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előfizetési föltételek.

Vidéken és Léván házhoz küldve:
Egy évre ... 10 kor. — fin. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill. 
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.
glóliHfai pénzek póitanUIHnjnyal küdhetSk.

aaámok fillérért kaphatók 

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

Belyegdij minden egyes beiktatásér tü fillér- 
Hivatalos hirdetmények

100 szóig 2 kor. 60 fill., azontúl minden szó 1 
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.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen: hetenként egyszer

vasárnap reggel.

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
i.

(9/190? szám E.
Meghívó.

Láva r. t. város képviselőtestülete 1907 
évi április hó 30 án d. u. 4 órakor * * városi 
arékház nagytermében évnegyedes rendes 
közgyűlést tart, melyre * képviselőtestület 
összes tagjait meghívom,

Léva, 1907. április hó 26-án.
SócLogrK X.at]oa 

polgármester.

II.
JSC-5 1907 nám,

Hirdetmény!
Léva város összes birtokosságát jó előre 

felhívom, hogy miután * gyümölcsfák ter
mesét a tavasszal elszaporodó cserebogarak 
veezelyez'etik, ezért minden birtokos — 
gyümölcs — es egyébb fajairól a majdan 
megjelenő cserebogarakat leszedetni és azo
kat megsemmisítem időjében iparkodjék és 
átok 'olytonos irtásáról gondoskodjék.

Aki e hatósági felhívás daczára is elmu
lasztaná íio-i kártékony bogarak irtását, as 
ellen az 1894 évi XII t. ez. 95 § k. pont
jába ütköző kihágás miatt 100 koronáig 
terjedhető pénzbüntetés szabható ki.

Kelt Léva r. t. város mezőrendőri ható
ságánál 1907 április hó 22 én.

2ócLog-K Zaatjoa 
polgármester.

Az uj cselédtörvény.
Semmi szorult úgy rá a törvény

hozás szabályozására, mint a cselédügy, 
mert * világ fokozatos romlására vonat
kozó s napról-napra székében elhangzó 
panaszok egy társadalmi réteg ellen 
sem irányulnak nagyobb éllel, 
mint a cselédek ellen. Háziasszo
nyaink napról-napra panaszkodnak, 
hogy a cselédség egyre rosszabb, meg
bízhatatlanabb, keveset dolgozik, de 
azért egyre nagyobb követelésekkel 
áll elő. Ragaszkodás és hűség teljes 
hiánya mellett, hazugság és kisebb-na- 
gyobb tolvaj lások napirenden vannak, 
s ha az uraságot egyszer sikerült nekik 
tévútra vezetni, még ki is kacagják.

A panasz jogosult s nem alaptalan, 

de nyitját sem nehéz megtalálni, ha 
azon nevelési elvből indulunk ki, hogy 
a nevelés eredménytelensége rendszerint 
a nevelő fogyatkozásaiban keresendő. 
Tény, hogy nálunk az uraság és cse
lédség között újabb időben félszeg 
viszony alakult, de ennek okát egyedül 
a cselédségben keresni elhibázott dolog 
volna. Persze kivétel van mindenütt, 
és valamint javithatlan, züllött tanulók
kal nem boldogul a tanitó, ép oly 
kevésbbé boldogulhat az uraság romlott 
személyzettel; de mert ezek szórványos 
esetek, mi az átlagot vesszük szemügyre.

Azt mindenesetre konstatálnunk kell, 
hogy nagy-, vagy dédanyáink a házi 
kormányzás művészetében a mai nem
zedéknek felette állottak. Nagyobb 
körültekintést és jártasságot tanusitot- 

: tak a cselédnevelésben. Az u. n. modern 
általános műveltség, a szépirodalmi 
képzettség, a művészetek felkarolása, 
ecset és toll forgatás, vagy az eman- 
cipacionális mozgalmakból kiinduló 
politikai jogok elnyerésére való törek
vés, mind oly illúziókkal kecsegtetik a 
női nemet, melyeknek légköréből a 
házias szempontok teljesen kiszorulnak, 
hisz a világ küzdőterére ők is ki akar
nak lépni, mert a ház falai már sző
kéknek bizonyulnak. Ily körülmények 
között persze helyes cselédnevelésről 
szó sincs, és sokszor nem tudják a 
cselédnek mutatni, mi a helyes, mi a 
helytelen ; szitkozódnak, ha valami jó, 
és dicsérik, ha haszontalan munkát 
végeznek. Sokszor oda se hallgatnak, 
vagy csak félfüllel, és ily körülmények 
között tessék aztán a cselédségtől pon
tos és buzgó munkát követelni,

Oly házban, hol rossz a kormány
rendszer, romlik a cselédség, és ha 
még ehhez főleg a nagyvárosi élet nyil- 
vánulásában a külvilág csábító mozza
natait is szemügyre vesszük, szomorúan 

1 tapasztaljuk, hogy nem egy házban, 
hol nincsenek erkölcsi biztosítékok, 

. csalások, lopások nap-nap mellett fór- 
■ dúlnak elő. És nem lehet közöubös az 

sem, hogy a cselédség minden irány-
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bán halad; igen fontos tényező ez a 
köznép romlottságában. Mert a mit a 
cselédek ezrei, kik évente vidékről 
nagyvárosba kerülnek, csiszoltság. finom
ság és ügyességben elsajátítanak, erősen 
eltörpül a szerzett leleményesség, ravasz
ság, fondorkodás mellett. Ez utóbbi 
tulajdonságokat magukkal visszahozván 
a vidékre, kész táp népünk erkölcsi 
mételyezésére.

Ezen állapotok feltüntetésével ko
rántsem akarunk általánosítani, mert a 
házias erények még hála istennek nem 
vesztek ki teljesen; mi ezzel csak a 
kor szellemének sűrűn feltünedező nyil- 
vánulá»ait akarjuk jelezni. Így főleg a 
női egyenjogositás iránti törekvést, mely 
tényleg a nőt a világ küzdőterére szó
lítja, holott az Ő rendeltetése egyedül 
a ház. E törekvés különben a szoci- 
alisztikus eszmék terjedésével együtt 
jár, bár helytelen irányban halad.

Ha tehát az ura»ág és cselédség 
közötti viszony ily stádiumba jutott, 
elérkezett annak szüksége, hogy a 
cseléd ügyet újra kell szabályozni és 
uj alapra fektetni,

Ezt célozza a gazda és a cseléd- 
közötti jogviszony szabályozásáról szóló 
törvényjavaslat, melyet a képviselőház 
föidmiveiésűgyi bizottsága a héten rész
letes tárgyalás alá vett. A 60 szakasz
ból álló törvényjavaslat részletesen 
meghatározza a cseléd jogait és köte
lességeit. Megállapítja a javaslat, hogy 
a cseléd, mikor bocsátható el felmon
dás mellett és nélkül. Érdekes ujitás 
a javaslatban, hogy a gazdája ellen 
izgató, lázitó, vagy fenyegető cselédet 
a gazda jogosítva van azonnal elbo
csátani, úgy szintén elbocsátható a 
kihágás miatt két Ízben elitéit cseléd.

Viszont azonban a gazda is humá
nus bánásmóddal köteles a cseléddel 
szemben eljárni. Sőt külön szakasz 
intézkedik a gyermekcselédekről, a 
kiket kínzó vagy tulerőltető munkára 
nem szabad ráfogni, mert ha ez bebizo
nyul, a gazdát súlyos büntetés éri.

Igen humánus intézkedés történik az 

utolsó szakaszban a cseléd feltételes 
elítéléséről. Ugyanis, ha a hatóság a 
szerződés nem teljesítése miatt a cse
lédet elitéli, az ítélet végrehajtása előtt, 

: ha a gazda a cselédet visszafogadja, 
, a hatóság a büntető eljárást felfüggeszt

heti, sőt ha egy évig jól viseli magát, 
meg is szüntetheti.

Természetesen mint mindennek, úgy 
ennek a javaslatnak is voltak ellenzői. 

' Sőt rabszolga törvénynek nevezték már 
eleve is. Pedig hát a cselédség, mely 
ma teljesen demoralizálva van, jogaiban 
nem csak hogy nem vészit, de sok 
tekintetben nyer. Azonban nem lehe
tett a gazdákat is védtelenül hagyni 
a kötelességeiket nem teljesítő és cseléd
társait bujtogató cselédekkel szemben.

Az uj törvény előnyei azonban 
csak akkor fognak kitűnni, ha tényleg 
alkalmazva lesznek. De az kétségtelen, 

> hogy jó és üdvös intézkedéseit mege
légedéssel fogják fogadni úgy a gazdák, 
mint a cselédek, mert a törvény egyenlő 
jogú szerződő félnek tekinti mind a 
kettőt.

• A léva—verebélyi vasút kérdéséhez.
A Bars april 19. számában Leidenfrost

Tódornak, a lévai uradalom felügyelőjének 
toPából a léva—verebélyi vasútra vonatkozó 
cikk jelent meg, melynek célja — nézetem 
szerint — az, hogy a gazdaközönségnek, az 

( érdekelt 20 községből 14-nek, a Léva-Kálna- 
: G.-Lök-Verebélyi irányvonal tekintetében 
' elfoglalt álláspontja jogosultságáról a város 
j képviselőtestületét meggyőzze s oda vezérelje, 

hogy a nyomjelzett vonalirányok tekinteté
ben passiv viselkedjék akár az által, bogy 

j a léva—kálna- g'öki irányra ugyan o'v 
hozzájárulást szavazzon meg, mint a léva— 
marosfalva—verebélyi irányra, akár az által, 
hogy egyikre se adjon semmit.

Általában el lévén ismerve, hogy a 
közlekedési vonalak annál nagyobb mérték
ben elégítik ki a culturterületeket és intéz
ményeket, minél hozzáférhetőbbek ezek 
számára : azon intentió jogosultságát, hogy 
a létesítendő vasútvonalat minden érdekelt
ség minél közelebb kapja, nem tagadhatom;

T ÁBCZ A.
Komédiások.

Hányszor jártam vígan, tréfamondó ajkkal
Az utcákon szerte, 
Pajzán kacagás közt hosszan belenézve 
Szép leányszemekbe
Hogy csak te ne lássad, mint rezeg meg érted 
Minden bnr szivemben . . .
Egész életemben ilyen nagy bolondot 
Tán soha se tettem I

És most, jól gyanítom, eat a bns játékot 
Te folytatod, drága,
Hogy vergődő szived lassú haldoklását 
Senki meg ne lássa. 
De ha egyegiil vagy, lányos kis szobádban 
Könny szökik szemedbe, 
8 úgy borulsz le sírva, csókrsszomjas ajkkal 
Érettem epedve . . .

Szerdai Károly

A csődökről.
Tillier Claude XXV. pamfletje. 

Fordította : ír. Kzraftáth Mártasz.
Ma, midőn * napilapoknak úgyszólván 

külön rovatuk van a csőd számára és a 
csődök iránti érdeklődést egy legújabban 
nagy feltűnést keltett „nagyúri" ősöd kissé 
felrázta letargiájából, sainte aktuálissá vált 
U slábbi közlegény. Aa Olvasó tájékozására 
csak annyit említek Írójáról, bogy as a múlt 
•sázad első felében mint szegény iskolames
ter élt a nagy Franciaország egy kis vidéki 
városában. Ló volt, a 5p jogáért küzdött a 
hatalmasak ellen és feledésbe ment, mert 
nem veit párái. Újabban keadik esak mél

tányolni saját hazájában, ahol müveit végre 
a közönség számára hozzáférhetővé tették, 
miután a magasztos szellem és nemes lélek 
porhüvelye már 63 éve nyugszik C amecy 
város sirkertjében.

