- 
kiildetett, — minélfogva közhírré te. zem, 
hogy az előbb hivatkozott lajstrom Léva 
város adóhivatalának 9. száma helj őségében 
f. évi április hó 22-től 8 napi közszemlére 
lesz kitéve, mety alkalommal figyelmest etem 
az érdeke t adófizető közönséget, hogy ;

a) azon adózóit, kik a kivetési lajstrom
ban tárgyalt adó nemmel már élőbbről meg
rovattak, a lajstrom közzétételét követő 15 
nap alatt,

b) azon adózok pedig, kik a kivetési 
hjs'rombru megállapított adóval ez évben 
első Ízben rovattak meg, adótartozásuknak 
az adókönyvecskébe történt bejegyzését 
követő 15 nap alatt a köz gazgatáui bizott
sághoz intézett felszólalnia aikat, a községi 
elöljáróságnál előtérj esz.he'ik, — fehebbe- 
lésuket az ar-waróthi pénziigyigazgatóságnál 
beryujthatjás.

A városi adóhivatal.
Léván 1907 évi április hó 19-én.

adóuiv. főnők.

Az általános választói jog 
és a választókerületek meg

állapitása.
Az uj kormány programijában van 

az általános választói jognak törvénybe 
iktatása. A választói jog általánosítása 
a függetlenségi párt régi törekvését 
képezi. De immár politikai és társa
dalmi szükségletet is képez ennek meg
valósítása, mert annak a letűnt korrupt 
rendszernek minden hatalma épen a 
mai választási rendszeren alapult, a 
mikor a főispán és a hatóságok szelíd 
nyomása a választásokon harmincnyolc 
éven keresztül mindig olyan eredményt 
hozott létre, a mely merőben ellenkezett 
az illető választókerület hangulatával 
és akaratával.

így volt a lévai választókerület is, 
i
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melyre évtizedeken át ránehezedett a 
lidércnyomás. Ez a kerület állandó 
liferánsa volt a szabadelvű pártnak, 
pedig nem hiszszük, hogy ebben a kerü
letben a polgárság egy tizedrésze ehhez 
a párthoz tartozó lett volna meggyő
ződésénél fogva. De győzött állandóan, 
mert a felülről jövő nyomás alatt a 
hivatalnokok és községi jegyzők prepa
rálták a népet és a választókat kény- 
szeritették akaratuk ellen az akkori 
kormánypárt mellé állani.

A mikor az uj, tiszta rendszer végre 
a nép akaratából győzelmeskedett, lát
ták a vezető politikusok azt, hogy csak 
akkor fognak valahára, igazán leszá
molni azzal a régi, mindent kizsákmá
nyoló rendszerrel, ha a mostani osztály 
képviseleti választási rend helyett be
hozzák az általános választói jogot, a 
mely egyedül van hivatva megalkotni 
az igazi népképviseleti parlamentet, 
Ezt a nagyszabásúnak ígérkező reform
politikát óhajtja megvalósítani az uj 
kormány, hogy azután az uj választási 
törvény alapján megejtendő választá
sokon ítéljen a nép véglegesen saját 
jövendő sorsa felett.

A nép nagy tömegeinek bevonása 
az ország sorsának intézésébe kétség 
kívül megkívánja azt, hogy a vagyoni 
cenzus teljesen töröltessék, ehelyett 
bizonyos értelmi cencus állapíttassák 
meg. megkívánja továbbá, hogy az 
eddigi aránytalanul létesített választó-, 
kerületek aránylagosan kikerittessenek 
és újabb terv szerint a választók elosz
tásának arányában szaporittassanak 
vagy törültessenek a szerint, a mint 
aránytalanul nagyok vagy kicsinyek. 
És pedig ez utóbbira főleg azért van 
szükség, mert a választói jog kiterjesz
tése által az arány még inkább meg 
fog változni.

Az általános választói jogot egyedül 
csak az értelmi cenzus korlátozhatja, 
a mely célból megállapítandó lesz a 
korhatár, a melyen alul választói ké
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pesség nincs, de megállapítandó az irás 
és olvasás tudása által megvont határ 
is, mert, minden müveit állam akként 
van berendezve, bogy ez legyen regu
latora az értelmetlen tömegnek. A ki 
az ország sorsának intézésébe befolyni 
akar, attól megköveteljük, hogy legalább 
Írni és olvasni tudjon. Ez által el fogjuk 
érni az ország kulturfokának emelke
dését, másrészt magyar nemzeti szem
pontból is szükségesnek tartjuk az 
értelmi cenzus ilyetén megállapítását.

Magától értetődik, hogy gyámság 
és bünvád alatt állók választói képes
séggel nem bírhatnak.

Már most, ha az általános választói 
jogot életbe léptetni akarjuk, lehetetlen, 
hogy a jelenlegi választói kerületek 
megváltoztatására ne gondoljunk. Mint 
értesülünk, a kormány készül is erre, 
mivel, a nép rétegeinek az alkotmány 
sáncába való bevonása által az eddigi 
aránytalanság még kirivóbb lesz, külö
nösen ott, hol a munkás nép nagyobb 
tömörülést mutat. A kormány a válasz
tókerületek aránytalanságát oly képen 
óhajtja megszüntetni, hogy kisebb 
választókerületeket egyesit, nagyobba
kat pedig két felé oszt s belőle két 
választókerületet alkot. Például tervbe 
van véve a lévai kerület kettéválasztása 
és a verebélyi választókerület megal
kotása, melyhez a lévai és az aranyos- 
w aró ti választókerület szolgáltatná a 
községeket.

A megyék határain túl azonban a 
képviselő választókerületek nem ter
jedhetnek, A megyék határai is válto
zást fognak szenvedni; szükséges tehát 
a megyék kikeritése is, mert sok olyan 
község van, hogy a szomszéd válasz
tási központ alig van tőle fél órányira, 
mig a saját választási központjuk napi 
járóra van, a hova egyébként soha az 
életbe járni nem szokott. Itt van pél
dául a szomszéd Varsány, Füzesgyar
mat, Horhi s ezeket környező hont- 
megyei községek, melyeknek minden 

érdekük Léva^ felé gravitál ,• velünk 
könnyű és rövid összeköttetésben álla
nak, és mégis választás idején kényte
lenek Szálkára menni, a melylyel más
különben sémi összeköttetésük nincsen.

Ezek mérlegelése alkalmával arra 
a következet™ jutunk, hogy az álta
lános választói jog életbe léptetése al
kalmával, ha a kerületeket helyesen 
beosztani akarjuk, nem lehet elzárkóz
nunk attól, hogy egyes vármegyék 
területére is tekintettel ne legyünk. Az 
rendszer meg fogja követelni egyes 
vármegyék területének is kikerekitését, 
esetleg egyes vármegyék egyesítését s 
járásainak uj beosztását. Ez elől pedig 
kitérni, hajó és alapos munkát végezni 
akarnak, nem szabad.

A régi rend összedőlt, annak rom
jain az uj, a nagy Magyarországot kell 
felépíteni.

Túl az Óceánon.
Tűi a nagy tengeren, az Óceánon, ab

ban az uj világban, ahová ezrével törekszik 
a sorsával elégedetlen, a hirtelen meggaz
dagodni akaró ember, uj törvény készült. 
Egyenesen azoknak vetettek hurkot, akik 
csüstöl iparkodnak abba a világba, a hol a 
mesebeli aranyból való rudak az utcán he
vernek. A mig Amerikában a nép kevés 
volt, a munka meg sok, lépasmézzel és csábitó 
Ígéretekkel biztatták Európa munkásvilágát, 
hogy jöjjön már. Da bezzeg most Amerika 
is úgy kezd bemutatkozni a világnak, mint 
az a búcsúra igyekvő kocsi, a melyikre nem 
fér már egy se. És nem is vesz fel egy 
utast se. A pesti villamos kocsikon, ha az 
utasok minden helyet elfoglaltak, a kocsi
vezető kiakasztja a jelző táblát: „Megtelt.11 
És akkor hiába kecmereg, hiába sertepertél, 
hiába fogja kérőszóra is a sietős utas, hogy 
a kocsira felülhessen, ilyenkor nincs pardon, 
a kocsivezetö nem ereszti föl. Ezt akarja 
Amerika is. Nemcsak akarja, de meg is 
teszi. Uj törvény készült. Igen szigorú. 
Ezután még több ember fog hazajönni meg
nyúlt orral, a kit hosszú ácsirgás, hasztalan
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Elválás.
Irta: Steier Lajos.

A Mili néni udvarában ülök az öreg 
eperfa alatt, nézem mint kapkodja el, mint 
viszi messzire az őszi szél a sárga k vei iket. 
Egynémelyikét fel is haj‘ja oda *«  ó>om- 
izürkés ég felé, — tán, hogy mesélj , regélje 
el odafenn, mit látott-haliott odai nn . . . 
Érzem, tenyeremre vízcsepp hullott; a ma
gasra kapott levél lefele himbál valahová 
messze az ut porába; az öreg fáról egyre 
sűrűbben hullanak a gyenge levelek, felet
tem megindult a laeeu periaeteg.

— Gyerekik, hol vagytok? — A jó 
Mili néni hangja hallik ide a tornácáról. 
Gondos szeme gyerekeit az udvarban keresi; 
— felkelek a fa alól, segítek neki.

A fehér komondor ház'kójáiái a nagy
kapu mellett találjuk meg a két kis szőke 
gyereket, egymást tisztogatták épen a portól. 
Hozzám futottak, én be ém kapaszkodtak, 
mert tudták, mit hoz az anyjuk I A néni 
srcíba lopva odanéaek, szigorú tekintete 
elfu-t abban a két kis cseppben, mely ott 
Csillogott szeme szélén. Nagyot sóhajtva 
rákesdi ;

Mit osináltok, no hiszen szépen néz ki 
• ruhá’ok; — apátok nem küld ám uj 
ruhára pénzt, takarodjatok a házba.

— Jaj mamus, a bundás mindig ledo
bott a földre, mihelyt ráültünk, már pedig 
•i sarkantyúé huszárok akarunk ám lenni, 
•— megmondom a pzpusnak, hogy adjon 

sok pénzt piros nadrágra, czifra mentére, 
nékem és a Gyuriczának, meglátod mamus, 
hogy ad.