• * *
A szabad foglalkozásokat már nem lehet 

többé űzni : vannak ügyvédek, kik tiz év 
óta nem szerezték meg a ruházatuk költsé
gét > az orvosi pálya annyira zsúfolt, hogy 
egy betegre egy doktor s egy egészségügyi 
hivatalnok jut, kiknek néha még a helység 
szent patronusa is csinál konkurrenciát. Az 
irodalom circulus vitiosus, szörnyűség: ha 
egyszer megvetetted benne a lábad, akkor 
többé nem vagy képes felhagyni vele; de 
hogy kiadót kaphass, már névvel kell bír
nod és hogy névre szert tehessél, kiadót kell 
tanálnod. Ezek után csak azt tanácslom, 
hogy, ha három gyermeked van, nevelj az 
elsőből olyat, ki majd hamis csődöt, a má
sikból olyat, ki közönséges csődöt mond s 

I a harmadikból úgynevezett vagyonbukottat; 
1 ha a jó Isten még egy negyedikkel ejtene 
' zavarba, abból olyat kellene nevelned, ki az 
' ügyeit hitelezőivel rendezi,

Megengedem, hogy-e mesterségek nem 
igen tisateségesek ; de hát ki törődik manap
ság a becsülettel ? Azt a régi közmondást: 
„Nincs ostoba foglalkozás, csak az emberek 
ostobák*  a mi műveltségűnk követelményei 
szerint módosították : „Nincs ostoba foglal
kozás, csak szegények az emberek*  Valóban, 
a csödös (így nevesem ezentúl) állapo'a

Lapunk mai számihoz féliv melléklet van csatolva.

elég kényelmes; azt mondják, a részegnek 
külön védangyala van, én nem tudom, a 
csödösnek angyala van-e vagy ördöge, de 
ez a népség mindig szerencsésen kiszabadul 
a hínárból. íme, egy cserepező leesik a tető 
gerincűről, egy szegény barát fejére zuhan 
és agyonüti. Maga emellett semmi kárt nem 
szenvedett és a legközelebbi pálinkás boltba 
lép egy kis pohár erősítőre, hogy a zuhanás 
ijedelméből felocsúdjék. így bukik le a 
csödös is jólétének magaslatáról, környeze
téből vagy egy téltucatot tönkre tesz, maga 
pedig sértetlen marad ; ha kérdeznéd, hogy 
nem érte-e talán valami baj, ama egyszeri 
mamlaszként, kitől egy hatalmas lezuhanás 
után ugyanezt kérdezték, azt felelné — de 
indokoltabban — hogy „sőt ellenkezőleg*

Többel tartozik, mint a mije van ; neki 
rendszerint nem is lehet semmije. Ha a 
törvény méltányossága szigorú volna, akkor 
a hitelezői öt meztelenül kilökhették volna 
az utcára; azt hiszed, hogy a legnagyobb 
nyomorba sülyedt és kétkedői abban, vájjon 
ezt a nyomort meg fogja-e szokhatni; el 
vagy rá készülve, hogy majd látni fogod öt, 
a mint terhet hord a hátán, árkokat ás, az 
országút mentén kavicsot tör; felesége, meg
fosztva a teste körül lengő csipke- és batiszt 
felhőzettől kénytelen lesz majd a folyó part*  
ján ruhát mosni, fűzfavesszőt nyesni, vagy 
naphosszat beteg ágyak mellett virrasztani 
a nép asszonyaival együ’t, kik sokkal 
gazdagabbak nálánál, mert nem tartoz
nak senkinek semmivel; gyermekei mezit- 

lább fognak az utcaporban futkosni, mint 
ama szilárd de kissé nyers becsületes- 
ségü proletárok gyermekei, kiknek az a 
meggyőződésük, hogy ha nincs miből cipészt 
fizetni, akkor hát be kell érni azzal a talp
pal a mit az Isten adott a lábunk alá,

Es mégis mind ebből semmi sem való
sult meg; felesége öltözetéről egy szallag- 
caokor sem hull le; gyermekeik nevelése 
nem szakad meg, hisz ö a jó nevelés értékét 
ismeri; ő maga jól kikenve-fenve, jól öltözve, 
jól táplálva, ragyogÓD, nem csak a bőrében, 
de a drága szövetében is megmarad ; sem
mit sem dolgozik vagy legalább nincs meg
felelő foglalkozása. Gyakran — tartva a 
szemrehányástól, hogy hasznavehetetlen tagja 
a társadalomnak — vadászni vagy halászni 
megy ; ha olyan helyzetből bukott alá, mely 
a comme il faut emberénél alacsonyabb és 
mely a kávéházba járást megengedi, akkor 
azokba pontosabban látogat el, mint valaha ; 
ö ott a legvigabb és legtöbbet fogyasztó 
cimbora; ö az, aki a legkedvesebb bohósá
gokat kieszeli, a legjobb tréfákat kitalálja ; 
valamennyi többi vendég csudálj*  és hűhó
nak nevezi. És ugyan ki tudná neki ez 
ártatlan időtöltést büoül felróni? Nincs-e 
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igaza, ha balsorsában kissé szórakozik ? Ha 
bánatában meghalna, még temetési költsé
geivel a községet terhelné. Az a korszak 
elmúlt, melyben szigorú becsületesség és a 
csalás irgalmatlan megvetése volt divatos, 
melyben a csödös neve több nemzedéken 
át elmoshatlanul meg volt bélyegezve, mely



0 hogy az érdekelt 20 községből 14-nek 
„közeifekvő" érdeke a Léva—Kálna—G.-Lök 
—Verebély irány volna, elismerem. Azért a 
cikk ide vonatkozó részével osak annak 
kijelentésével végzek, hogy ha egyes góc
pontok nem csupán magoknak, de aránylag 
messze fekvő vidéknek nyújtanak különben 
hozzáférhetlen, vagy hasonlithatlan fárad
sággal és költséggel hozzáférhető előnyöket ; 
a vidék nem hagyhatja különösen a már 
létező, könnyen fejleszthető gócpontokat 
önerejére, vagy épen visszafejlődésre, de 
azok támogatására hivatott, akkor is, ha ez 
bizonyos áldozatokat igényelne.

A cikkből a városi pénzügyi bizottság 
többségét, s ha a bizottság álláspontját a 
képviselő testü'et elfogadná, a képviselőtes
tületet a gazdaközönséggel szemben szükkeb- 
lüségnek, az ügy iránt pedig a kellő érzék 
hiányának szemrehányása látszik illetni.

Jelen soraim célja a bizottság többsé
gét. esetleg a képviselőtestületet ezen látszat 
ellen megvédeni annál inkább, mert 
kellőleg tudom méltányolni a helynek, melyet 
czikkiró ur elfoglal s az egyénnek, kitől a 
czikk származik, súlyát; — de még azért 
is, mert a cikk a nagyközönségnek szóllott, 
azonbau nem teljesen domborítván ki a p. 
ü. bizottság felfogását, megfelelő kiegészítés 
nélkül csakugyan alkalmas volna arra, hogy 
a város közönségét illetve bizottságát a túl
hajtott önzés vagy a megfelelő órzéknélküli- 
ség színében hagyja meg.

Midőn dr. Neumann a Léva—verebélyi 
vonalhoz hozzájárulásért a törvényhatóságnál 
először kérvényezett, a város közönsége és 
érdektársai nem lévén elkészülve arra, hogy 
a törvényhatóság az e vasútra korábban 
már megállapított hozzájárulást megtagadja, 
a kellő mozgalmat nem fejtette ki s a tör
vényhatósági közgyűlésben kialakult többség 
a segély adást kívánó lévai érdekeltséget 
leszavazta.

Ez érdekeltségnek a lévai tvh. bizott
sági tagok által vezetett mozgalma vitte 
oda a közvéleményt, hogy utóbb, midőn dr. 
Neuman vonatkozó kérelmét ismét előter
jesztő, nem akadt a tvhatósági bizottságban 
senki, ki a kérelem teljesítését ellenezte 
volna, s vezették a mozgalmat a lévai bizott
sági tagok és szavazták meg a hozzájárulást 
a nélkül, hogy csak meg is kisértették volna 
a segély megadásának feltételéül tűzni, hogy 

j
i
1

ben szemére vetették az embernek, ha nagy
apja valaha csödött mondott volt 1

A mi manapság a csődbe jutott ember
nek felette kellemes, az az, hogy az előkelő 
világ véleményében semmit sem veszített 
a tiszteségéből. Ha a csődjét rendezte, akkor 
mintha minden, a mi történt, feledésbe merült 
volna; megjelenik a társaságban, mintha 
utazásról tért volna meg, vagy betegségből 
épült volna fel. Csak azt kérdik tőle, hogy 
miképen érzi magát. Barátai újra felkeresik, 
mint a molyok az újonnan meggyujtott 
lámpát. Osmertem egy embert, illetve gaz
embert, kit két szerencsésen véghez vitt 
csőd nem becstelenitett meg és kit egy 
kávéházi ötfrankos játék a közvéleménynél 
tönkre tett.

Attól egyáltalában nem kell tartani, 
hogy a csödös önmagát lealacsonyítaná; 
megmutatja ő, hogy ke* 1! öt tiszteletben része
síteni ; a tükre előtt sétálgatva barátságosan 
köszönget önön-magának. Legyen csak ötszáz 
frankkal többje, mint neked s úgy néz rád, 
mint valami aljas lényre. Ha az utcán egyike 
azon kis tolvajoknak, kik a kezükkel lopnak, 
megszólítaná őt, a miatt annyira megsértve 
érezné magát, mint egy feljebbvaló, kit az 
alantasai megtagadnak. Íme végül egy 
eset, mely a csödös önbecsüléséről fogalmat 
nyújthat ; Országunk leghirhe'dtebb csödö- 
seinek egyike, kivel együtt vagy húsz pol
gártársunk vagyona is Angliába szökött, 
Londonban találkozott egy, valami jelenték
telen csalások által megbélyegzett kalan
dorral, ki azonban soha, ezek dacára sem 
volt képes meggazdagodni; azt irta nejének, 
hogy azt gondolta, ezen valakivel szóba kell 
ugyan állnia, „de, tévé hozzá büszkén, be
fogod látni, hogy ily emberrel nem szokás 
kezet fogni." Akartok talán más esetet, mely 
megmutatja, hogy mily nagyra vannak az 
ilyenek erényükkel? Egyikük rólam szólva azt 
mondta a minap : „Kár, hogy ez az ember 
rossz útra tért." Egy kevéssel több feszte
lenséggel azt mondhatta volna : „Kár, hogy 
nem mondott csődöt".

De hát miért is piruljon a csödös ? Jól 
tudjátok, hogy a szerencse kerék,- nos hát, 
az ö vétke-e az, ha ez a kerék rá nézve 

a vonal iránya a lévai érdekeknek kedvező 
Léva—Marosfalva tegyen !

A léva—verebélyi vonalra és a kovácsi— 
armaróti vonalra (de mert az utóbbi csak esz
köz volt az előbbi könnyebb meg valósítására 
tulajdonképen s a mi szempontunkból az 
elsőre) 50 évi 2% községi pótadóval fede
zendő hozzájárulás szavaztatott meg a vár
megye részéről. Ami Léva rt. város közön
sége terhére 50 éven át 2000 kor. évi terhet, 
csak tőkében 100,000 Kt, kamatostól pedig 
mintegy 300,000 Kt. jelent 1

Kérdem, hogy a lévai thatósági bizott
sági tagok ezen eljárása s azon tény, hogy 
őket Léva város közönségének egyetlen 
tagja sem desavuálta, mert a törvényható
ság határozatát nem nehézményezte : nem 
mentesiti-e Léva város közönségét még a 
látszatától is annak, hogy a vidék gazda
közönségével szemben elfogult ?