Jó anyja kötényébe fogózkodva, ezeket 
pityeregte el a kis Pista, miközben bemen
tünk a nagy hazba.

Ö künn foglalatoskodott a konyhában, 
én bent játszó tam a két aprósággal. A 
gyerekek elfáradtak később, a kopott díván 
sarkában egymásra dűlve szunnyadtak el, 
bizonyára a sarkantyúé huszárról álmodnak 
és arról a sok pénzről, mit a papus adni fog.

Elgondolkoztam. Két éve, hogy a Mili 
nénit elválasztották az uráto', két hosszú 
éve, hogy itt tengődik szegényesen, két 
gyermekével, és mégis de sokszor mondo
gatja nékem: „Pali, ha tudnád, miiyen jó 
dolgom vmd, milyen nyugalmas most az éle
tem!*  Az a falon felaggatott myrtuskoszőrű, 
az rontotta el a Mili néni életét.

A letűnt nap piros fénye a kis ablak
táblákon már nem csillogott, szürke volt 
minden és itt a sötétlö, csendes szürkeség
ben visszaidéztem lelkembe mindazt, a mit 
az oly sokat szenvedett asszonyról tudok ...

Kamasz koromba voltam, mikor a Mili 
néni, akkor még kéthetes asszony, eljött 
hozzánk látogatóba. Férjével jött. Mintha 
most is látnám azt a pápasaemes, esernyös, 
száras emberkét, ki oly szorosan kapaszko
dott a néni karjába, ki oly fénylő öreg 
szemekkel beszélt kis feleségéről, Rolandnak 
hitták, tanár volt. A kis Mili néni, csak 
nagynehesen lett Rolandné, mert jó szülei 
inkább kereskedő férjnek szánták öt. A 
rendkívül finom és gyengéd lelkületű, ide

ális gondolkozása fiatal leánykát azonban a 
tanár műveltsége meghódította és azok a 
hosszú leírások, melyeket ez a kis emberke 
a lagúnák szép városából, a füstölgő Vezúv 
és Etna örökzöld aljáról, a kék egü Itáliából 
küldött, befonták az ábrándozó Miiikét, ki 
végre szülei hosszas ellenkezése után övé lett.

Talán három évig éltek együtt; ebből 
a három évből is csak az első két hónap 
alatt érezte magát boldognak a kis Mili 
néni; ez eddig tartott, mig nem mutatta 
magát öreges férjével a világ előtt.

Időközben^ felkerültem a városukba, 
ellátogattam néha hozzájuk is, emlékszem 
arra az első kinos jelenetre, mikor leányá
nak nézték a feleségét; a Mili néni jót 
kaczagott e komikus tévedésen, mig a kis 
Roland heveskedve hányta szemére, hogy 
nagyon leányosan öltözködik.

Mintha azóta ezt a szerelmes kis ember
két kicserélték volna, mintha a zöld szellem, 
a féltékenység lassankint szivébe mélyesz- 
tette volna mérges karmait. Mert hiszen ez 
a földrajzzal és mineralógiával foglalkozó 
tudós kis emberke, csak akkor kezdte fel
fedezni a két szerető szív birodalmát, mikor 
hajaszálai megszürküitek ; és felfedezte ugyan 
ezt a néki idegen országot, de ő maga ide
gen maradt benne, érezte ugyan azt a 
varázst, mely as örök birodalom útjaira 
vonzotta, érezte a büszkeséget, mikor fiatal 
párjával bejárni készült, de sajnos nem birt 
bennük eligazodni, a zöld szellem mindig 
rossz irányba terelte. Fiatalos, szerelmes 
öreg szivével, töprengett egy ideig, a Mili 
és as ő korának különbsége falett, de mind

annyiszor abba hagyta, valahányszor fárad
tan munkája után belépett abba a meleg 
kis otthonba, melyben kis felesége türelmet
lenül várta. Ilyen volt életük, mig a Pista 
megszületett ; de mint a Mili néni nékem 
sokizben mesélte, más lett az később.

Gondolom, igy volt, trombitaszó verte 
fel az utca csendjét, katonák vonultak végig 
ablakuk előtt, a feleség nézte őket, a férj 
bent a szobában ült és olvasott. Halkan 
félre teszi a könyvet. A nyugtalan öreg szív 
nem hagyta békében,nézi a feleségét, ki érdek
lődve csodálja a katonák büszke lépéseit. 
Az a halvány kis asszonyka kipirulva bámult 
ki az ablaküvegen, — az a nyugtalan öreg 
szív kipirulva lesi a felesége arczát bent a 
szobában, mig odakünn az ifjú katonák erős 
lépéseitől a föld is megdobban; — de 
megdobbant a rettegő félelemtől a Róland 
szive is, odament a Mili nénihez, szenvedé
lyesen megcsókolta, mintha jóvá akarta volna 
tenni azt, a mi*  gondolatban vétett.

Ilyen volt aztán mindig, rosszat gondolt 
és jót akart tenni, de a rossz gondolatok 
nagyobb és nagyobb befolyást kezdtek lel
kére gyakorolni, a jó tettek, az őszinteség 
mindinkább eltűntek. A zöld szörnyeteg 
lelkesedett rá mindenütt, ha eltávozott hazul
ról, kísérőjévé szegődött, sokszor messziről 
haza is kergette, ha kathedrájában ült és 
tán a pápuák szokásairól vagy a konyha
sóról beszélt, megjelent lelkében, ráült a 
szivére beszédjét, megakasztotta, meg is za
varta, hogy abbahagyta az előadást.

Mikor elmentem bucsuzóba hozzájuk, 
látom, üres a lakás. Tudakozódtam, elköl- 



könyörgés ellenére kíméletlenül haza
küldtek.

Egyszer már nyissuk ki szemünket I 
Lássunk tisztán. Ne kápráztasson el az az 
amerikai kincs, a mi nincs. Legalább a mi 
nincs minden ember számára. Sőt a mi csak 
a kiváltságos emberek számára van ott is. 
Mi csábit annyiunkat az Amerikába való 
kivándorlásra ? Az a hir, a mi onnan érkeaik. 
Az ebből élősködők, aranyóraláncot szerzők. 
Ennek a mese-hireknek terjesztői az ügy
nökök, a kivándorlásra osábitók. Aaok írat
ják az amerikai leveleket, hogy ott a jólét 
aranytermő fája virágzik ; ők íratják a leve
leket és ök terjesztik ; és miért íratják és 
terjesztik ? Mert hasznuk van belőle. Az 
amerikai hatóságok is rájöttek már, hogy 
százezrével ezért tódul oda a sok kalandos 
ember. Azért tódul, mert el van ámítva, 
félre van vezetve. Minden kivándorló a 
hajótulajdonosnak adófizetője. Minden kiván
dorló után fejadót szed az ügynök. 
Az amerikai szénbányáknak pedig kel! az 
olcsó munkás. A ki Amerikában született, az 
nem megy oda, a biztos és szörnyű halálba. 
Azért kell idegen. Nemcsak a kivándorló 
munkások, de az éjsötét bányák tulajdono
sai is fizetnek a hajónak, az ügynöknek. A 
fizetés nem is csekély. Hogyne kiabálna 
tehát az ügynök aranyhegyekről, busás kere
setről ? Az amerikai hatóságot pedig ugyan
csak gyötri már a tulon-tul való bevándorlás 
gondja. Azért egyenesen a kígyó fejére 
taposnak. Hogy a hajó ne hozhasson annyi 
utast, minden kivándorló után négy dollárra 
emelték a hajótuiajdonosok adóját. Azért 
nem igen fognak ezután roskadásig megtelni 
a hajók a kivándorlókkal. De a kit a vitel
díjnak most már bekövetkező megdrágulása 
el nem riaszt, azok ellen más tilalomfát is 
állítanak. Kétszerannyi összeget kell kimu
tatni a partra-szállónak, hogy ha munkát 
nem kap, nem lesz kódorgó sehonnai, a kiről 
az amerikai szegény- és toloncházaknak kell 
gondoskodnia. Még ez se elég! Ki van adva 
parancsolatban, bogy minden-partraszállót a 
kivándorlási bizottság orvosa olyan alaposan 
vizsgáljon meg, mintha csaa sor alatt volna. 
Elég, ha a szeme gyulladásban van és egy 
kissé véres: már akkor trachoma gyanúja 
miatt is visszautaztatják, a honnan jött. 
Mivel a hajótársaságok lelketlenül oly ke r 
kétszerannyi utast is összeszoritauak egy-egy 
hajóra, ezután a hajón kíméletlen vizsgála
tok lesznek és nem lesz a félrevezetett mun
kásvilágnak az uj-világba való liferálása a 
hajóstársaságoknak oly fényes, jól jövedel
mező üzlet, mint volt eddig.

Mert állít ily szigorú törvényt Amerika ? 
Mert ez az óriási világrész is „megtelt*,  
mint a villamos kocsi. A helyfoglalók a jó 
helyeket már megszállották, mint a vándor
madarak a szírt fokát. A kik már ezután 
jönnek, azoknak csak Kanada jut. Kanada 
pedig rettenetes szó. Csak néhány nap előtt 
is négyezer magyar ember jött vissza e fagyos, 
e rettenetes nyomorúságos földről. A négy
ezer ember örömkönnyek között szállott a

tözködtek valamilyen a városon kivüJ fekvő 
házikóba. Őszi idő volt akkor is, — kisétál
tam. Sárga kis cserepes házikó lapult meg 
a domboldalon ; itt laktak. Elhaladtam mel
lette, hogy beforduljak az udvarra. Szemembe 
ötlik egy lakat az ablakon, megnézem a 
másik ablakot, ott is lakat, lakat volt min- 
denikén. Bementem. Roland fogadott szívé
lyességgel ; a másik Bzobába, a Mili nénihez 
küldött, ö maga leült olvasni. A Miit kis 
fiával játszott, beszélgettünk sok mindenről ; 
szemem megint az ablakra tévedt, bent is 
lakat volt. Kérdezem az okát, a jó asszony 
zavarral veszélyes közbiztonsági állapotokról 
beszélt, mig nagy bús szemével átnézett a 
másik szobába.

Elbúcsúztam. Kérdésemre, mit üzen 
haza, nem szólt semmit, nem panaszkodott, 
sóhajait mosolygása alá rejtette, pedig az a 
fájó szív úgy kínozta szegényt.

Lekerültem a nagy városba, földivel 
nem igen találkoztam, írást hazulról ritkán 
küldtek. Elmélyedve gondolataimban jártam 
az élénk utczákat, mellettem a siető tömeg 
zsivaja, a villanyoskoosik zakatolása, csen
getése hailik. Hátha ismerőssel találkozom, 
előre nézek — ni a Kovács Jenő. Sietve 
utána megyek, elértem. Sok kérdésemre alig 
bírt válaszolni. „Hát azt tudod-e Pali, hogy 
a Roiandné itt van Pesten a gyermekeivel, 
otthagyta az öreget.*  Nem lepődtem meg, 
előre tudtam. A Jenő holmi perpatvarról, 
őrült féltékenységről, ablaklakatokról, zon- 

hazai partra és szitkokkal illaté azokat, a 
kik kicsalták őket a szenvedés, a nyomor 
rettenetes földjére. Több elbeszélte itthon, 
hogy mikor gyárak közelébe ért és fölosil- 
logott szemében a reménység, hogy ha 
Kanada irdatlan földje nem ad kenyeret: 
majd ad a gyár. De minő csalódás és mennyi 
csúfság 1 „Zöldekének nevezték őket és a 
gyűlölet szitkait szórták feléjük munkástár
saik. Csúnya dolog, de igy van. A ki Ame
rikában gyárban van, legnagyobb ellenségét 
a kivándorló munkásban találja. Mert hiszen 
minden uj kivándorló a munkabéreket rontja. 
Nincsen jó ára a jószágnak, ha sok van 
eladásra szánva; és az amerikai gyárosok 
ugyan értik, hogy kell a „Zöldek“-kel (a 
kivándorló csufneve) olcsóbbá tenni a gyár
tást. Nincs benne túlzás, hogy az embernek 
a szive vérzik, mikor azt hallja, mily kegyet
lenül üldözik kivándorló honfitársunkat, ha 
munkát keres. A sötét bányát azt megta
lálja. De megtalálja az ólommérgezéssel, a 
bányaaszálylyal a — halált is.

De talán nem egészen úgy less az, fogja 
egynémely olvasóm mondani. Van élő ember, 
aki Amerikából meglépesedve, gazdagon 
jött haza.

Szó sincs róla: van olyan is. De hát 
mi nem tudunk-e akár tucatjával is rámutatni 
itthon olyanokra, a kik ernyedetlen szor
galom, kitartó munka és szorgalom árán 
meggazdagodtak itthon, pedig nem vándo
roltak. Szerencse van itthon is, van ott is. 
Nem azt kell nézni, a mi kivétel, a mi ritka, 
hanem azt, ami általános. As egyik aradi 
újság érdekes cikket irt arról a négyezer 
magyarról, a ki mindenéből kivetkőzve haza
jött sok-sok viszontagság után. Ezt a négy
ezer embert vegyék csak maguk mellé az 
emberszállitó ügynökök, tudom Istenem nem 
akad olyan elvakitott magyar, aki összeköti 
a batyuját, hogy itthagyja hazáját és elmen
jen idegen világrész bányáiba, kohóiba — 
meghalni.

A léva— verebélyi vasútról.
Léva és vidéke gazdaközönségének és 

kereskedő osztályának régi óhaja az, bogy 
összeköttetést kapcsoljunk Verebélyen át 
Nyitrával. Ezen óhaja a legközelebbi időben 
teljesülhet. Nem csak a vármegye karolta 
fel ezt a kiváló fontossággal biró ügyek 
azzal, hogy a legutóbbi közgyűlésén tetemes 
összeget szavazott meg a leendő vasútra, 
de az érdekeltség is megmozdult és már is 
nagy összegek helyeztettek kilátásba e vasút 
céljaira.

Annál inkább rosBaul esik, nekünk mező
gazdasággal foglalkozóknak, hogy Léva vá
rosa, akinek oly sulyns érdekei fűződnek 
e vasút létesítéséhez, merev álláspontot 
készül elfoglalni, a helyett, hogy minden 
lehetőt megragadna, hogy e kedvező alkal
mat el ne mulassza.

Csütörtökön dél után tárgyalta a városi 
pénzügyi szakosztály Dr. Neumann Ármin 
előengedményes kérvényét, amelyben az 
építendő vasút vonalra Léva városától 
40.000 korona hozzájárulást kér.

A szakosztály többségének véleménye 
e kérdésben az volt, hogy Léva város 
közönsége csak akkor hozhat további áldo

goráról, váló perről beszélt összevissza. Széj
jelváltunk ; két hónapra rá megtudtam, hogy 
a Milli néni elvált az urától, ki őrültségében 
vérig kínozta. A törvény a gyermekeket 7 
éves korukig az aszonynak, azontúl Roland- 
nak ítélte oda; a férj fizette a gyermekek 
tartáspénzét, melyből bizony ünneplőre alig 
alig jutott a két kiB gyermeknek.

A konyhából bejött a Mili néni, vacso
rához megtérítette az asztalt, azután lefek
tette a gyermeket. Én felállottam, miközben 
a két kis Bzöke apróság esti imáját mondo
gatta álmosan ... jó Istenkém, tartsd meg 
a mi jó apánkat, anyánkat Ámen . . . Sze
gények holnapután elmennek messzire az 
apjukhoz. — Az asszony kikisért az ajtóig,

Pali, légy Bzives gyere át holnapután 
hozzám, jönnek a gyermekekért. — — —

Őszi reggel volt, az első dér szállott le 
a pihenő földre, néhány osóka hangos káro- 
gással rebbent el nehézkesen az öreg fáról, 
mikor beléptem az udvarra. A tornáoz előtt 
idegen kocsi állott, előtte idegen lovak ver
ték lábukkal a földet. Beléptem a Mili néni 
szobájába, a két gyerek megreggelizett, 
csendben pityegős szájjal megcsókolták any
jukat, felültek egy idegen öreg nénivel a 
kocsira, elmentek,

A jó Mili néni sokáig bámult a kocsi 
után, mig ott a kanyargós utón el nem tűnt 
a foszladozó őszi ködben.

Elvitték a két apróságot. És árván 
maradt anyjuk könnyei megeredtek, s hűl- ! 
lottak, mint őszi tájon a levél a fáról , . , I

zatot e vasút céljaihoz, ha az Kálna ^oí8^' 
get elkerülve Marosfalva mellett hidalná át 
a Geramot. Ebben az esetben 20,000 kor. 
hozzájárulást javasol.

Szerény véleményem az, hogy Léva 
város érdeke nem fűződik ahhoz, váljon 
Kálna község kap-e állomást vagy nem, 
hanem fontos érdekeire első sorban maga 
a vasútvonal, másodsorban pedig azon körül
mény, hogy magából a lévai pályaudvarból 
ágazzék ki ez a vonal, menjen az akár 
Kálna, akár más irányban.

Minden vicinális vasút vonal első föczélja 
as, hogy minél több érdekeltséget csopor
tosítson össze, minél számosabbak legyenek 
azok, akik e vasút áldásaiban részt fognak 
venni. Csak második de szintén főcél lehet 
as, hogy a vasútvonal, as olcsóbb kiépítést, 
a megtakaritásokat keresi.

Csak is akkor járulhat a kormány és 
a vármegye egy viczinalis vasút létesítésé
hez a közpénzekből, ha as első főcél teljes 
mértékben kielégítést nyer.

Ezen vasút vonalnál is, miután arra 
közpénzek is fordittatnak, úgy Léva város 
valamiut a többi községek érdekei egyaránt 
kielégítést kell hogy nyerjenek.

Lévát három irányban lehet czélsserüen 
összekötni Verebéllyel :

1. Alsó-Váradból kiágazólag Kálna és 
Garamlök falé.

2. Nagy-Kálnán keresztül Sándorhalma 
vagy Garamlök felé.

3. Marosfalván át Sándorhalma Mohi felé.
Az első irány Léva város kivételével 

az összes érdekeltséget kielégítené, de elve 
kizártnak tekintette minden nemesen gon
dolkodó barsi patrióta ez irány kiépítését 
kizárólag Léva város érdekében. Mert hiszen 
köztudomású dolog, hogy ha Léva város 
érdeke meg nem kívánná, hogy e vasút 
Léva állomásból ágazzék ki, akkor termé
szetesebb volna ast Alsó-Váradról kiágaz- 
tatni, mert es által 2 kilométer utat és egy 
csak nagyközséggel létesíthető garamhidat 
lehetne megtakarítani. Hangsúlyozom, hogy 
nemes gondolkodású patrióta még a gazda
közönség körében sem volt, aki e drága

Község illetve 
puszta neve

Kálna—Löki irány
Állomás neve 

IcUo-

Kisszecse 0 5 Kisszecse
Nagykálna 10 Nagykálna
Kiabálna 1'2 Nagykálna
Marosfalva 4'2 Nagykálna
Ujbars 5*2  Nagykálna
Kiskoszmály 8'4 Nagykálna
Gyékényes 2 5 Nagykálna
Alsógyőröd 2'0 Garamlök
Felsögyöröd 3'2 Garamlök
Csiffsr 3'0 Tild
Tild 1'5 Tild
Töhöl megálló 3 km. 4'7 Ttld
Lüle 6'7 Tild
Ény 3'5 Garamlök
Bese 6'9 Garamlök
Felsöpél 3'4 Garamlök
Garamlök 0 2 Garamlök
Alsópél 7*4  Garamlök
Mohi 9 0 Nagykálna

■ Sándorhalma 4 5 Nagykálna
Setétkut 5'5 Garamlök
Kovácsi 1-2 Tdd
Levatichpuszta 3'0 Nagykálna
Kullantó 5'6 Garamlök

’ Lökipuszta 0*2  Garamlök

h, kimutatásból megyőződést szerezhe
tünk magunknak a Kálna garamlöki vonal 
kiváló fontosságáról, és a marosfalvainak 
alárendeltségéről.