S illethető-e ezek után a város közön
sége vagy bizottsága a túlhajtott önÖBség 
szemrehányásával akkor, ha midőn saját 
körében legsajátabb érdekei fölött van 
hivatva határozni, ezen legsajátabb érdekeit 
megjelöli s e célból legfeljebb azt teszi meg, 
amit azon községek, melyek részéről a jogosu
latlan szemrehányás eshetnék, már megtettek, 
vagy megtenni készülnek ; csak az esetre 
szavaz meg a vasútvonalra a már reá súlyo
sodé s a vidék érdekében ia elvállalt terhe
ken túl külön hozzájárulást, ha ezzel szemben 
külön érdekei érvényesülnek.

Az ellentétes érdekek bírnak bátorság
gal — szemrehányástól nem félve — magok 
mellett síkra szállani: hogy ugyanez meg 
nem illetné szemrehányás nélkül Léva város 
közönségét, el nem ismerhetem.

Ezek után még csak azt hansulyozom, 
hogy olyan Léva—verebélyi vasútvonalról, 
mely Váradról indulna ki, tudtommal szó 
sincs sem a kormány által kiadott előmun
kálati engedélyben,még kevésbbé a vármegye 
hozzájárulásában s igy arról sem lehet, szó, 
hogy a város közönsége ilyen, combinatróban 
nem is levő vonalirány ellen védekezni s 
az ellen védekezve minden Léváról bármerre 
kiágazó vonalat külön támogatásban része
síteni vagy (ami ezzel — az april 19'iki 
cikk szempontjából — körülbelül azonos 
lenne) — támogatását mindegyiktől egyként 
megtagadni kénytelen legyen.

Ezzel, azt hiszem, elesik a kellő körül
tekintés hiányának látszata íb.

Csekey Vilmos;

rosszra fordul? Pénzeteket merész spekulá
ciókba helyezte; de ha azok sikerültek
volna, vissza fizette volna a tőkét kamatos
tól a legutolsó fillérig, csak ötgarast tartva 
vissza a zacskók ára fejében. Most, mivel 
biztatok benne, a két kezetekre szorultök, 
hogy gyermekeiteknek kenyeret szerezzetek. 
Ez igen nagy szerencsétlenség rátok és 
gyermekeitekre nézve; de végre hát nézté
tek meg üzleti könyveit, melyek kettős 
rovatban vezetve, a szemnek tetsző, kifogás
talan rondirással vannak szerkesztve; az 
összeadás, kivonás kifogástalan bennük: 
megejthetitek a próbát. Ő és első segédje 
mindezt oly jól rendezték, hogy szó sem 
férhet hozzá. Nagyon szilárdnak kellene a 
meggyöződésteknek lennie, ha e lapok vizs
gálatából fel nem ismeritek azt, hogy nem 
képes benneteket kielégíteni. Azt mondhatja, 
amit I. Ferencz.*  „Minden elveszett, csak 
az iratok szabályszerűsége nem."

És ti, neveletlen munkás nép, ti még 
mertek a szalonja küszöbén azon ürügy 
aiatt, bogy ö benneteket tönkre tett, jele
neteket előidézni 1 Hisz nyugalmát zavarjá
tok ; akkor ronttok be hozzá, midőn öt-hat 
barátja s ugyanannyi barátnője ül asztalánál, 
kik szerencsétlensége fölötti részvétükét 
akarják neki kifejezni; könyüket csaltok ki 
ö nagysága szép szemeiből,melyek holnap reg
gelre ki lesznek pirosodva. Nem látjátok-e 
be ti szerencsétlenek, hogy elég, ha a fele
ségtek sir e gyászos esemény fölött I ? Tehát 
igy tisztelitek a kiváló társadalmi tekinté
lyeket ? Ha nem volnátok pór népség és ha 
telketeknek csak egy kis jóizlése volna, 
levett kalappal nyújtanátok majd át neki 
nyugtatványaitokat a ha maradt volna még 
valami megmentett vagyonkátok, hát könyö
rögnétek neki, hogy fogadja el azt: biztos 
vagyok, hogy ő ily feltételek mellett volna 
oly nagylelkű és megbocsátaná nektek szi- 
daimazástokat. Tudjátok, hogy a nagy sze
rencsétlenséggel szemben elnézönek kell 
lenni; nos, van-e annál nagyobb szerencsét
lenség, mint ha valaki húszezer frank jőve*  
delmet vészit el s az étvágyát megtartja?

(Folyt, kör.)
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A Barsmegyei Gazdasági Egyesületnek 
1906. évi működése.

Gazdasági Egyesületünk fejlődésében az 
egy évi alkotmány védelmi harczban kis 
csökkenés állt be, minden jó hazafi hazája 
sorsával lévén elfoglalva, a közgazdasági 
kérdések és azok megoldása eltolattak jobb 
időkre.

A tavasz, a szép kikelet meghozta a 
nemzetnek azt, hogy királya megérteni akar
ván óhajtásukat, az ország vezéreit magához 
szólította, a félreértést megszüntette, s igy 
dr. Darányi Ignácz föidmiveiésűgyi m. kir. 
minister ur 10 évi eredmény dús működése 
után tevéiben tudatta, hogy újból az ö ked
ves tárcáját a földmivelés ügyét elvállalta; 
az Elnökség öt mint a kisgazdák atyját és a 
gazdaközönség lelkes vezérét melegen üdvö
zölte, melyre ugyancsak hasonló emelkedett 
hangú választ nyert egyesületünk.

Gazdaközönségünk nagyon érezte Dará
nyi Ignác hiányát a f. ministeri tárcában, 
mert igazán csak ö alatta kezdtek egylete
ink belterjesekben fejlődni, s hogy az alkot J 
mányos aera helyre álltával visszanyertük 
öt, első kijelentése volt, hogy a „gazdasági 
érdekképviseletet" rendezni fogja, tehát a 
gazdatársodalomnak meg tesznek a hivatalos 
szervei, ezzel megfogja koronázni eredmény
dús működését, mert egyesületeink sokszor 
elismerésre méltó törekvései mellett a gaz- ' 
daközönség összességét szerény anyagi viszo- ' 
nyai és végrehajtási jog kör hiánya miatt 
nem képesek.

Egyesületünk a rendelkezésre álló anyagi 1 
erejéhez arányban és megszabott hatásköré
ben legelső sorban az állattenyésztés felien- ' 
ditésére törekszik. A mai alacsony árak 
mellett ez képezi legfontosabb emeltyűjét 
a mezőgazdaságnak, nem mulasztotta el 
azonban közvetlenül a növénytermelés és ! 
értékesítés terén is szerény tehetsége szerint i 
munkálkodni, tette ezt azon célzattal, hogy l 
minden az állattenyésztésre fordított tény
kedése a növény termelés sikerét hatványozza. > 

A lótenyésztés jó kezekben lévén letéve 
a lótenyészbizomány elnökségénél, mely 
fáradságot nem ismerve iparkodik a lóte- , 
nyésztés javításán, kis gazdáink lószeretete 
és a beállt jó lóértékesités folytán a lóte- ' 
nyésztés egyenlően fejlődött, előmenetelt 
mutat fel. I

Kívánatos lenne, hogy a hadügyi kor- ' 
mány is lépést haladna az árakkal és a 
remonda lovak egységárát legalább 800 kor.- 
bah állapítaná meg.

Szarvasmarha tenyésztést illetőleg egye
sületünk a veres-tarka köztenyésztésének 
javításán hat közre különböző módon.

A szarvasmarha díjazásoknál iparkodik , 
az érdeklődést felkelteni kisgazdáinknál, es 1 
ez akkor elérhető, ha évenként van minden 
járásban dijazás, a törekvés fokozódhatik 
kisgazdáinknál jobb anyagot, jobban ápolva , 
és takarmányozva hozni az évenként meg- ' 
ismétlődő szarvasmarha díjazásra ; ez esetben j 
a bírálat az előrehaladást, stagnálást vagy 
visszaesést évenként állapítván meg, minden .. 
évben a szarvasmarha állapotáról jó tájéko
zás nyerhető.

A n. mélt. föidmiveiésűgyi m. kir. mi- ' 
nister urtói 1200 kort., a vármegye t. tör
vényhatósági bizottságától 600 kort,<3 Vépy 
Vogronícs Ödön ritka áldozatkészségü nagy
birtokosunktól 200 kor., összesen 2000 kort 
kaptunk d jakra, melyekért ez utón is hálás 
köszönetünket fejezzük ki.

A dij ázásokat október hóban és nov, 
elején tartottuk meg.

Nagyon sikeres volt a nagykálnai díja
zás felhajtása mennyiség és minőségileg, ' 
látszik a tolnamegyei bonyhádi tehenek 
importjának kitűnő sikere, utánna jött Osz- 
lány inkább teheneivel mint üszőivel, itt 
tehát hanyatlás észlelhető az előző évhez 
képest; a nagymányai (verebélyi) közép
szerű, az ar.-maróthi középen aluli eredményt 
tüntettek fel; a szentkereszti és újbányái 
2 díjazásra gyenge minőségű marha hajta
tott, utóbbin azért, mert Újbánya vidékének 
népe még nem ismervén ily díjazást, nem 
hitt a dijak kiosztásában. A legelőkkel bőven 
ellátott szentkereszti járás, hogy ily gyenge 
minőségű állományt nevel, igazán sajnálatra 
méltó jelenség a mai magas szarvasmarha 
árak mellett.

A föidmiveiésűgyi m. kir. ministerium 
Darányi ujabbi hivatalba lépése óta a tenyész
bikáknak állami közvetítés melletti beszer
zését 10 —20% kedvezmény melletti átadását 
községeink részére újból felvette munkakö
rébe, s ezzel a jó apaállatok beszerzését

előmozdította, ennnek beszüntetésével * 
köztenyésztést óriási károsodás érte, mert 
a jobb anyagot községeink pénz hiány foly
tán nélkülözni voltak kénytelenek.

Miután vármegyénkben már vannak kis 
gazdák kezén is, különösen a tolnamegyei 
beszerzések ivadékaiban megfelelő apaállatok, 
ennélfogva a tenyészbika-vásárok rendezését 
egyesületünk folytatta, s mivel csupán a 
lévai járásban sikerült eredményt fe'mutatm, 
N.-Kálnán bikavásárt tartott a legkésőbben 
tartani szokott lévai apaállatszemlék utá . 
tenyésztésre engedélyezett bikákra.

A vásárra 28 licancirozott tenyészbika 
hozatott, melynek jelentékeny része gazdát 
cserélt egész 750 korona árig, úgy hogy 
osak 1—2 maradt eladatlan és sok vevő 
különösen a szomszéd megyékből bikát nem 
vehetett. Ebből is kitetszik, hogy ily tenyéBz 
vásárok alkalmasak arra, hogy a tenyésztő
ket a vevőközÖDséggel közelebb hozzák 
anélkül, hogy a község elöljáróinak mint 
vevőknek messze kelljen vándorolniok, más
részről válogathatnak a külömbözö egyedea 
közül és jobb összehasonlítás révén a kivá
lóbb bikák jönnek köztenyésztésre.

Nagyon sok tenni való van. Starvas- 
marbatenyésztés terén törvényha'óságilag, 
mert csak röviden utalhatunk arra, mit tavaly 
bővebben kifejtettünk, hogy a megyei sza
bályrendeletben előirt számban sem tartják 
a bikát, erről a járási szemléknél és egyébb 
alkalmakkor kellemetlenül meggyőződhet
tünk ; s azon kevés számú bika, természe 
tesen egy pár község bikáját kivéve, oly 
rosszul táplálják s tű használják, hogy kevés 
és rossz utódok származnak. Constatálhat juk, 
hogy a javulás a lévai járásban intensiv, a 
verebélyi járásban középszerű, középszerű, a 
többi járásban v. stagnálás v. visszaesés 
következik az anyag minőségében.

A mezörendőrség és mezőgazd. 1899- 
ben alkotott törvény gyökeres revisióját a 
gazd. érdekképviselet szervezésével fogja 
itt is a hiányokat megszüntetni.

Tejszövitkezeteink közül kettő a v.-!adányi 
és a gr. damásdi nem működnek a remény
lett mérvben, kevés tejük miatt. Az előbbi 
az óvári magántejcsarnok létesítése folytán 
óvári tagjai tejüket Óvárott dolgoztatják 
fel, ezáltal a tej zömétől elesvén, kevés tej 
mellett az eredmény nem kielégítő.

gr-damásdi tejszövetkezetnél pedig az 
eset hasonló, azoknál azonban inkább a 
a visszamaradt szarvasmarha-tenyésztésben 
és a rossz takarmányban keresendő.

Iparkodunk tenyésztehén importokkal 
a szarvasmarha állományt nemesíteni s a 
tejhasznot gyarapítani.

A n. méltóságú föidmiveiésűgyi m. kir. 
minister ur tejszövetkezeteinket hathatósan 
segitette, gépberendezésüket egy hányad 
erejéig államsegélyben részesítette, 1—1 
tejszövetkezet800—800 kort kapván egyszer 
és mindenkorra.

E helyen is hálás közönetünket fejez
zük ki.

Folytattuk a téli takarmányozás javí
tását az által, hogy a föidmiveiésűgyi m. 
kir. minister ur támogatása mellett a kato 
nai élelmezési kincstártól kedvezményes 
árban 400 q. korpát kiosztottunk tejszövet
kezeti kisgazdáink teheneik j >bb takarmá
nyozására.

Miután a gazd. szakértelem fejlesztése 
nagyon szükséges kisgazdáinknál, s mivel 
nagy hajlandóságot tanúsítanak a tanulásra, 
ennélfogva nagy előnyére szolgált gazda 
közönségünknek, hogy Bodrogközy Zoltán 
állami gazd. szaktanár a lévai tanítóképzőn 
téli és tavaszi cyclusban, a föidmiveiésűgyi 
m. kir. minister ur megbízásából Nagyodon 
és Gr.-Lekéren, Gr.-Damásdon, Gr.-Veze 
kényen nagy érdeklődés mellett kitünően 
szakszerű tanulságos előadást tartott heten 
ként 2—2 napon.

Egyesületünk is kivette részét s gazd. 
tanfolyamot tartott: Kis-Tapolcsányban szem- 
léltö vetített képekkel Horváth Károly 
föherczegi intéző fáradhatlan rendezésével, 
Vámos-Ladányban Végh litván ref. tanító, 
N.-Sallóban Kucsera Imre főtanitó tartottak 
érdekes tanításokat. Ügybuzgó tagjaink 
egyike-másika pedig actualis tárgyakból 
tartott egyes községekben gazd. előadásokat.

A háziipar tanfolyamot folytattuk kosár
fonás és kefekötéssel Újbányán és Garam- 
szentkereszten. Hálás köszönet illeti meg 
Finka Sándor garamszentkereszti főbírót és 
KoperniczkyJózsef újbányái rendőrkapitányt, 
kik a tanfolyamokat önzetlenül ellenőrizni 
szívesek voltak.

(Folyt, köv.)

Folytatás a msllskletea



MalléHat a „Bar>“ 1907 évi 17-ik számáhn,

Az egészség megóvása.
A betegeknek több, mint feléréssé oly 

betegségekben szenved, melyek az évéi és 
iriz helytelenségéből, as egéssségtani sza
bályok ismeretlenségéből vagy tisztátalan, 
ságiból keletkeznek.

As egészség megzavarása gyakran a 
gyomorban vessi kezdetét. Sok gyermek 
egészsége a dajka vagy más, a gyermek 
első gondozására hivatot személy tudatlansága 
által veszélyeztetik. Köztudomású, mennyire 
kedvelik a gyermekek az édességeket és 
nyalánkságokat, de kevesen iparkodnak a 
gyermekeket e rossz és ártalmas szokástól, 
mely a gyenge gyomrot csak gyöngíti, elások- 
tatni. Csecsemők csak tejjel, első sorban 
anyatejjel tápláltassanak.

Felnőtteknél nehezen emészthető élelmi 
szerek, alkoholtartalmú italok, tulfüsseresett 
mártások, valamint az úgynevezett étvágyat 
gerjesztő szerek mindmegannyi tényezői a 
gyomorbetegségeknek, hasmenésnek, hurut
nak s egyéb betegségeknek.

A jólérzés elmaradhatatlan kelléke a 
friss levegő. Lakosztályaink legtöbbjében 
ártalmas levegő van ; nyilvános intézetekben, 
iskolákban, színházakban, kávéháoakban, te
hát mindazon helyeken, hol sokan gyűlnek 
össze, hol az elégő anyagok egyesül
nek kilélegzésünk és bőrünk kipárolgá- 
>ának anyagával, a levegő mindig legrosszabb 
és kellő szellőztetés hiányában alig alkalmas, 
sőt gyakran szerfölött ártalmas is a belé
legzésre. Sok nő és sok lábbadozó beteg 
magyarázhatatlan félelemmel viseltetik a friss 
levegő iránt, bezárkóznak lakásaikba és 
talaik közt időznek egész nap a nélkül, 
hogy valaha az ablakokat kinyitnák, vagy 
egyébként gondoskodnának a belélegzésre 
szánt levegő tisztításáról.

Kiválóan jó szabály: a szoba-levegőt 
legalább minden két órában megújítani, as 
ablakot öt percnyi időn át nyitva tartani 
és azalatt a lakásban, ha lehetséges, egy kis 
légáramlatot előidézni.

Még sokkal fontosabb a tiszta levegő 
alvás közben, amikor a lélegzés a test moz
gása nélkül történik. Ez okból szükséges, 
hogy lakásunk legegészségesebb és legtá
gasabb, jól szelőztethetö szobáját válasszuk 
hálószobának.

Egy másik fontos tényezője az egész
ségnek a hőmérséklet. Tudjuk, hogy as 
átmenet melegből hidegbe mily gyakran okoz 
meghűlést, torokgyulladást, egyéb hurutos 
betegséget, rheumatismust ée idegbajt. As 
átmenet a nyárból őszbe sok áldozatot kö
vetel, főleg a tüdőbetegek közül, mig as 
átmenet hidegből melegbe, a télből a tavaséba, 
emésztési zavarokat, bőr- és nyákhártya- 
betegségeket idézhet elő.

Xsgy forróság könnyen gyomor- és bél
betegségeket okoz, mig ellenben erős hideg 
mellbetegségekkel járhat. Sok esetben az 
éghajlat is nagy tényezője az egészségnek 
és az orvosok manapság többféle idült baj 
orvoslására, lábbadozó betegeknek légválto
zást, hegyek között avagy tenger közelében 
ajánlanak.

Vannak, kik előtt a napfény jótékony 
hatása teljesen ismeretlen. Ezek, úgy látszik 
félnek a világosságtól, erősen, csaknem lég
mentesen elzárják ablakaikat, miáltal a 
lakásukat sötét, nyirkos pincékké változtatják 
át. Olykor ezt azért teszik, hogy a függö
nyök, szőnyegek és párnázott bútorok vagy 
egyéb fényüzési tárgyak csillámló színeit, 
a mikkel a divat bennünket boldogított, 
megóvják a nap sugarai elől; a divat tehát 
diadalmaskodik az egészség felett. Pedig a 
világosság hatalmas eszköz az ártalmas apró, 
láthatatlan férgek ellen, mondhatnók, hogy 
alig van csira, mely elír átállni képes hatá
sának. Ha tehát lakásunk minden zugába 
behat, lassan, de biztosan megsemmisíti 
kicsiny, láthatatlan ellenségeinket: a mik
robákat. A világost ág jóbarát, mely házunkba 
lép, hogy életet és örömet terjesszen, a 
világosság segíti életprocesszusunk jobb fej
lődését és őseink igen helyesen mondták: 
„Hová a nap nem jut—oda eljut az orvos/

Egészségünkre nagy foltossággal bir a 
tisztaság is. A testünket takaró Dör négy
szögcentimétere millió likacscsal és zsirmi- 
r‘gygyel van tele, azonkívül a véredények 
gazdag hálózata fogja át. A bőr külső tisz- 
tátlansága mindez elemek szabad működését 
akadályozza és súlyos betegségeknek lehet 
kutforrása. Ez okból jó ée üdvös egészség
tani szabály, legalább kéthetenként testünk 
tisztasága érdekében fürdőt használni.

Sz.

Rovás. A mi örökké ifjú, forró magyar 
vérü Schőn bátyánk küldte be est a meg
ró vási kalandot, és mi természetesen szives 
örömmel adunk neki helyet.

Oroszka, 190? április 18 
Tekintet.' szerkesztőség I

1853-ban történt, hogy egy bál alkalmával a 
jeunesse d' orée egyik tagja menüett lépésben 
járta el a csárdást, mely blassfemiáért mi 
többen az ipsét alaposan lehurrogtuk, ezért pe
dig meglakolhattunk volna, mert ilyesmi akko
riban crimen laesae maiestatis számba ment, 
— persze nem a menüettet, hanem a lehur
rogást értve. — Mondom, es a sötét korszak 
legsötétebb napjaiban történt s ha esen, 
“•gában véve jelentéktelen eset most 54 év 
Múlván éled fel emlékezetemben, es abban 
leli okát, mert újabban azt a megdöbbentő 
fápmtalatot tettem, hogy a jelenkori arany*

ifjúságnak nem is egy, de számos tagja, nem 
, is menüett — hanem polka — sőt keringő

lépésben lejti ezt a mi gyönyörű táncunkat, 
tehát nem is 4/8 hanem */ 4 ütemben hajlongva 
és kecske módjára ugrándozna hölgye előtt. 
Megkérdeztem az urakat, hogy hol a fészkes 
f . ■ . ben tanulták est a forte mos darabont 
rókatáncot s ők erre mái .tlrokodva azt 
felelték : „Uram bátyám ezt nem érti, ez 
igy divatos és Budapesten mindenütt igy 
táncolják/ — Megkö .öutem a i ’iv i felvi
lágosítást; — Tisztelem mindenk’nek a gusz
tusát s utóvégre első pillantásra nem is lát
szik ez valami nagy dolognak, de az ilyen 
magam fajta vén kurucnak elszorul a szive, 
felforr a váréba látja, miként veti."izünk ki 

Ilassan-lasean nemzeti mivoltunkból. — Bizony 
megérjük még, hogy régi gyönyörű magyar 

, nótáinkat dreivierteltaktbr i fogjuk eldudol- 
; gktnit közbe közbe egy hatalmas jodlerrel 

fűszerezvén t ;okat, ilyformán :
Kákatörén költ a ruca, — hej túlié, hej túlié ; 
Jé földben terem a búza, — hej tuli-tuli-tulié. 
De a hol ah(i lén; terem, — hejrasaza, hopazaMza; 
Azt a földet nemiamerem,— csinnadara bum I 

Seholsem, — semsederedeaem !
A szalonnára pedig majd csokoládét hintünk 

I paprika helyett s a kolbászt vanilliával tölt- 
■ jük meg. — Mert hát : ez ‘ • divatos és 
j odaát a kedves sógor is haji uóbb velünk 
( kibékülni, ha látja, hogy fogékonyak vagyunk 
. a ki túra iránt. — A-fán merie még valaki 

mondani, hogy : „Romláen . indul hajdan 
j erős magyar 1“ — Kiváló t" .t lettel Sebőn 
, Henrik. — Schön bácsi en írásával is 
l beigazolta, hogy n > csak amolyan „laudator 
, temporis acti.u hanem fején is találja a szeget.