Nyernének a kálna—löki vonallal:
1) Kis-szecse 4 km., 2) Nagy-Kálna 

2*4  km., 3) Kis-Kálna 0 8 km. 4) Gyékényes 
61 km. 5) Felsö-Györöd 5 6 km. 6) Alsó- 
Györöd 6-6 km. 7) Tild 1 km. 8) Tőből 
förtelmes rossz utón 4*0  km. a megálló helyre 
pedig 5 7 km. 9) Nagy-Lüle ugyancsak rossz 
utón 4-0 km. 10) Ény 8*4  km. 11) Bese 9'2 
km. 12) Felső Pél 8'6 km. 13) Garamlök 
8’7 km. 14) Alsó Pél 8'9 km. 15) Sstétkut 
8'4 km. 16) Sándorhalma 1'5 km. 17) Löki 
puszta 8 '8 km. 18) Levatich puszta 2.5 km. 
19) Kullantó 9 3 km., 20) Kovácsi puszta 
4*0  km. szinte nagyon rossz utón mig ellen
ben e vonallal veszítenének :

1) Marosfalva 3'2 km. 2) Uj-Bars 
3'2 km. Csiffár 2'2 km. 4) Mohi 7 0 km.

Kis-Koszmály községe veszítene ugyan
csak 2 3 km., de miután a kovácsi—aranyos- 
maróthi vasútvonal kiépitésével a Kovácsi 
megállóhely állomássá fejlődik ki, Kis- 
Koszmály községe ezt a tőle 4 0 km. távol
ságra fekvő állomást fogja használni. Ugyan
csak használhatja ezt as állomást Mohi 
község is, ahová kövezett jó útja vetet. 
De Mohi község nyer még úgyis, ha Nagy- 
Kálna állomást kénytelen használni, amelytől 
9.0 km. fekszik, mert hiszen mostani állo
mása 16 km.-re van.

A Léva körüli úgynevezett tót közsé
geket fel nem említettem, mert ezekből 
csakis Óbars és Kelecsény lehetnek érde
keltek, amennyiben Óbarson megállóhely 
terveztetik akkor, ha a msrosfalvai áthida
lás létazülne, fehéráruval azonban a Saramon 

vonal kiépitését ellenezte volna. Pedig ez 
az áldozat, a melyet Léva város érdekében 
a gazdaközönség e címen hoz, nagyon tete
mes, mert Káinéról Alsó-Váradra 5*/,  kilo
méter a távolság egyenes vonalban, mig 
Léván át kerülővel 14’/2 kilométer. így 
tehát minden áru után, a mely Alsó-Vára, 
felé adatik fel, 9 kilométernyi ut után állat, 
dóan többletet fizet majd a gazdaközönsé;;. 
Az uj állomásokon föladott áruk nagy tö
mege pedig egyelőre legalább, a garamvölgy 
ezukorgyár irányában, tehát lefelé fo- 
terelődni.

Ezen vasút vonal Léva város érdeke 
inek erős megsértése nélkül nem épülhető- 
fel, marad tehát a másik kettő. E kettöü. 
azonban a községi érdekeltségek teljes jog 
gal követelhetik maguknak azt, amely ér 
dekeiknek jobban megfelel.

Nagy Kálnáa át, Sándorhalma felé , 
vasútvonal községeket egyáltalán nem érir 
czélja a vasútnak más nem lehet, mint lég 
feljebb pénzmegtakarítás, esen vonattal tel. ,t 
tovább nem is foglalkozom. De különös n 
kielégítené a községeket, ha Káinéról üt- 
ramlök felé töröltetnék az uj irány, miután 
szakértők véleménye szerint Alsó-Győröd te.-, 

i a vasutat vinni nem lehet.
▲ két útirány tehát :

1. Nagy Káinén át Garamlök felé.
2, Marosfalván át Mohi felé.
Láva és Verebély városok kivételével 

az összes érdekeltség 19 községből és fi 
pusztából áli. — Községek;

1) Kis Szecse, 2) Nagy-Kálna, 3) Kis- 
Kálna, 4) Marostaiva, 5) Üj-Bare, 6) K , 
Koszmály, 7) Gyékényéé, 8) Alsó-GyÖről, 
9) Felső Győröd, 10) Csiffár, 11) Tild, 12) 
Töhö), 13) Lülle, 14) Ény, 15) Bese, Ifi) 
Felsö-Pél, 17) Garam-Löi, 18) Alsó-Pel, 
19) Mohi. — A puszták;

1) Sándorhalma puszta, 2) Satétk it 
puszta, 3) Kovácsi puszta, 4) Levatich puszt., 
5) Kullantó puszta, 6) Lök puszta.

Alábbi táblázatban feltüntetem az egyes 
községek illetve puszták távolságait a léte
sítendő állomásoktól és egy idejüleg jelen- 
lenlegi állomásaik távolságát is :

Marosfalva irány Jelenlegi állomás 
nőve é8 távolsága 

kilométerekben
és távolsága 
zxxétcze^c'bezx

4'5 MaroBfalva 4'5 Léva
3'4 Marosfalva 5 5 Aleóvárad
2 0 Marosfalva 7'0 Alsóvárad
1'0 Maroslalva 10'3 Alsóvárad
2'0 Marosfalva . 11'3 Aleóvárad
5 4 Marosfalva 1 14-7 Alsóvárad
8'6 Maroefalva 10'4 Alsóvárad
8'6 MaroBfalva 11*9  Alsó várad
8'8 Marosfalva 12'0 Alsóvárad
0 8 Csiffár 7 0 Verebély
2'5 Csiffár 5'5 Verebély
8-7 Csiffár 15 5 Verebély

10'7 Csiffár 17'7 Verebély
11'9 Marosfalva 13'0 Alsóvárad
16*1  Marosfalva 16'2 Alsóvárad
12 0 MaroBfalva 12'6 Aleóváiad
8-9 Marosfalva 9'5 Aleóvárad

16*3  Marosfalva 8 5 Aleóvárad
2'0 Mohi 16 0 Aleóvárad
6 0 Marosfalva 11'5 Alsóvárad

13'9 Marosfalva 15'0 Alsóvárad
5'2 Csiffár 110 Verebély
5'5 Marosfalva 6 0 Alsóvárad

14'9 Marosfalva 15 0 Aleóvárad
9'0 Marosfalva 9'6 Aleóvárad

át nem kelhetvén Lévára kellene bejárniok. 
mig ellenben a kálnai áthidalással Kis- 
Ssecse állomást használhatnák, ahova Óbars 
községből kavicsozott ut vezet.

Mindezekből csak azt akartam kímit 
tatni, hogy nem cselekednék Léva várót 
közönsége helyesen akkor, ha a pénzügyi 
szakosztály véleményét magáévá teané.

Egyes urak állítólag Kálna fejlődésétől 
félnek, hissen az által, hogy Kálna mögö t 
Garamlök is állomást kapna, Kalnának egy 
bizonyos központtá való fejlődése végle< 
kivan zárva, mert egész háttere el vés-. 
Ne lássunk kisértetet ott, ahol ilyenek nin
csenek, hanem egyesült erővel törekedjünk 
czélunk felé és ha Léva városa további 
áldozatot hozni akar e vasút vonal kiépité 
téré, hozza azt a pénzügyi szakosztály 
javaslatában feltüntetett kikötés nélkül, ha 
pedig erre nem hajlandó, valja be nyíltan, 
de ne támogasson olyan vonalat, amely a 
közérdekkel ellentétben áll, mert ezt ai 
érdekelt gazdaközönség joggal kérheti attól 
a várostól, amelynek érdekében e vasúti 
kérdésnél is nagy áldozatot hozni fog.

Leidenfrost Tódor

*) A közlemény irányával teljesen egyetértőo a. 
Minden vasút hasznára van egy városnak, mely direkt 
oda vezet, vagy onnét indúl ki. Ha az egyesek aggo
dalma jogosult volna ia, Léva város közönségének 
érdeke annyiszor egybeforrott vidéke közönségének ér*  
dekeivel, hogy a kölcsönösségen alapuló kívánalmak 
elöl nem zárkőzbatik el; ameuuyiben piaci forgalmira 
hátrányosnak mutatkoznék e vasútvonal létesítése, oda 
kell törekedni vállvetve, hogy a fejlődésnek indalt 
város más oldalról iparának, kereskedelmének, közin
tézményeinek gyarapítása álal nyerjen kellő kárpótlást, 
támogatást. Léva város közönségének tehát a kálnai 
irányt is támogatni kell I v- Szerk.