Még abban is okulásul szolgál a levele, 
hogyan kell dalolni azt a szép régi nótát. 
Tehát „ahol a hu lány terem," nem pedig 
»zép lány, ahogyan most énekelik mert, hogy 

, egy magyar ember azt dalolja, hogy nem 
• ismeri a: . a földet, ahol a szép lány terem, 
• as már csak ostobaság.

Különfélék. ~
— A lévai választókerület függet

lenségi pártjának sze. ■ ezése már a vidé
ken is kezdetét vette. A múlt vasárnapon 
a központi választmány megbízásából Tokody 
István Gr. Kelecsény, O-Birs és Nagy-Kosz- 
mály községekben járt el a párt megalakítása 
és a helyi bizottságok sze..ez." e céljából, 
még pedig — hála a községi intelligens 
elemek buzgó közreműködésének — teljes 
sikerrel. A nevezett három köss/? tninden 
nagykorú férfi lakosa belépett a független
ségi pártba. Nyomban megválasztották a 
helyi bizottságokat is, melyek tagjai Nagy 
Koszmályban; Salavári Jónás, Hugyecz Ist
ván, Here Mihály, Újfaluéi Pál, Trenkuss 
Mihály, Demián János, Krizsán Fülöp, Tren- 
kuss Gábor, Hugyec János. Ó Borson: Ko
szorú János, Kupcsa József idb., Solymosy 
János, Lelovszky Péter, Sumerai Károly, 
Sebó József, Kupcsa János, Fábián Fülöp, 
Solymosy István, Jancsó János ifj., Lelovszky 
Fióris, Koszorú Flóris, Hajkó József, Hajkó 
Pál. Gr.-Kelecsényben; Sslusni Béla, Szlusni 
Mihály, Kollár Piusz, Kollár János, Kollár 
Mihály, Szlusni János, Ádám Fülöp, Kollár 
István, Kupcsa József. Ezen helyi bizottsá
gok elnökeit a párt központ, választmánya 
fogja megválasztani. Mindenesetre biztató 
és példás dolog, hogy a tót nyelvű községek 
hazafias lakossága aa Jsö szóra egyé, telem
mel a függetlenségi zászló alá esküdött.

— Kerületi parancsnok szemléje. 
Virtsologi Rupprecht Henrik altábornagy, 
kerületi parancsnok folyó hó 22- és 23-án 
vezérkari főnöke, Schnetzer Ferenc vezérkari 
őrnagy kíséretében szemlét tartott honvéd 
zászlóaljunk fölött. 22-én Kiskereskény mel
lett volt a gyakorlat, 23-áu a laktanya ke
rült szemle alá. A kerületi parancsnok 23-án 
utazott el.

— Kitüntetett négyes fogat. A 
fővárosi tattersaal-ban tartott tavaszi luxus-ló 
vásár alkalmával Schoeller Gusztáv lovag 
négyes fogata a négyesek csoportjában az 
első dijat — egy gyönyörű jegesmedve-bőrt 
— nyerte el. A pompás négy pejlovat, melye
ket a szakértők a lótenyésztés remekeinek 
neveztek el— ott nyomban meg*  <tte Károlyi 
László gróf.

— Fóstások jutalmazása Kossuth 
Fere. c kereskedelmügyi micszter nagy 
örömet szerzett a pósta- és -áviró alkalma
zottainak. A napokban utal.. nyostatta ki a 
múlt évi forgalomért való jut ’mat, ami olyan 
osztalékfélének n .eshető, mert as egyes 
tisztviselők az áltatok vezetett üzleti ág 
forgalma arányában kapták a jutalmat. így 
a lévai pósta- és táviróhivatalnak 5000 kor. 
osztalék jutott. A póstások as állam legjob
ban megterhelt napszámosai, s emellett bizony 
munkáj oknál sokkal csekélyebb fizetésben 
részesülne, azért méltányos dolog is, hogy 
terhes foglalkozásuk jövedelmében részesed
jenek. Ügy értesülünk, hogy a jutalmazásnak 
gavallérok mértéke és igazságos felosztása 
általános megelégedéssel fogadtatott.

— Uj Világcsoda. Csodának mondják 
a leírások a pisai tornyot, mely ferdén áll 
és még sem dől le, de es bliktri a lévai 
csodához képest, sholis a tűzoltók mászó 
tornya nádként hajladozik a szélben, és nem 
dől le a Herkó Páternek sem, vagyis majd 
csak akkor, ha neki tetszik. Es a mászó 
torony arról is nevezetes, hogy az aszfalton 
van elhelyezve, meg hogy nem szoktak rajta 
mászni. Nem is arra való as, hanem hogy 
legyen, hogy bünbánatra, meg végren

delet csinálásra serkentse as Istentől elru
gaszkodott hegyaljai né; at, melynek el kell 
készülnie a halálra, nem tudván, mikor 
nyomja agyon as a megmássatlan torony. 
Véleményünk először as, hogy nem kell 
megvárni, mig ez a tótoiszági fatorony ma
gától ledül, hárem r:épeu lefektetni és elvinni 
valami tágasabb helyre, például a vásártérre, 
másodszor pedig az, hogy egyáltalában minek 
is as a mászótorony ?

— Törzstiszti tanfolyam Léván. 
A m. kir. honvéd törzstiszti tanfolyam má
jusban tartandó harcászati utasé iá alkalmával 
23-tól 30-ig Léván fog időzni. As utazáson 
négy vezérkari örsstiszt tanár és 29 szásados 
mint hapgató vesz részt.

— Áthelyezés. Lutz József m. kir. 
főáliatorvos, ki előbb Léván, majd Aranyos- 
Maróton működött, legutóbb pedig a föld- 
mivelésügyi minisztériumban volt központi 
szolgálattételre beosztva, most hasonló minő
ségben Barcsra helyeztetett át.

— Őszi hadgyakorlatok. Mint hírlik, 
a folyó évi őszi gyakorlatok a pozsonyi V. 
hadtest területén as Ipoly völgyében fognak 
lefolyni és Esztergomnál nyernek befejezést.A 
nyitrai 14. honvéd gyalogezred Léván össz
pontosul és innen Ipolyságon át vonul a 
nagy gyakorlatra.

— Pénzügyi kinevezések. A 
pénzügyminisztérium vezetésével megbízott 
miniszterelnök dr. Szmiesko Emil trencséni 
pénzügyi fogalmazót jelenlegi állomáshelyén 
való meghagyása mellett pénzügyi segédtit
kárrá, Tichy József pénzügyi fogalmazót az 
aranyosmaróti pénzügyigazgatósághoz pénz
ügyi segédtitkárrá nevezte ki.

— A lévai borbélyok és fodrászok 
folyó évi május hó 20 án azaz Pünkösd hét
főjén, a .Stefánia árvaház és az izraelita 
nőegylet javára érdekesnek ígérkező műsoros 
táncestélyt rendeznek.

— A háti járásbíróság. Hontvár- 
megye törvényhatósági bizottsága f. hó 13 án 
tartott közgyűlésében magáévá tette Bát 
és a vidékéhez tartozó 24 község kérelmét 
a Bátban felállítandó járásbíróság és telek
könyv :~ánt, és határozattá vált, hogy a 
hátiak ezen óhajtását Lits Gyula főispán 
vezetése alatt egy vármegyei küldöttség fogja 
az igaseágügyminiszter előtt tolmácsolni.

— Gyászrovat. Ru/fy János óhaji 
földbirtokos f hó 12-én életének 82-ik évé
ben hosszas szenvedés után Óhajon elhalá
lozott. —Afaícs István,verebélyi járási utbiztos 
és földbirtokos f. hó 16-án életenek 42-ik 
évében hosszú szenvedés után Verebélyen 
elhunyt.— x Jcets Vincze uismá.yai földbir
tokos f. hj 17-én 65 éves au.-J an m^Bha>t.

— Kinevezés. Spengler Sándor jog
szigorló a lévai kir. járásbÍrósághoz joggya
kornoknak neveztetett ki.

— Sorozás. Folyó hó 25 én, csütörtökön 
történt a lévai hadkötelesek sorozása. 87 
hadköteles közül bevált 27, és pedig alkal
mas as I. korosztályból 18, a Il.-ból 2, a 
III.-ból 1. öakéntes 2, póttartalékos 3, a 
sorozás katonai elnöke által irodai szolgá
latra besoroztatott 1. Összesen 27, visszahe- 
lyestetett 36, fegyverképtelen 23. Besoroz- 

‘ tatott as I. korosstálybó. : Preic József, Rác 
Jónás, Konc Lajos, Mészáros János, Novotni 

1 Ernő, Mészáros Jósset, Kulik Károly, Vilcsek 
1 István, Petrás János, Lengyel Bila, Szepesi 
I József, Zilai István, übert Tódor, Petrovics 
I Mihály, Jakubik János, Dreveni József, Biró 

Rudolf, Fehér Lássló, Stelner Ádám, Tolnai 
I János, Iring Rezső. II. korosztályból beso- 
I rostatott; Szentesi Lajos, Beluch Gyula, 

Obert József, Fztnaí István. III. korosztályból 
besoroztatott: Hindi János.

— Uj csendőrőrz. A m. kir. belügy
miniszter Nagykáína községben egy öt főből

* álló csendőrőrs felállítását engedélyezte.
| — A függetlenségi párt céljaira
: újabban is érkestek adományok, esek ason- 
j bán egyszerűsítés céljából nem esetenként, 

hanem bizonyos időközökben fognak a Bars 
utján nyugtástatni. A párt vezetősége es 
utón is kéri a függetlenségi érzelmű polgár- 

i társakat, hogy akik a párt céljait önkéntes 
’ adományukkal elősegíteni óhajtják, legyenek
* szívesek a felajánlott összeget Dr. Kmoskó 

Béla ügyvezető elnöknek, vagy Tokody
‘ István pénztárosnak átadni, illetőleg be- 
Ikü'deni.

— Tanító-gyűlés. A besztercebányai 
egyházmegye területén lakó róm. kath. 
tanítók egyesületének újbányái köre f. évi 
május hó 2-án Szénásfaluban tartja rendes 
tavaszi közgyűlését, melyre a kör rendes 
tagjain kívül a tanügybarátok is szívesen 
láttatnak. A tárgysorozat pontjai; D. e. 
8—10-ig szent mise és a záró vizsga; est 
követi a rendes tanítói tanáoskosmány. Gya
korlati tanítás az I-sö osztályban számtanból, 
tartja Gruy Aranka zsarnócai tanítónő. 
Előadás után : bírálat. As Országos Kath. 
Tanítói Segély-alap és as Egyházmegyei 
Segély-alap tagjainak befizetése. Esetleges 
indítványok tárgyalása.

— Uj amerikai bevándorlási tör
vény. As uj bevándorlási törvény már 
törvényerőre emelkedett. As új törvénynek 
egyik főrendelkesése, hogy a kivándorlókat 
szállító hajótársaságoktól minden személy 
után beszedett két dolláros fejadót a jövőben 
négy dollárra emelik fel, továbbá, hogy 
minden fedélközi utasra eső légtérség a ki
vándorlókat szállító gőzösökön jelentékenyen 
megnagyobbittassék. A newyorki kikötőn 
keresstül as elmúlt évben 1 millió ssásötve- 
neser bevá rló jött át Luióp.iól Ameri
kába, klkiek kilencs tiatsLwze fedélköai

utas volt. — Magyarországból és Ausztriából 
tavaly 285 ezer bevándorló jött Amerikába. 
Ezek 60 százaléka magyar és 40 százaléka 
ausztriai honosságú volt. Sajnos, as osztrák 
és magyar kivándorlók száma as utóbbi 
hónapokban ismét emelkedést tüntet fel, 
úgy, hogy az összes amerikai bevándorók 
egy harmadrésze Ausztriából és Magyaror
szágból kerül as uj világba.

— A hsrnyófóBzkek irtása. Jóllehet 
a földmivelési minisztérium szigorúan uta
sította a hatóságokat, hogy hatóságuk terü
letén hernyófíszkek irtásáról gondoskodjanak, 
fájdalom, még mindég vannak egész vidékek, 
ahol a hernyófésskek irtásával senki sem 
törődik. As országutak mentében ültetett 
gyümölcsfák gályáiról egész csomó hernyó- 

1 fészkek lógnak és azokat senki se veszi 
! éssre, illetve azok nem veszik észre, akiknek 
, ez hivatali kötelességük volna. — Minden 

oldalról hangoztatják : ültessünk gyümölcs
fákat. S midőn egyesek a jó tanácsot meg
fogadják és gyümölcsfákat ültetnek, akkor 
kénytelenek tapasztalni, hogy az ültetett 

! gyümölcsfa gyümölcsöt nem hoz, hanem csak 
bosszankodást okoz. Miért ? Mert szomszédja 
nem irtja a hernyófészkeket és amidőn a 
szomszéd kertjében a h rnyópeték kikelnek 

I és gyümölcsfáit megkopasztották, átmásznak 
' az ő kertjébe is és az ő nagy gonddal ápolt 
! fáit is tönkreteszik. Pedig az ilyen hanyag 
1 szomszédokat az 1894. évi XII. t.-c. 50. §-a 

alapján lehetne megrendszabályozni, de az 
a hiba, hogy a törvény nálunk rendesen 
Írott malaezt.
„ ~.Kertvárosok. „Magyar Kertváros
Egyesület" van alakulóban Budapesten, 
melynek — a Műszaki világ híradása szerint 
~ Usz » cálja. bog/ mezőgazdasági 
értékben beszerzett területeken kertvárosokat 
létesítsen, amelyek mindegyikének ‘/,-od 
része épület, »/rod része pedig a mezőgaz
daság és kertészet céljaira szolgai. Ezv-eirv 
kertvárosban 30 000 lakos találhat helyet és 
mihelyt egy kertváros a túlnépesedéshez 
közeledik, megfelelő távolságban nyomban 
uj kertváros létesítését kezdeményezik A 
telkek értékemelkedése a városlakó közön
ség közös javára esik. A kertváros terüle
tének ideális formája a kör. A középpontban 
pompás kert, körülötte igazgatási és kultu
rális épületek (városház, templom, muzeum, 
színház, könyvtár, iskolák.) A kővetkező 
körgyűrűben park, üveg gallériával, üzle
tekkel, bazárokkal. Mellette három övben 
villák, jobb és olcsóbb lakóházak. Újból 
körkertek, körcsatorna, körvasút és kisebb 
műhelyek következnek, majd — a temetőket, 
nagyobb bérkerteket elhagyva — már a 
mezőgazdasági — és kertészeti üzemek 
területére lépünk. Egész irodalom keletke
zett a kertvárosok eszméje körül. Német
országban régen megalakult a „Gartenge- 
sellschafs , Angliában pedig már gyakorlatilag 
“•d,,k “ megvalósítani.Nálunk Dr.
Wudner Ödön építész tartott az ügyről 
előadást a Magyar Építőművészek Szövet
ségében, a hol is az ügy további mtgvita- 
tatását ma este folytatják, minek eredménye
kében minden valóstinüség szerint meg fog 
születni a „Magyar Kertvárosok Egyesülete/ 

Fontos minden iparosnak és
■ kereskedőnek, hogy elolvassa a folyó évi 

julius hó 1-én életbeléptetendő 1907 évi 
XIX ik törvényt, amely az ipari és keres
kedelmi alkalmazottaknak betegség és baleset 

| esetére való biztosításáról szól, esen törvény 
as eddigi kerületi betegaegéiysö pénstárakat 
teljesen reformálja és egész más alapokra 
helyezi, mint eddig volt ; s igen nagy érde
kében van úgy a munkaadóknak, mint a 
munkásoknak, hogy ezen törvényt alaposan 
ismerjék. Könyvalakban most jelent meg bő 
magyarázatokkal, ára 5 korona. — Kapható 
Kyitraiés Társa könyvkereskedésében Léván.

Budapesti látványosság az Ámor 
jSagykávób&z (ezelőtt Belicai) NAgymezö-utca 

— A kávéházban valódi párisi élet lüktet 
— A mulatóhely egyik nevezetessége Toll 
Árpád és Károly kitűnő zenekara.

Tanügy.
Felvétel a lévai állami tanítóképző*  

intézetbe.
A lévai m. kir. állami tanítóképző-inté

zet az I osztályba a jövő 1907/8. tanévre 
‘ 30 növendéket vesz fel. De felvesz az inté

zet a felsőbb osztályokba más intézetből is 
jó magaviseletü és legalább jeles előmene- 
teiü növendékeket.

Betöltendő helyek :
Teljes ingyenes hely : az I. oszt.-ban 8 ; 

a II. oszt.-ban 8; a III. oszt.-ban 6 ; a IV. 
oszt.-ban 8.

Feldijas, vagyis évi 175 koronás befi
zetéses hely : I. oszt.-ban 10; II. oszt.-ban 
12; III. oszt.-ban 8 ; IV. oszt.-ban 5.

Havi 12 koronáé ösztöndíjas azaz évi 
230 koronás befizetéses hely : I. oszt.-ban 10: 
H. oszt.-ban 10; Hl. oszt.-ban 10; IV. 
oszt.-bán 10.

Teljesdijas, vagyis évi 350 korona befi
zetéssel : 1. oszt.-ban 2 ; II. oszt.-bán 4 ; 
III. osst.-ban 6; IV. oszt.-ban 7.

A folyamodványok beküldésének határ
ideje május 31-ik napja. Az I. osztályba 
felvesz az intézet oly eptestü és egészséges 
növendékeket, akik életük 14-ik évét már 
betöltötték, de 18 évesnél nem idősebbek s 
a po'gári vagy középiskola IV-ik osztályát 
sikeresen bevégeaték.

Aa agy koronás bélyeggel ellátott tolj*.  



modxány , a nagymélt. m„ kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez cimzendő, de. a 
tanítóképző-intézeti igazgatósághoz küldendő. 
A .folyamodvány mellékletei: a) születési 
bizonyítvány ; b) iskolai bizonyítvány a múlt 
iskolai évről s ha a tanuló még iskolába jár, 
az első félévi értesítő * jelen iskolai évről ; 
c) orvosi bizonyítvány arról, hogy a folya
modó a tanítói pályára alkalmas, ép egész
séges ; d) .hiteles községi. bia^nyitvány a 
szülök és a folyamodó vagyoni állapotáról, 
és a családfő polgári állásának, évi jövedel
mének és a saülői gondozás alatt álló kere
setképtelen kiskorú gyermekek saámának, 
nevének és életkorának feltüntetésével ; e) 
ha a folyamodó már nem jár iskolába; 
erkölcsi bizonyítvány ; f) ha a folyamodó 
még tanul, akkor utolsó évi bizonyítványát 
legkésőbb julius 1-ig tartozik pótlólag bekül
deni. E bizonyítvány nélkül a folyamodvány 
tekintetbe nem vehető. A folyamodás ered
ményéről a tanulók hozzátartozóit augusztus 
hó második felében hivatalosan értesíti az 
igazgató, éppen azért a folyamodó pontos 
címét, a hová az értesítést várja, lakóhelyé
nek (vármegye, utolsó posta) megjelölésével 
írja a folyamodvány külső lapjára. A felvétel 
azonban csak akkor válik érvényessé, ha a 
felvett növendéknek zenei hallása s testi 
állapota megvizsgáltatván, az kifogás alá 
nem esik.

Léva, 1907. április hó 23-án.
Köveskuti Jenő 

tanitóképiö intézeti igazgató.

Közönség köréből.
Köszöirat-nyilvánitás.

A lévai választókerület függetlenségi 
pártjának pénztárába befizetett önkéntes ado
mányok: Engel Zsigmond 10 kor., Márkus 
Jóasef 1. kor., Sós Simon 2 kor. összesen 
13 korona.

Léván, 1907 ápr. 18.
Tokody István 

pénztáros.

Köszönetnyilvánítás.
A lévai kereskedelmi bank r. t. 20 kor., 

Jezsó János melleki plébános ur 3 kor. 60 
fill., Hangyássy János ur Verebélyröl pedig 
2 kor., készpénzt juttattak árvaházunknak; 
mig Barsi Ambrus ur, a székesfehérvári javító 
intézet gondnoka 25 drb. kosárkát volt szives 
kis árváinknak küldeni.

Amidőn fenti kegyes adományok kézhez
vételét nyilvánosan is van szerencsénk iga
zolni, fogadják a nemesleik ü emberbarátok 
jótékonyságukért legháláaabb köszönetünket.

Léván, 1907. április hó 12-én.
LeWonfrott Tó dór né Faragó Sámuel

nőegyl. elnök nöegyl. titkár

' Köszönetnyilvánítás.
A lévai kereskedelmi bank r. t. huss 

korona összeget volt kegyes as „Erzsébet 
fi iér egylet" részére adományozni, melynek 
kézhez vételét hálás köszönettel igazoljuk.

Léva 1907 április 15-én.
Stern Sándor Liebormann lakaimé

elnök. elnök.

Nyilvános számadás
A lévai ifjúsági egyesület a f. hó 7-én 

megismételt Vereshaju c. színdarab előadá
sának összes bevétele: 119 K. 20 fill.

összes kiadás : 105 K. 24 fill.
tiszta bevétel: 13, K. 86 fid.

Ferölfiaettek: B akos József 10 fill., 
Hendler Zsigmond 50 fill., Dosztál Jolán 
10 fill., Bólémén Jenő 1 K., Kies László 60 
fill.,. Dr. Kersék János 1 kor. Összesen 3 
K. 30 filL Úgy a felü'fisetők, mint minda
zon hatóságok, éa,egyesületek, .melyek., az 
előadáshoz való kellékeket rendelkezésünkre 
bocsátani szívesek voltak, fogadják ea utón 
hálás köszönetünket.

Az ifjuaági egyesület.

Az anyakönyvi .hivatal bejegyzései.
1907 évt. ápril hó 214011907 évi április ho28-ig.

Születés.

A szülőt nete

gy
er

m
ek

 1
1 neme

 
|

▲ gyermek
neve

Terényi István Bak Erzsébet leány Erzsébet

Baumgartner F, Goldstein T. fiú László

Inger József Geletneki Ilona fiú. József

Tóth Zsigmond Szűcs Mária fiú halva szülöttet

«

•Az.eftint Kié
1

Kora A halál oka

Krskoska Jánosné 
Mikulaiss Erzsébet

39-éves Szervi saivbaj

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Józset rendőrkapitány.

Búzá m--mázsánként 15 kor. 20 fill. 15 
kor. 60 filL —. Kétszeres 13 kor. 40 fill. 13 
kor. 80 filh —.^ow ia kor. 40. fill. 12, Kor 
80 fill. — Árpa 12 kor. 20 fill. .12 kpr. 60 
fill. - Zab 14 kor. 40..fill. 16 kor. 60,,fill.

_  Kukorica 11 kor. 20 fill. 11 kor. 60 fill 
-^Lencse 27 kor. — fill. 29 kor. — fill. — 
Bab 14 kor 40 fii'. 10 kor. 20 fill — Kö
les 9 kor. 20 fill. 9 kor. 60 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten 
Vörösboré elsőrendű, eredetileg is aranka

mentes 150—1&5 — Vöröslóhere elsőrendű 
150—155 — Vöröslóhere esőverte mag 
140—145 — Lucserna elsőrendű világos 
szem 130—140 — Luczerna esövert barna 
magú 110—120 — Biborhore 28— 30 — 
Fehérhere 90-—110 — Baltacím 32—33 
— hámozott 76 —80 Muhar -16—17 — 
Bükköny 14—15 —

Nyilttér.
Iroda helyiség változás.