Különfélék.
— Nagy Salló ünnepe. Tegnapelőtt 

április 19-én folyt le a szabadságharc egyik 
legdicsöbb diadalának emlékünnepe Nagy- 
Sailótan. Az idő kedvezőtlen volt; erős, hideg 
8lél kerekedett, s ea sok kényesebb termé- 
etetü embert visszatartott attól, hogy as 
ünnepélyen résat vegyen. A lévai ünneplők 
délben gyülekeztek a városháza előtt, s innét 
indultak a nemzetöri zászló alatt — * mun
kás-egyesület zenekarának harsogó zenéje 
mellett az állomáshoz. A kis csapat útközben 
jjépen felszaporodott, s mire Nagy Sailó 
áhűui »sáboz ért, 25 kocsira való menetté 
nőve fedett. Ugyanis ennyi fogat várakozott 
*z áibmáson, és mind megtelt. Schumacher 

birtokos remek magyar szerszámos 
fogata vezetett a függetlenségi párt elnöké
vel -s a nemsetőri zászlóval. Nagy-Sdló 
köz‘ ; sége ünnepi díszben várta a vendégeket, 
8 « hslybeli virágzó kovács-ipar magyar 
találmányaüliöágyui ugyancsak reszkettelek 
» levegőt és üsték tova a barna felhőket. 
_ Mar előzőleg, a 11-órai vonattal érkeztek 
ifjú Madarász József és Eitner Zsigmond 
kepv selők. A környék úri közönsége és 
főidre vés polgársága igen szép számmal volt 
képviselve. 3 órakor történt a városházáról 

inuulás a honvédemlékhez. Itt Madarász 
József képviselőnk nyitotta meg rövid, lelkes 
beszéddel az ünnepséget, mire a lévai dalosok 
4 aímzeí imáját énekelték el. Erre Makkai 
Bé.a szavalta Tuba Károlynak, a lévai kép- 
jöbu kikerült áöltö-ianitónak remek alkalmi 
költeményét, melynek tartalmi szépségeit 
pompásan Kiemelte a sziveket átható, leikas 
erőteljes elöadas. Ezután Eitner Zsigmond 
függe’ienségi képviselő tartott ünnepi beszé
det. Egy más, messzire eső magyar vidéknek 
képviselője ő — úgymond — de szívesen 
jött el a magyar h .zaszeretet e magasztos 
oltárához, mert április 19-e az egész magyar 
nemzút, a magyar szabadság diadalának napja, 
és a dicső fegyvertényből, és az utódok itt 
tspasztalt lelkes emlékezéséből meríti a hitet, 
hogy a magyar szabadság el nem nyomható, 
az élni fog ! A szivetrázó szép beszéd után 
Kucsera Béla ügyvédjelölt szavalta el nagy 
hatással a Bécsi kéz című ismeretes, keserű 
igazságokat hirdető ódát. Ismét az énekkar 
énekeit egy hazafias dait, majd Novotny Ernő 
joghallgató szavalta Ábrányi Emilnek Nagy
halló hőseihez irt gyönyörű ódáját. A költő 
fajó houszereime, az ifjú szív nemes tüze 
áradt ajkáról, aki látta, hallotta a szavaiét, 
az megérthette, hogy igazi, átható érzelmet 
csak igazi, szivbeii érzés tud kelteni. Ezután 
dr. Kmoskó Beia, a függetlenségi párt elnöke 
lépett a szószékre s hatalmas, gyújtó beszéd
ben hódolt a magyar szabadság vértanúinak, 
a elhelyezte a függetlenségi part gyönyörű 
koszorúját, melynek szeles nemzeti stallagjan 
arany betűkkel diszlett e falirés : az eszme 
vértanúinak — az eszme harcosai. Amint a 
párt elnöke a közönség zugó éljenzése köz
ben kijelentette, ez voit a mos. megalakult 
függetlenségi párt első lépése, hogy megko
szorúzta a szabadsághösők emlékoszlopát, 
hogy az ő példájukból merítsen erőt és lel
kesedést a küzdelemhez, ugyanazon eszméért, 
mélyért a hős honvédek ontották vérüket. 
Vegü< az egész közönség ka.'aplevéve éne
kelte a himnuszt, s lassan megindult a menet 
viasza a városháza elé, a zenekar hatalmas 
ütemű indulói mellett. Ekkor már a főutca 
ablakai ki voltak világítva. A közönség még 
tokáig nagy tömegben együtt maradt, s úgy 
miüt az ünnepély e.ött, most is a munkas- 
ssnekar szép hazafias tartalmú zenéjében 
gyönyörködött. Este ‘/t7 órakor Fendt Vilmos 
vendéglőjében körülbelül 80 terítékű társas
vacsora volt, melyen sok szép, tartalmas 
fe.köszöntő hangzott el, melyekről azonban 
— fájdalom — térszüke miatt be nem szá
molhatunk.

— Kazy János, vármegyénk főis
pánja a nagy-sallói ünnepély alkalmából a 
következő levelet intézte dr. Kmoskó Bélához, 
mint az ünnepélyt rendező függetlenségi párt 
elnökihez : Tekintetes Elnök Ürl Végtelenül 
sajnálom, hogy egészségi áilapofom nem 
enged meg, hogy Nagy-Salló mai ünnepén 
részt vehessek. Lélekben szóiban Önökkel 
vagyok és mélyen átérezve április 19-ének, 
dicső szabadságharcunk ezen kimagasló dia
dala napjának magasztos voltát : Önökkel 
ünnepelek, önökkel lelkesedem és kérem, 
fogadják hazafias üdvözletemet Gsramve- 
szaie, 1907. április 19. A Tekintetes Ernők 
Urnák igaz híve Kazy János.

— Gyászrovat. A könyörtelen vég
űt iámét súlyos csapással sújtotta a köz- 
tiwteletben álló Mocsy családot. Egy szép 
reményekre jogosító, ifjú sarja tört le : Mocsy 
■A.tila, joghallgató, életének tavaszán, 21 ik 
évében. Egész Birsvármegyének őszinte 
thztehte és osztatlan részvéte enyhítse a 
“okszorsnjtott családapának mérbetlen fáj
dalmát, Ezt kéri a pótolhatatlan veszteséget 
hirdető gyászjelentés is : Alulirottak mérhet- 
len fajdalmukban való részvéteire hivják fel 
4 rokonokat és emberbarátokat, midőn tudat
ják, hogy szeretett fia, illetve testvérük, 
*noka testvérük és sógoruk Mocsy Attila a 
budapesti egyetem jogi karának II od éves 
hallgatója, életének 21-ik évében, hosszú 
•aonvedes után, folyó hó 16 án elhunyt. 
Bűit tetemei 18-án délután 2*/»  órakor fog
bak a garamvezekényi családi sírboltban 
^helyeztetni. Garamvezekény, 1907. április 
hó 16-an. Legyen nyugalma csendes! Dr. 
^■taoskó Béla sógora. Mocsy Mihály, Kmoskó 
•wika, Kmoskó Böake, Kmoskó Irén unok*

testvérei. Mocsy Lajos, zpja. Dr. Mocsy Aba, 
Mocsy Jolán testvérei.

— Az április 19-ik ünnepélyen az 
ünnepi beszédet — az ünnep rendje szerint 
■ ifjú Madarász József képviselőnknek kel
lett volna megtartania, de meghűlés követ
keztében megbetegedett, s még 18 án is 
ágyban fekvő beteg volt, mégis az ünnepen 
még ily körülmények között is részt vett, 
jóllehet egészségi állapotára való tekintettel 
orvosa a szabadban való beszédtől eltiltotta. 
Ifüy tehát maga helyett a függetlenségi eszme 
egyik legderekabb harcosát, Eitner Zsigmond 
függetlenségi képviselőt hozta el.

— Házasság. Szentgyörgyi Ferenc m. 
, kir. honvéd-hadnagy, kezelőtiszt Beszterce

bányán, folyó hó 16-án vezette oltárhoz 
kedves aráját, Sztehlik Mariskát, Sztehlik 
István m. kir. honvéd-főhadnagy kezelőtiszt 
leányát.

— A b ars megy el gazdasági egye
sülőt folyó hó 28-án — jövő vasárnapon 
— délelőtt 9 órakor Léván a városháza 
tanácstermében évi rendes közgyűlését tartja, 
melyre a tagok és érdeklődők figyelmét az 
egyesület elnöksége ez utón is felhívja.

— Követésre méltó példa A kákái 
kápolna mellett diszlö óriási Rákóczi-fa érde
kes módon van feldíszítve. Vagy húsz darab 
apró madár-házikó látható rajta, amig a fejlő 
lombozat el nem takarja majd az emberi ' 
szemek elől. Ugyancsak ilyen házikók látha- : 
tók a kápolna fölött levő szőlő gyümölcsfáin, ' 
sőt a „városi berek“-ben is. Ezeket a madár
házikókat a szőlő nemes gondolkodású tulaj
donosa készíttette és helyeztette el, hogy 
oda csalogassa azokat az apró, rovarpusz- 
titó énekes maádrkákat, melyek csak faoduk- 
bán szoktak fészkelni, s a melyek épen 
ezért — mivel az odvas fákat rendszerint 
kivágják — mindinkább kiszorulnak hazánk 
műveltebb vidékeiről. Tehát a természetes 
faoduk pótlására szolgálnak ezek a madár
házikók, amelyek a külföldön, különösen 
a németségben már igen régen, általánosan 
el vannak terjedve. Nemcsak eszthetikai, de 
gazdasági szempontok is ajánlják ezt az 
eljárást, mert évröl-évre nagyobb pusztítást 
visznek végbe a hernyók, ami a madarak 
pusztulásának következménye. A rovarevö 
madárkák egyik faját a sürü bokrok ültetése, 
a másik csoportját az ilyen madároduk 
édesgetik, azért a szép példát követésre, s 
a madár-házikókat pedig minden jó érzésű 
ember oltalmába ajánljuk.

— Gyászeset. özv. Rothnagel Feroncné, • 
szül. Major Jozefa — Rothnagel János töhöli 

, intéző édesanyja — f. hó 12 én életének 
I 68-ik évében hosszú szenvedés után Eszter

gomban elhunyt. Az áldott lelkű matróna 
I halálát gyermekein kívül számos unoka 

gyászolja.

— Eljegyzés. Tonhaiser Ferencz lévai 
kereskedő, Tonhaiser Mihály fia f. hó 14-én 

> jegyezte el Szabó Sándor kedves leányát 
[ Mariskát, Léván.

— Törvényhatósági rendkívüli 
közgyűlés. Barsvármegye törvényhatósági 
bizottsága a főispánnak rendelkezése folytán 

■ 1907 évi április hó 23 án délelőtt 11 órakor 
Aranyosmaróton a székház nagytermében 
rendkívüli közgyűlést tart, melynek tárgy
sorozata a következő; 1. A kereskede'em- 
ügyi ministernek a zsitvavölgyi h. érd. 
vasutalapnak megszüntetése és a közúti 
alapba való beolvasztása tárgyában kiadott 
rendolete. 2. Az aranyosmaróth-zsitvakenézi 
vicinális utcsoporton árviz által megrongált 
híd helyreállítására adandó segély megsza
vazása. A tárgysorozatba utólag felvétetett: 
• m. kir. belügyminister rendelete a Kör
möcbánya városhoz csatolt 7 községnek a 
garamszentkereszli járásba való beosztása 
és ebből kifolyólag egy első osztályú szol- 
gabirói, egy irnoki, és egy dijnoki állásnak 
az állami javadalmazás terhére való enge
délyezése tárgyában.