Tisztelettel értesitem a t. üzlet feleimet, 
hogy iroda helyiségemet f. é. május hó 
1 tői a volt Levatich féle háaba(Séchényi 
utoza 3) a postával szemben helyezem át.

Léva 1907 augusztus hó
Tisztelettel

Fronuner Mór

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

243/1907 vht. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, bogy 
a lévai kir, 1902 évi V- 677 számú végzése következ
tében Ur. Kereék János ügyvéd által képviselt Kempf- 
ner Jakab javára Szenes! János kosztolták ellen 183 
kor: 40 fii), s jár. erejéig 1902 évi október hó 3-án 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 
1335 kor. becsü't következő ingóságok u. m. lovak, 
szekerek, gépek, szalma stb, nyilvános árverésen ela
datnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbiróság 1907 évi 
V. 148'2 számú végzése folytán 183 kor. 40 fül. tőke
követelés, ennek 1902 évi szeptember hó 1 nspjától 
járó 6% kamatai, eddig összesen felmerült és már 
megállapított, valamint a még felmerülendő költségek 
erejéig Garamkesziben 1907 év május hó 3-ik napján 
délutáni 3 órája kitüzetik és abhoz a venni szándé
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. 
§-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
is le es felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, jelen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 
102. értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Léván 1907 évi április bó 29-ik napján.

KaráosonyiFál 
kir. bir. végrehajtó.

í
I

511/1907 tlkvi szám.
Árverési hirdetményi kivonat.

A lévai kir. járásbiró.ág mint telekkönyvi hatóság 
közhírré teszi, bogy * Barsmegyei népbank végrehaj
tatnak Vörös Károly t. t. gyám által képviselt kiik. 
Vörös Jenő, Vörös lanka, Vörös Károly, Vörös Géza 
és vörös Béla lévai lakosok végrehajtást szenvedők 
elleni 660 korona tőkekövetelés és jár. iránti végre
hajtási ügyében a lévai kir. járásbiróság területén levő 
Léva városban fekvő a lévai 604. szljkvben A f sor 
259/a brsz. egész ingatlanukra és azon épült 215 sz. 
házra 2828 korona kikiáltási árban az árverést elren
delte és hogy a fentebb megjelölt ingatlan, az 1907 
évi május ho 14 ik napján dél e. 9 érakor ezen jbiró- 
ság tlkvi kiadó helyiségében megtartandó nyilvános 
átverésen a kikiáltási áron alul is el fog adatni.

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

Léva 1907. évi február hó 21. napján.

Dr. Elek 
kir. aljárásbiró.

I
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7135/1907 tlkvi szám.

Hirdetmény I
Zsemlér község telekkönyve blr- 

tokszabályozás következteben az 1869 
évi 2579 számú szabályrendelethez képest 
átalakittatik és ezzel egyidejűleg mindazon 
ingatlanokra nézve, a melyekre az 1886 évi 
XXIX, m 1889 évi XXXVIII és az 1891 évi 
XVI t. czikkek a tényleges birtokos tulaj
donjogának bejegyzését rendelik, az 1892 
évi XXIX t. cs.-ben szabályozott eljárás 
a telekjegyaőkönyvvi bejegyzések helyes
bítésével kapcsolatosan foganatoeittatik.

E óéiból az átalakítási előmunkálat és 
és a helyszíni eljárás a nevezett községben 
19O7 évl május hó 21-én kezdődőleg 
fog eszközöltetni.

Ennélfogva felhivatnak először as összes 
érdakíltek, hogy a hitelesítési . tárgyaláson
személyesen, vagy meghatalmazott ájjal 
jelenjenek meg és az uj telekkönyvi terve
zet ellen notaláni 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. Minlaaok, a kik a tejekjegyzököny- 
vekben előforduló bejegyzésekre nézve oka- 
datolt előterjesztést kívánnak tenni, hogy t 
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 ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanai, de telekkönyvi beket 
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 igényét 
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 béiyeg és illeték elengedési 
kedvezménytől is elesnek, és

4. azok, kiknek javára tényleg t már 
megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog 
vagy megszűnt egyéb jog van nyilvánköny- 
vileg bejegyezve, úgy szintén az ily bejegy
zésekkel terhelt ingatlanok tulajdonát, 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. iap szerkesztésénél az 

ingatlan tényleges birtokosának tulajdonjoga 
jegyzendő be.

a. ha a tényleges birtokos az ingatlan
nak megszerzését a telekkönyvi tulajdonos 
által kiállított eredeti okirattal igazolja s 
amennyibeu ezen okirat alapján a tulajdon
jog a telekkönyvi rendelet alapján be nem 
kebelezhető, a tényleges birtoklást helyha
tósági bizonyitvánnyal vagy az eljáró bizott
ságnál alkalmazott bizalmi férfiaknak (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 tál .könyvi tulaj
donosnak jogerőre eme'fedett 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, ba az ingatlannak 3 évi békés 
birtoklását a helyhatóság és bizalmi férfi 
által igazolja és a telekkönyvi tulajdonos a 
betétek szerkesztésé ’e kirendelt bizottságnak 
szabályszerű idézése < ’ felszólítása (44 §.) 
dacára a tényleges birtokos tulajdonjoga 
bejegyzését’k a bejegyzés eszközléséig 
ellent nem mond.

A telekkönyvi tulajdonos által a. bejegy
zés eszközlése után valamint a telekkönyvi 
tulajdonos jogutóda által előterjesztett ellent
mondás hatályáról az 53. 61. 63, és 64 
§§-ok rendelkeznek.

17. §. A tényleges birtokos tulajdonjoga 
jegyzendő be, továbbá ha az ingatlan nyil- 
vánkönyvön kivül több átruházásnak képezte 
tárgyát és ezen átruházások mindanike sza
bályszerű 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 igazoltatik, a további átru
házásról hiányzó qkjratokj.pedig ^helyha
tóságnak azzal a nyilatkozatával pótoltatnak, 
hogyjaz 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 átruházásról, a melyek 
által a tényleges birtokol a kérdéses ingat
lant megszerezte, s egyszersmind a helyha
tóság a a bizalmi férfiak által is igazoltatik, 
hogy a tényleges birtokos maga vagy ő és 
birtok elődei legalább is 10 év óta as ingat
lannak békés birtokában vannak.

Ha telekkönyvi tulajdonos holléte nem 
tudatik, a tényleges birtokot tulajdonjoga 
csak akkor jegyezhető be, ha a helyszíni 
működés befejezéséig a telekkönyvi tulaj
donos ellent nem mond.

22. §. A telekkönyvi tulajdonos, továbbá 
a tényleges birtokos, ha as utóbbinak tulaj
donjoga a jelen kérvény alapján (15.1-§) a
betét B„ lapján, leendő,,bejegyzés táljából a j 
betétek., szerkesztésére kirendelt bizottság 
által igazoltnak elfogadtatott úgy szintén az, 
a kinek javára valamely,, nyilvánkönyvi. jog 
bejegyezve,.van, jogosítva „vonnék a-telek
könyv szerint még fenálló, de tényleg már 
megszűnt jogra vonatkozó bejegyzések tör
lését a törlésre alkalmas okirat alapján vagy ___ , ________
• jogosítottnak a bizottság előtt élőszóval annyiban, a mennyiben a tényleges a bízott- 
tett elismerése alapján as eljáró bizottság * 1 ság.előtt az .ingatlannak nevére . leendő be- 

’ előtt kéjni. • jegyzést nem ellenzi.

»

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, 
ba a tényleges birtokos a telekkönyvi tulaj
donos, vagy ennek igazolt örököse, vagy 
hagyományosa ellen hozott s jogerőre emel
kedett oly ítéletet mutat fel, a mellyel az 
illető ingatlan tulajdonjoga a tényleges bir
tokosnak megitéltetett, vagy a telekkönyvi 
tulajdonos, illetve ennek jogutóda a tulaj
donjog elismerése vagy a tulajdonjog telek
könyvi bejegyzésének tűrésére köteleztetett, 
valamint akkor is ha a tényleges birtokos 
az ingatlannak átszállását örökösödési perben 
hozott jogerős ítélettel vagy az ingatlanok 
átadását hagyatéki bírósági jogerős végzéssel 
igazolja. Ugyanezen szabályok megtelelően 
alkalmazandók az 1886 XXIX t. ez. 17. 
§-ának eseteiben is, ha máskülönben az ezen 
szakaszban előirt köretelmények'fenforognak. 
Az 1886 XXIX t. ez. 15. 17. és 18 fainak 
a telekkönyvi tulajdonos igazolt örököseinek 
tekintendők a legalább 3 év előtt elhalt 
telekkönyvi tulajdonosnak törvényes örökö
södésre hivatott leszármazói, ha az illető 
hitfelekezet lelkésze s a helyhatóság bizo
nyítják, hogy a telekkönyvi tulajdonos után 
más leszármazó nem maradt, a helyhatóság 
pedig azt is bebizonyítja, hogy tudomása 
szerint a telekkönyvi tulajdonos végrende 
letet nem hagyott hátra. Ugyanez 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 akkép egészittetnek ki, hogyha máskü
lönben azon szakaszokban előirt követel
mények fenforognak, a tényleges birtokos 
tulajdonjoga akkor is bejegyzendő, ha a 
legalább 3 nap előtt elhalt közvetlen birtok
elődnek törvényes örökösödésre hivatott 
leszármazói vannak a tényleges birtokban 
és az illető hitfelekezet lelkésze valamint a 
helyhatóság bizonyítják, hogy a telekkönyvi 
tulajdonos illetőleg a birtok előd után más 
leszármazó nem maradt, a helyhatóság pedig 
azt is bizonyítja, hogy tudomása szerint a 
telekkönyvi tulajdonos vagy a birtokelöd 
végrendeletet nem hagyott hátra.

7. §. A tényleges birtokos tulajdonjoga 
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) a kiigazításba 
bele egyezik, és a tényleges birtoklás sza
bályszerű igazoláson felül az előterjesztett 
adatok kapcsán a betetszerkesztö bizottság 
által eszközölt hivatalos nyomozás utján az 
is valószínűvé tétetik, hogy a helyszinlelés- 
nél hib.aíikövettetett el.

J

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

ez. 6 §-áriak rendelkezései akkor is alkal
mazandók, ba a törvényes örökösödésre hiva
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 egyesség 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 öt özvegyi jogon megillető 
haszonélvezeti jog is bejegyeztessék.

b, az 1889 XXXVIII. t. ez. 7 §-a alap- 
ján az ott megállapított törvényes teltételek 
íenforgása esetében a tényleges birtokos 
tulajdonjoga kiigazítás címen bejegyzendő 
akkor is, ha valamely ingatlan a telekjegy- 
zökönyvbeli tulajdonosnak vagy jogelődnek 
nevén hibásan a telekkönyvi átalakítás alkal
mával jegyeztetett be.

c, az 1886 évi XXIX t. ez. 15. 17 és 
18 §§-ainak továbbá az 1889 XXXVIII t.

’ ez. 6 és 7 §§ ainak, valamint a fentebbi b, 
pontqak eseteiben a házastársak körött 
történt átruházás, vagy az ily átruházásnak 
avagy annak elismerése, hogy az ingatlan a 
helyszinleléskor vagy az átalakítás alkal
mával másik házastárs nevére , lett volna 
felveendő, csak akkor jöhet figyelőmbe, ha 
az átruházási jogügylet vagy elismerés köz
jegyzői okiratba foglaltatott. Az 1886 
XXIX t. oz. 16 § a alapján az egyik házas
társ tulajdonául bejegyzett ingatlan a másik 
házastársnak mint tényleges birtokosnak 
tulajdonául egyáltalán be nem jegyezhető.

d, A tényleges birtokos tulajdonjogának 
bejegyzését kérhetik,. .maga a tényleges 
birtokos, anuekt távollétiben vagy akadá
lyoztatása esetében háaastársa, vagy felmenő 
vagy lemenő ágbe'.i nagykorú rokona és a 
telekkönyvi tulajdonos, de az utóbbi csak

I

I



Bars- és Hont megyéket érdeklő vasuti uj menetrend 1907. május 1-től.
G-Berzeucze -Léva.

Budapest . .
Gf.-Borzencz© ind. 545 1230 6O0
Jálna . . . 551 1238 608
Saskö-Váralja *6oo 1249 6Íö
Gr.-Szt.-Kereszt 607 1 06 641
Geletnek-Szklenó 6’34 1 26 704
Szénáafalu-Vichnye 630 134 7”
Zsarnócza 649 205 747
Zsarnócza-Fürészm. *654 *2io *702
Garamrév 700 217 769
Kuduó 710 222 820
Újbánya . 716 240 843
Bars Berzence 6. őrb. 724 252 853
Gr.-Szt.-Böuedek 745 313 *916
Kovácsi , . 755 324 927
X agy-Koszmály 804 337 943

...... la 819
930

354
4 08

1000
5Ő5 1245

Nagy-Szecse . *940 *419 517 1257
Alsó-Várad . 948 425 523 103
Nagy-Salló . 1010 447 546 125
Zeliz . . . 1033 5°8 6” 146
Garam-Damásd 1045 520 620 157
Oroszka . . 1055 530 631 2 07
Csata . . . érk. 1102 537 638 214

, ... ind. 1118 557 656 222
Béuy . . . 1131 614 709 235
Kéménd . . 1142 629 720 246
Köhid-Gyarinath 1155 646 733 259
Párkány Nana érk. 1212 705 749 310

Budapest felé . ind. 12 37gy 825gy 827sy- 339«.
344 az. 84USZ.

.... érk. 140 gy 945gy 945gy-
t» n 9 555 sz. 1130 sz. 1000 az. 555SZ.

Bécs felé . . ind. 259 gy. 12O9sz. 838gy.
700gy. 114°3Z-

. ... érk. 6 32sz. 1206gy. 702gy-
545 az.

Párkány-Hána Csata-Láva. Leva -Gr.-Berzencze. B.-Gyarmat—Párkany-Nana és vissza.
ind. 215»z. 720gy. 65ő?y.

Érsekújvár—Kis-Tapolcsany es vissza.

Eladó korcsma és üzlet.
Nagy-ÖIveden egy jó forgalmú vegyaa 

kereskedés korcjtnávJ éa pálinkafőzőid vei 
eladó. Bővebbet Fekete Jánosnál Nagy- 
ölveden (Eaztergommegye).

„Kákádban
egy szőlő, jó hajlékkal és pinczével 
600 forintért eladó.

Cm e lap kiadóhivatalában.

Lakás változás I
Építkezés végett lakásomat f. évi 

május 1-től október 31-ig Zugó-utcza 
8 szám áld áthelyezem.

Özv. Schmidtberger Jánosné
kéményseprő mesterné.

budai

az
Erzsébet-Sósfürdö

Enyhe hashajtó főfoxxása-.

f •. eee©
| A ki Budapestre jön, ide megy! |

ÁMOR NAGY-, S
  KÁVEHAZ|
1 (ezelőtt BeliczayJ z,
| Budapest, Nagymező-utca 7. sz. | 
I Tul jdonos: Kanczler Gyula. 0 
e Naponta Toll Árpád és Toll Károly 
• teljes zenekara hangvsrssnysz.
8 Minden Idegen nézze meg 1 4

«•***  U

í Nagyságos asszony, 
tudja-e, hogy a maláta-kávé 
Iáéinál miért kell Önnek a 
reíner*  nevet hangsúlyozni ?

3/erí különben annak 
az eshetőségnek teszi 
ki magát, hogy kétes 
értékű utánzatot kap, 
mely a » Kathreiner «-< 
kitüntető, mindenelönyt 

nélkülöz.

Csákit a ,
Kathreiner-féle Kneipp- 

maláta kávé
bírja, különleges előállítási 
módszere révén, a gyar
matkávé Izét és zamatját.

Méltóztassék azért, Nagyságos 
aszony, jól emlékezetébe vésni, 
hogy a valódi .Kathreiner*  csakis 
zárt eredeti csomagokban kap
ható >Kathreiner-féie Kneipp- 
Maláta kávé*  felirattal és

k
vásár- 
• Kath-

Áne^pp^jpáter_arcképével, mint 
védi egy gyei? ö

Bécs
Párkány-Nana 
Kőhid-Gyarinath 
Kéménd 
Bény .... 
Csata . .
Csata 
Oroszka 
Garain-Damásd 
Zseliz , . .
Nagy-Salló
Alsó Várad . . 
Nagy-Szecse . 
Léva .... 
Léva .... 
Nagy-Koszmály 
Kovácsi . . .
Gr.-Szt.-Benedek 
Bars-Berzence 6. Örh. 
Újbánya . .
Rudnó
Garamrév . .
Zsarnócza-Eürészm. 
Zsarnócza . !
Szénásfalu-Vihnye 
Geletuek-Szklenó 
Garam-Szt.-Kereszt 
Saskő- Váralj a
Jálna . 
Gr.-Berzencze .

ind. 
ind.

érk. 
ind.

érk. 
ind.

940 BZ.
4 18
435

1055 sz.
535

515
538
546
5 56
608
636
653

* 658
710
725
749
759
819 

*8"
854
905
917
926
954 

1012 
10ő3 
1108 
1118 
1120 
1137

619
631
639
6«
657
7 09
736
7 53

* 7 58
8io
820
838
846
904 

*914
925
930
941
947*

1000
1013 
1019 
1037 
1044*  
1053 
1100

850
9 07
922
934 
0 46

1001
1009
1019
1032
1100
1117

* 1122
1134
1210
1231
12“

1 02
*1 15

4 32
| 39
151
4 59
214
233
240
3 06
315
3 25
333

i

t

830
847
9Ö2
914
9”
935
943
9”

IO00 
1027 
105Ü
10”
11Ö7

B.-Gyarmat 
Dejtár 
Ipoly Vecze 
Drégely-Palánk 
Ipolyság 
Ipolyság 
Visk . 
Szakállos
Bél ... 
Ipoly-Pásztó 
Zalaba .
Csata 
Csata 
Párkány-Náua

Vissza.
Párkáuy-Nána 
Csata . . . 
Csata . . .
Zalaba . . 
Ipoly-Pásztó . 
Bél ... . 
Szakállos . . 
Visk .... 
Ipolyság . .
Ipolyság . .
Drégely-Palánk 
Ipoly-Vecze 
Dejtár . . ,
B.-Gyarmat

ind. 315 1 820 227
344 g44 252

*400 1*9  00 *309
4Í6 915 323

érk. 436 933 342
ind. 4” 940 360

5“ T001 412
532 1019 432

*542 1030 445
5“ 1043 502
614 1100 519

érk. 627 1113 532
ind. 656 1118 557

7 49 1212 705

ind. 855 4 18 535
érk. 951 520 631
ind. 1008 543 660

1023 567 704
JÓ4’ 615 724
1059 *6^ *734
1118 6Í2 750
1138 6Í12 8°8

érk. 1205 716 830
ind. 1211 720 851

1236 739 913
1251* *701 *925

116 809 943
145 833 1007

A fekete vonallal aláhúzott 
gy ----  gyorsvonat; 8
*jeÍzettek feltételes megállás.

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

Eladó vagy bérbeadó ház.
László utcza 11 számú ház szabad

kézből eladó, — esetleg bérbe vehető; 
bővebben

LÁSZLÓ IMRE
Tkpénztári pénztárosnál.

'Z*¥*' -'' I # Védjegy: „Horgony!*

'íll A I inimpiit P.ansini n imu t
1

V

ív

I

I
I
I
I

a Horgony-Paiu-Expellsr
pótléka

egy régjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvér.ynél, csúznál és meghúlések- 
....... nél, bedörzsölés képpen használva. 
Figyelmeztetés.'Silány hamisítványuk miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan 
üveget fogadjunk el, moly a „Horgony" véd
jegygyei és a Riohter Megjegyzéssel ellátott do
bozba van csomagolva. Ára üvegekben K—.80 
K 1.40 és K 2.— és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.
DlRlchter Qyónyszertira az „Arany oroszlánhoz", 

Prágában, 
Elisabethstrasse 5 neu.

Mindennapi szétküldés.

i

»

(Hogy mi a Hoppá?
Frázisokkal bizonyára tudnánk hatást kelteni a 
t. hölgyek körében, ilyeneket mellőzve egyene
sen megmondjuk, hogy a Hoppá angol teint 

í regulator egymaga pótol mindeu krémét, szappant 
púdert, mesuszerü gyorsasággal szépít, eltüutet 
szeplöt, májfoltot, bőrvörösséget, mitessert, pör- 
senést, pattanást, minden ar^tisztátlanságot. Pu
hítja, ifjitja, üdíti, finomítja és fehéríti az arcot 

és kezeket.
t Ez és semmi más a '

2 kor.ío fillér. HOppa 2korA5a0 fii,ér.

Elismerő levelek a legelőkelőbb hölgyekből.

Főraktár; Kaiser V. és tsa. drogéria. 
Győr, Baioss-ut 1 sz. 

Kapható gyógyszertárakban és drogériában.

I

— Kávé. =====
1 klg. frt. kr.

New-Cuba kávé ....... 1.60
Jamaikai legfinomabb..............................2.20
Kuba legfinomabb...................................2.20
Ceylon legfinomabb..............................2.10
Ceylon finom........................................ 2.—
Portorico finom, és Cuba . . . 1.60 2.—
Gyöngy legfinomabb . . 1.60 2.— 2.20
Mocca legfinomabb..................................2.20
Arany Jáva legfinomabb........................2.20
Brazíliai legfinomabb ...... 1.60
Brazíliai II. rendű ....... 1*80
Cuba pörkölt.................................. 2. 2.40
Hungária kávé ... .... 1.20
Örötl kávé ........................................... 1*

Kapható:

Kern Testvéreknél, Léván.

Érsekújvár . . ind.
’Bánkeszi 3 sz. őrb. 
N.-Surány . . érk.
Nagy-Surány ind. 
Zsitva-Fődémes 
Kis-Mánya 
Mánya . .
*Szt. Mihályúr 
Vajk .... 
Verebély .
Zsitva-Ujfalu . 
’Betekints
Taszár . . .
Arany os-Maróth 
Kis-Tapolcsány

Vissza.
Kia-Tapolcsány 
Aranyos-Maró th 
Taszár , 
*Batekints örh. 
Zaitva-Ujfalu . 
Verebély . .
Vajk .... 
*Szt. Mihályúr 
Mánya . . .
Kis-Mánya . . 
Zaitva -Födémes 
Nagy-Surány .

n n 
’Bánkeszi örh. 
Érsekújvár . ,

érk. 
ind.

érk.

440 927 5 05
453 940 5 >7
501 948 525

1003 527
522 10” 539
531 1027 ö47

1038 5 “4
547 1048 602
5-57 1Q59 611
6” 1126 633
635 1139 6“
644 1J49 662
654 1159 700
709 1222 713
7 20 1234 723

510 836 427
52Ö 854 437
532 9’0 449
539 918 455
547 928 504
6“ 954 5 26
6‘9 10«7 ö3®
627 1017 544
635 1034 ö53
640 1040 ö53
649 1054 607
7 00 11°9 6”
710 1115 621
7 IS 1123 629 !
7 30 1135 641

8f>0
902
9ÍÖ
920
9"
94Ö
94G
954 

1003 
1023 
103Í 
1042 
1050 
1103 
1113

838
856
9~
926
9“ 

1014 
10” 
10“ 
11“