— Kinevezés. Nagy Sándor, a lévai 
járás népfeikolési osztályának alkalmazottja 
a lévai kir. adóhivatalhoz gyakornokká 
neveztetett ki.

— Kitüntetett juhászgazda Kónya 
Mihály, az esztergomi főkáptalau köhidgyar- 
mati gazdaságában alkalmazott juhászgazda, 
40 évi hü szolgálata elismeréséül a földmi- 
velésügyi miniszter részéről jutalomban ré
szesült. A jutalomnak ünnepélyes átadása 
múlt vasárnap történt. A fökáptalant ez 
ünnepélyen Bogisich Mihály v. püspök kép
viselte. A becsületes szolgálatban egy egész 
emberöltőt egy helyen eltö'töttt derék juhász
gazda Léva város rendőrkapitányának, Kónya 
Józsefnek sógora. Említésre méltó, hogy 
ugyanezen helyen rendőrkapitányunk édss 
atyj*  egyfolytában 45 évig szolgált ugyan
olyan minőségben, és hosszú tapasztalatai 
nyomán messze vidéken hiressé vált a juh- 
betegségek sikeres gyógyításai révén. Töb
bek között ö kezdte először a kergeségnek 
műtéttel való orvoslását

— Könyv-vigécek garázdálkodása 
A „Magyar Tanügy “-ben olvassuk a figye
lemreméltó sorokat: „A könyv-vigécek ellen 
a vidéki tanárok köréből minduntalan kapunk 
felszólalásoka*,  többnyire nagy általánosság
ban, mig végre most a fiumei kör a helyes 
útra’ lépett s előadott egy esetet, a mely a 
könyvvigécek viselkedését élénken megvi
lágítja. Szabó Szmu, a tengerészeti akadémia 
igazgatója mutatta be okmányok alapján az 
esetet, mint vesz föl egy vigéc egy Rákóczi- 
albumra megrendelés, mint küld a cég ehe
lyett Mikes-kiadást, amelyet már előzetesen 
aa állam megküldött (mert a kiadást -

azzal támogatta, hogy megvett belőle néhány 
száz példányt az iskolák közt való szétosz
tás céljából.) Ezután következik a cég leve
lezése, amelyből kiderül, mily erőszakos 
utón járnak el a megrendelővel, s ez nem 
is as egyetlen eset. Miután az ülésen részt
vevők közül még többen is hoztak föl utazók 
közvetitésével való könyvrendelésük alkal- 
moból előfordult terhelő eseteket, a jelenvolt 
intézetek képviselői megegyeztek abban, 
hogy tekintettel a fölmerült visszaélésekre, 
az iskola falain belül kereskedelmi utazóval 
többé szóba nem állanak ; a kör podig elha
tározta, hogy hasonló eljárásra hívja fő! az 
összes többi fiumei intézetek igazgatóságait 
és tanári karait s e jegyzőkönyv alapján 
értesiti határozatáról az összes tanári körö
ket is,M Sajnos, hogy nálunk a legtöbb em
ber csak akkor vesz könyvet, ha az utazó 
lépre csalja. Akkor is többnyire valami figu
rás diszmüvet rendel, melyben több a cif
raság, mint a tartalom, s a melynek a disz- 
kötését fizeti meg méregdrágán. Azzal kerül 
horogra, hogy csak „4 koronás részletfize
tésre." A részletek azután soká tartván, 
megunja, elhanyagolja, végre bepörlik, s 
kétszeresen, sőt háromszorosan fizeti meg 
az árát. így aztán örökre e'megy a kedve 
a könyvvásárlástól. Nemrégiben megtörtént, 
hogy Léván is sokan rendeltek holmi német 
diszmüvet, a melyről kisült, hogy nincs 
semmi tudományos értéke. Bezzeg nehezen 
lehet bármi értékes magyar könyvre előfize
tőt vagy rendelőt kapni. Csodálatos, hogy 
az emberek még oly helyen is utazók által 
rendelnek könyvet, ahol könyvkereskedés 
van, pedig ami fizetési előnyt az utazó ad
hat, mindazt megadhatja a könyvkereskedő, 
sőt többet, mert nem kell a postai költsé
geket fizetni a részletfizetések után, s ami 
a fő, nem kell megfizetni az utazó fárad
ságát és költségeit, mert hiszen ezt mind a 
részletfizetésre redelő viseli.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánitás.

Mindazon rokonaim, barátaim és jó 
ismerőseim, kik boldogult, szeretett nőm 
temetésén személyes megjelenésükkel meg
tiszteltek, részvétükért fogadják ez utón is 
hálás köszönetemet, ’

Léva, 1907, április hó 20-án.
Böszörményi Ferenc

Közgazdaság.
Vagyon-pusztulás.

A megalakult vizszabályozó társulat igazgatóságának 
szives figyelmébe.

Köztudomású dolog, hogy a Szekince, 
PodluzsánKa, Telér s részben a Perec csa
torna és mellékvizeinek kiöntései, nagy 
anyagi kárt okoznak évröl-évre az érdekeit 
nagy és kisbirtokosoknak. Az idei hirtelen 
hóolvadás pedig f. hó 8. és 9-dik napján 
annyi vizet zuditott az érdekelt gazdák 
birtokaira, a mennyire a legidősebb emberek 
sem emlékeznek. Az okozott kár pedig oly 
nagy, hogy gazdáink azt kipótolni, helyre
hozni hosszú évek során sem lesznek képe
sek, Az idei vizáradás nyomán egy óriási 
vagyon pusztult el, vetőmag, munkaerő, és 
a folyó évre hasznavehetetlenné vált termő
föld alakjában.

F. hó 8. és 9-én Varsány—Kiskértől, 
valamint Vámosladánytól lefelé, Füzesgyar
mat, Fegyvernek és Oroszi községek irányá
ban mintegy tenger terült el a viz, melyből 
csak a községek emelkedett részei látszottak 
ki. A tavaszi vetésnek vége van. Jóminöségü 
árpáról szó sem lehet. Újra vetni teljesen 
elkésett dolog. Az őszi vetések kegyetlenül 
megrongálva, beiszapolva. A talaj úgy el 
van ázva, hogy hetek múlva is lesz mit 
felszántani a napnak. Vámosladány község 
határának több mint fele még ma is jó for
mán a vizben áll s olyan vízben, melynek 
lefolyása nincs. — Nem nagyitok, ha azt 
mondom, hogy a beltelekre betolakodott 
vízből még júliusban is lesz. S ez a meg- 
poshadt viz, a várható nyomorúsághoz társul 
adja majd a különféle betegségeket fejlesztő 
miazmákat.

Igazán itt az ideje, hogy az évenként 
is gyakran meg-megujuló veszedelem ellen 
a védekezésről sürgősen gondoskodjunk. — 
Érdekelt gazdáink is tanultak már. M.ga 
kárán tanul a magyar. Készek már minden 
anyagi áldozatra, a mi csak tőlük várható. 
Belátják már, hogy vizeink szabályozása 
nélkül elpusztulnak földjeink, elpusztulnak 
velük maguk is anyagilag.

De a mennyire érdeke a vizek szabá
lyozása az érdekelt gazdaközönségnek, any- 
nyira érdeke az, az államnak is. Az itt 
várható termőföld, és vagyon pusztulás 
nyomán honét veszi az állam, honnét hajtja 
be a kivetett adókat? Mit csinál a részben 
élni alig képes néppel, mely adóját se róhatja 
le, ha nincs miből. — A pusztulásnak induló 
termőföld megmentéséhez, mellyel a jó ma
gyar népet is menti, feltétlenül szükséges 
az állam támogatása t. i. anyagi támogatása. 
E nélkül * nép a védekezés anyagi terhei- 
ben pusztul el.

A védekezés munkája tudtommal meg
kezdődődött ; alapszabályai rendben vannak. 
A társulat igazgatóságának kezében van az 
Ügy megoldása. Tőle függ, tőle várjuk, hogy 
e tekintetben megtesz minden lehetőt, meg- 
moadit minden követ, megragad minden 

eszközt, hogy az ügy csekély hátralevő része 
Bürgősen lebonyolittassék s a szabályzó mun
kálat végrehajtassák.

Megvagyok arról győződve, hogy a 
társulat dolga, ügye a legjobb kezekben van. 
Elnökének tevékenységét, ügybuzgóságát szé
les körben ismerjük. Egyénisége iránt min
denfelé a legnagyobb bizalommal viseltetünk, 
mert tudjuk, hogy a mit elvállal, annak meg 
is tud, meg is akar felelni. — Nincs is más 
szavam csak az: kérem, itt a nyilvánosság 
terén is kérem a biblia szavaival „a mit 
akarsz cselekedni, hamar cselekedjed 1“ Mert 
bizony mondom, az árviz nyomán, nagy, 
igen nagy a pusztulás, nagy az anyagi káro
sodás. — Ha még egy ilyen tavaszi vizára- 
dást érünk, a kár helyrehozhatlanná lesz.

Vámosladány. Vegh István
tanító.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 évi ápril hó 14-tól 1907 évi április hó 21-ig.
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Tüdőgyulladás

Tüdőgyulladás

Nyilttér.
Nyilatkozat-

Miután Kubik Lajos sógoromat f. évi 
április hó 10 én izgatott állapotomban sértő 
kifejezésekkel illettem, ezeket nyilvánosan 
visszavonva sajnálatomnak adok kifejezést 
és sógoromtól bocsánatot kérek.

Léva 1907. április 19.
Korpás István.

Árverési hirdetmény
Közhirré teszem, hogy a Niderman 

Károlyné Domoszlay Franciska hagyaté ká
hoz tartozó négy darab és pedig 448, 449, 
450 és 451 számú lévai takarék és hitelin
tézeti részvényt, mindegyiket az 5-ik számú 
szelvénytől kezdődő szelvényivvel, az eszter
gomi kir. járásbíróságnak 1907 évi március 
7-én 1906 Ö I. 34/94 szám alatt és 1907 
évi ápril 3-án 1906 Ö I. 34/95 szám alatt 
kelt végzései alapján, készpénzfizetés ellené
ben elárverezem.

Az árverest, Léván hivatalos irodámban 
1907 évi ápril hó 29 ik napján délelőtt 10 
Órakor tartom meg s arra a venni szán
dékozókat azon megjegyzéssel hívom meg, 
hogy a kiárverezett részvényeket, átruházási 
záradékkal ellátva, a vevőknek azonnal 
kézhez adom.

Kelt Léván, 1907 april 17-én.
Belcsák László 

kir. közjegyző.

Házi szabónő 
ajánlkozik, a ki minden ruh.nemüt gyako
roltál] megcsinál, vidékre is megy. Grosz- 
manné Dsákferenc-utca 24 szám.

Delavare
szőlő-vessző olcsó áron eladó Madarász
Sándornénál, Deméud (Hontvármegye.)

B O r f í U (plixszér inas;

felvétetik Derűjén Jenőnél. 
Láng B. központi éttermébe.

Jó karban levő használt 
zongorát 

venni oFiajt Tóth Ilona Újbánya.

„Kákádban
egy szülő, jó hajlékkal és pinczével 
600 forintért eladó,

C.m e lap kiadóhivatalában.

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

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

Eladó vagy bérbeadó ház.
László utcza 11 számú ház szabad

kézből eladó, — esetleg bőrbe vehető ; 
bővebben

LÁSZLÓ IMRE
Tkpénztári pénztárosnál,



16. szám.
1735/1907 tlkvi szám.

Hirdetmény !
Zsemlér község talekkönyve bir

tokszabályozás következtében az 1869 
évi 2579'számú szabályrendelethez képest 
átalakíttatok és ezzel egyidejűleg mindazon 
ingatlanokra nézve, a melyekre az 1886 évi 
XXIX, az 1889 évi XXXVIII és az 1891 évi 
XVI t. czikkek a tényleges birtokos tulaj
donjogának bejegyzését rendelik, az 1892 
évi XXIX t. ez.-ben szabályozott eljárás 
a telekjegyzökönyvvi bejegyzések helyes
bítésével kapcsolatosan foganatosittatik.

E célból ez átalakítási előmunkálat és 
és a helyszíni eljárás a nevezett községben 
1907 évi május lió 21 én kezdődőleg 
fog eszközöltetni.

Ennélfogva felhivatnak először az összes 
érdekeltek, hogy a hitelesítési tárgyaláson 
személyesen, vagy meghatalmazott által 
jelenjenek meg és az uj . telekkönyvi terve
zet ellen netaláni észrevételeiket annál bizo
nyosabban adják elő, mert a régi telekkönyv 
végleges átalakítása után a téves átvezetés
ből eredhető kifogásokat jóhiszemű harmadik 
személy irányában többé nem érvényesíthetik.

2. Mindazok, a kik a telekjegvzököny- 
vekben előforduló bejegyzésekre nézve oka- 
datolt előterjesztést kívánnak tenni, hogy a 
telekkönyvi hatóság kiküldöttje előtt a kitű
zött határnapon kezdődő eljárás folyama 
alatt jelenjenek meg és az előterjesztéseiket 
igazoló okirataikat mutassák fel.

3. Mindazok, a kik valamely ingat'anhoz 
tulajdonjogot tartana'-, de telekkönyvi beke
belezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy 
az átíratásra az 1886 évi XXIX. t. ez. 
15—18. és az 1889 XXXVIII t. ez 5. 6. 7. 
és 9 §§-ai értelmében szükséges adatokat 
megszerezni iparkodjanak és azokkal igénye 
iket a kiküldött előtt igazolják, avagy oda 
hassanak, hogy az átruházó telekkönnyvi 
tulajdonos az átruházás létrejöttét a kikül
dött előtt szóval elismerje és a tulajdonjog 
bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert 
különben jogaikat ezen az utón nem érvé
nyesíthetik és a bélyeg és illeték elengedési 
kedvezménytől is elesnek, és

4. azok, kiknek javára tényleg már 
megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog 
vagy megszűnt egyéb jog van nyilvánköny- 
vileg bejegyezve, úgy szintén az ily bejegy
zésekkel terhelt ingatlanok 'ulajdonát, hogy 
a bejegyzett jognak törlését kérelmezzék, 
illetve, hogy törlési engedély nyilvánítása 
végett a kiküldött előtt jelenjenek meg, 
mert ellenesetben a bélyegmentesség ked
vezményétől elesnek.

A kir. járásbiróság mint telekkönyvi 
hatóság.

Léván 1907 évi április hó 4-napján.
Pogány 

kir. járásbiró.
Az 1886 évi XXIX. törvényezikk.
15 §. — A. B. lap szerkesztésénél az 

ingatlan tényleges birtokosénak tulajdonjoga 
jegyzendő be.

HIRDE
a. ba a tényleges birtokos az ingatlan

nak megszerzését a telekkönyvi tulajdonos 
által kiállított eredeti okirattal igazolja s 
amennyiben ezen okirat alapján a tulajdon
jog a telekkönyvi rendelet alapján be nem 
kebelezhető, a tényleges birtoklást helyha
tósági bizonyítvánnyal vagy az eljáró bízott 
ságnál alkalmazott bizalmi férfiadnak (40 § ) 
szóbeli nyilatkozatával tanúsítja, vagy

b. ha Írásbeli okirat hiányában a jog
ügylet létrejötte az átruházó telekkönyvi 
tulajdonosnak a bizottság előtt szóval tett 
beismerésével igazoltatik.

Ugyanezen módon jegyzendő be a tény
leges birtokos tulajdon joga akkor is, ha az 
ingatlannak megszerzése a telekkönyvi tulaj
donosnak jogerőre emelkedett bírósági áta
dási okirattal, vagy ítélettel igazolt örököse 
vagy hagyományosa által kiállított de beke
belezésre nem alkalmas okirattal vagy a 
fentebbiek szerint jogutódnak a bizottság 
előtt szóval tett beismerésével igazoltatik.

16. §. A tényleges birtokos jegyzendő 
akkor is, ha az ingatlannak 3 évi békés 
bir oklását a helyhatóság és bizalmi férfi 
által igazolja és a telekkönyvi tulajdonos a 
betétek szerkesztésére kirendelt bizottságnak 
szabályszerű idézése és fe szólitása (44 §.) 
dacára a tényleges birtokos tulajdonjoga 
bejegyzésének a bejegyzés esz.özléseig 
ellent nem mond.

A telekkönyvi tulajdonos által a bejegy
zés eszközlése után valamint a telekkönyvi 
tulajdonos jogutóda á'tal elöterjesz’ett ellent
mondás hatályáról az 53. 61. 63. és 64 
§§ ok rendelkeznek.

17. §. A tényleges birtokos tulajdo> joga 
jegyzendő be, továbbá ha az ingatlan nyil- 
vánkönyvön kivül több átruházásnak kepe/.'e 
tárgyát és ezen átruházások miudenike «t-- 
bályszerü okirattal vagy a 15. § értelmében 
teendő beismeréssel nem igazoltatik ugyan, 
de az, hogy a kérdéses ingatlan a telek
könyvi tulajdonos vagy örököse, vagy hagyo
mányosa (15, §) által átruháztatok legalább 
is telekkönyvi előjegyzésre alkalmas okirattal 
vagy a 15 §. értelmében az átruházó szóbeli 
nyilatkozatával igazo'tatik, a további átru
házásról hiányzó okiratok pedig a helyha
tóságnak azzal a nyilatkozatával pótoltatnak, 
hogy az illető átruházásról tudomással bírnak, 
s ezen felül a helyhatóság és a bizalmi 
férfiak igazolják, hogy az igénylő az illető 
ingatlannak tényleges birtokában van.

18. § A tényleges birtokos tulajdonjoga 
jegyzendő be végre, ha a telekkönyvi tulaj
donos legalább 3 év óta nem tudatik, és a 
helyhatóság igazolja, hogy tudomással bir 
azon egy vagy több áttuházásról, a melyek 
által a tényleges birtokos a kérdéses ingat
lant megszerezte, s egyszersmind a helyha
tóság s a bizalmi férfiak által is igazoltatik, 
hogy a tényleges birtokos maga vagy ő és 
birtok elődei legalább is 10 év óta az ingat
lannak békés birtokában vannak.

Ha telekkönyvi tulajdonos holléte nem 
tudatik, a tényleges birtokos tulajdonjog*  
csak akkor jegyezhető be, ha a helyszíni

T É S E K-_____
működés befejezéséig a telekkönyvi tulaj
donos ellent nem mond.

22. § A telekkönyvi tulajdonos, továbbá 
a tényleges birtokos, ha az utóbbinak tulaj
donjoga a jelen kérvény alapján (15.1-§) a 
betét B. lapján leendő bejegyzés céljából a 
betétei*  szerkesztésére kirendelt bizottság 
által gazol i nat elfogadtatott úgyszintén az, 
a kin-a javára va'amely nynvánkönyvi jog 
bejegyezve van, j igosi-va v-nnak a telek
könyv szerint meg fenaL'o, de tényleg lu^r 
megszűnt jogra vonatkozó bejegyzések tör
lését a törlésre alkalmas okirat alapján vagy 
a jogosítottnak a bizottság e'őtt élőszóval 
tett elismerése alapján az eljáró bizottság 
előtt kérni.

1889 évi XXXVIII t. ez.
5. §. Az 1886 évi XXIX t ez. 15 §-a 

akképpen egészittetik ki, hogy a tényleges 
birtokos tulajdonjoga akkor is bejegyzendő, 
ha * tényleges birtokos a telekkönyvi tulaj
donos, vagy ennek igazolt örököse, vagy 
hagyományosa ellen ho ott .- jogerőre emel- 
aedett oly itéle'et mu at le., a mellyel az 
illető inga'lan íu -jdo joga » it-nylogos bir
tokosnak m<>giteít«tef. vagy a telekkönyvi 
tulajdonos, illetve eocik jegmóda a tulaj
donjog elismercse vagy a tulajdonjog telek
könyvi bejegyzésének 'ülésére íiöteleztetett, 
valamint a-itor ú ha a tényleges birtokos 
az ingatlannak á>e állásit őröl-.södési perben 
hozott jog rős iteiettel vág;. ingatlanok 
átadasat hagyatok- bírósági jogerős végzéssel 
igazolja. Ugyanezen szabályo- megfelelően 
alkalmrzabúók az 1886 XXIX t. ez. 17. 
§-ána ese tiben i», h.. rnáskú önben az őzen 
szaka b«« ■őir'- kő et Iményk-fenforognak. 
A>. 1886 XXIX t. ez. 15 17 s 18 §§-amak 
a tele -ö y i tu:ajdorr' ‘gi’ZC t örösóseinek 
tokm •< dó » eg- ábc 3 > v előtt elhalt 
t-lek öuyv u . jdv osn«~ töi-’-nyes örökö 
södesre hivatoi.t leszármazó], ha az illető 
hiifeiekezet lelkésze s a helyhatóság bizo- 
tiyi'jak, hogy a telekkönyvi tulajdonos után 
más .elszármazó nem maradt, a helyhatóság 
pedig azt is bebizonyíts, hogy tudomása 
szerint a telekkönyvi tu aidonos végrende 
letet nem hagyott hátra. Ugyanoz a szabály 
áll akkor is, ha az idézett törvény 17 és 
18 ainak esetében nem a telekkönyvi 
tulajdonosnak, hanem valamely más birtok
elődnek törvényes örökösödésre hivatott 
leszármazói ruházták át az ingatlant,

6. §. Az 1886 XXIX t. ez. 17 és 18 
§§ ai akfcep egészíttetnea ki, hogyha máskü
lönben azon szakaszokban előirt követel
mények fenforognak, a tényleges birtokos 
tulajdonjoga akkor is bejegyzendő, ba a 
legalább 3 t ap e'ott e.h»'t sözve’len bit tok
elődnek törvényé- ö> öert-öd-sre hivatott 
leszármazói vannak a ny eles birtokban 
és az illető hit felekezet lelkésze valamint a 
helyhatóság bizonyítják, hogy a telekkönyvi 
tulajdonos i le>őleg a birtok előd után más 
leszármazó nem maradt, 3 helyhatóság pedig 
azt is bizonyitja, hogy tudomása szerint a 
telekkönyvi tulajdonos vaey a bírtokelöd 
végre deletot nem hagyott hátra.

1907. április hé 21

7. §. A tényleges birtokos tulajdonjog*  
bejegyzésének telekkönyvi kiigazítása címén 
is helye van a betétszerkesztő bizottság 
előtt előterjesztett kérelem alapján, ha telek
könyvi tulajdonos vagy ennek igazolt örö. 
köse vagy hagyományosa (1888. XXIX. t. 
ez. 17 és jelen törvény 5 §a) » kiigazításba 
bele egyezik, és a tényleges birtoklás sza
bályszerű igazoláson felül az előterjesztett 
adatok kapcsán a betétszerkesztö bizottság 
által eszközölt hivatalos nyomozás utján nz 
is valószínűvé tétetik, hogy a helyszinlelési- 
nél hiba követtetett el.

1896 évi XVI t. czikk.
15. § a, pontja. Az 1889 XXXVIII t. 

ez. 6 §-ának rendelkezései akkor 13 alkui- 
mazandók, ha a törvényes örökösödésre híva- 
tott leszármazók vagy azok egy része kis
korú vagy gondnokság alatt áll.

Az örökösök tényleges birtokában levő 
ingatlan az idézett 6 §. eseteiben örökösödési 
hányadban az örökösök osztatlan tulajdonául 
jegyzendő be, kivéve ha az összes önjogu 
örökösök hozzájárulásával tényleges osztály 
jött létre, vagy amennyiben kiskorú vagy 
gondnokság alatt álló egyén is van az örö
kösök között, oly osztályos egy esség mutat 
tátik be, mely az illetékes gyámhatóság 
jóváhagyásával van ellátva.

Az örökhagyó özvegye az 1889 XXXVIII, 
t. ez. 6 §-ának eseteiben követelheti hogy 
az örökösök tulajdonjogának bejegyzésével 
egyidejűleg az őt özvegyi jogon megillető 
haszonélvezeti jog is bejegyeztessék.

b, az 1889 XXXVIII. t. ez. 7 §-a alap
ján az ott megállapított törvényes teletelek 
fenforgása esetében a tényleges birtokos 
tulajdonjoga kiigazítás címen bejegyzendő 
akkor is, ha valamely ingatlan a telekjegy- 
zőkönyvbeli tulajdonosnak vagy jogéi.dnek 
n^vén hibásan a telekkönyvi átalakítás alkal
mával jegs eztetett be.

c, az" 1886 évi XXIX t. cs. 15. 17 és 
18 §§-*inal<  továbbá az 1889 XXXVIII t, 
ez. 6 cs 7 §§ ainak, valamint a fentebbi b, 
pontnak < aeteiben a házastársak kő ött 
történt átruházás, vagy az ily átruházásos*  
avagy ann-k eliemerése, hogy az ingatlan a 
hely színleléskor vagy az átalakiiás mka1- 
mávai másik hátas társ nevére lett volna 
felveendő, csak akkor jöhet figyel imbe, ba 
az átruházási jogügylet vagy elismerés köz
jegyzői okiratba foglaltai ott. Az 1886 
XXIX t. ez. 16 § a alapján sz e.yik heza-- 
tara tulajdonául bejegyző t ingatlana ma .k 
háaastársnuk mint tecy.ogos birtokosnál*  
tulajdonául egyáltalán be nem jegyezhető.

d, A tényleges birtokos tulajdonjogának 
bejegyzését kérhetik, maga a tényleges 
birtokos, ennek távollétében vagy akadá
lyoztatása esetében házastársa, vagy felmenő 
vagy lemenő ágbeli nagykorú roxona és a 
telekkönyvi tulajdonos, de az utóbbi csak 
annyiban, a mennyiben a tényleges a bizott
ság előtt az ingatlannak nevére hiendő be-

1 jegyest nem ellenzi.

Védjegy: „Horgony!1 {/ £. ■ --- ------- _____ r

I
I
I
I

a Horgony-Pain-Expeiisr
pótléka

egy régjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító széniek 
bizonyult köszvénynél, csúznál és meghiilések- 

nél, bedörzsölés képpen használva. .......
Figjelineztetés.*Silány  hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony" véd
jegygyei és a Richter czégjegyzéssel ellátott do
bozba van osomagolva. Ara üvegekben K —.80. 
K 1.40 és K 2.— és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török józsef 

gyógyszerésznél, Budapest.
D[Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz",

Prágában.
Elisabsth strasse 5 neu.

• Mindennapi szétküldés.

Valóban

i
96
i

I
r
1

Dombo Károly 
Rumann Lajosné

Verebélyen:
Czirok István 
Erdei József 
Pollák Zsigmoűd

Zsarnóczán:
Weichberg Izidor

Ropper Győző 
Róth K.

Ipolyságon:
Berceller M.
Bolner Pál

segn a 
nagyszerű 
utolérhetetlen

Rovar

Újbányán :
Cservinka Mór gyógysz.
Heinricb Ede fodrász

Kapható Léván:
Engel József
Heksch Illés
Kern Testvérek
Kertész Lajos
Pollák Kálmán

r rázisokkal bizonyára tudnánk hatást kelteni a 
t. hölgyek körében, ilyeueket mellőzve egyene
sen megmondjuk, hogy a Hoppá angol teint 
regulator egymaga pótol minden krémét, szappant 
púdert, meseszerii gyorsasággal szépig eltüntet 
szeplőt, májfoltot, bőrvörösséget, mitessert, pör- 
seuést, pattanást, minden arctisztátlansagot. Pu
hítja, ifjitja, üdíti, finomítja és fehéríti az arcot 

és kezeket.
Ez és semmi más a

2 kor. 50 fillér. Hoppá 2 kor. 50 fillér. 
Elismerő levelek a legelőkelőbb hölgyekből.

Főraktár : Kaiser Y. és tsa. drogéria.
G-yór, Baxoss-ut X sz.

Kapható gyógyszertárakban és drogériában.

es

Az elismert legjobb é a legkitűnőbb

Agricola vetögépek, acél ekék 1,2,3 és 4
Isa.xá.zcl.á.svLa.ŐK,

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

„Arató-gépek" fűnek, herének,
Szénagyiijtők és arató gereblyék. Szénaforditók.

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

bogyómorzsolók.
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő.

„S T F O m

Tormács és vértetü pusztításra.
Sstéllitlxa.tó taila:a.xölc ts3Lzli.elymle.
Széna és szalmaprések nyugvók és szállíthatók valamint minden más fajta 
„gazdasági gépeket'*  legújabb szerkezetben készítenek és szállítanak :

SV MAYFARTH PH. és Társa "Wd
cs. és k. kiz. szab, gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vashámormtlvek 

AiaPítva l872- Bécs, 111 Taborstrasse 71. 1000 munkás.
Kitüntetve több mint 590 arany, ezüst és bronz éremmel, az összes nagyobb kiállításokon 

JK-a.plxa.t61c . JK.JXT-AJEVE*  DÁVID úrnál Xudv&xx 
•OOO Bészlete. éxjegy-zéls és szAxxioai •li«xxi»x6 levél ing-yen., 0*00

Cséplőgépek
szabad, uj kenögyürüvel ellátott görgős csapágyakkal

kézi-, járgány és gözhajtásra.

ira 1y a
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ojcíP Vásárólják „csak üvegekben".

I

JÁRGÁNYOK 1-16 Yonoállat befogására.
Legújabb gabona tisztító rosták.

Trleurekés kukorica morzsolók, szeos 
kavágók, daralók répavágók.

inden háziasszony 
kérjen a legújabban érkezett s közvetlen a termelőtől importált első minőségű 

New-Cuba-Kávéból 
melynek aromája kitűnő és természetes festetlen szinü —

Wi Kilója 3 korona 20 fillér HF
4»/t kilogr. póstacsoniag ára 13 kor. 50 fillér. ------------ ■ —

Kapható: KERN TESTVÉREKNÉL Léván.
Nyomatott Nyitrai fa Tárra htayvayomUjibaa Léváa, 1 —" V"**1


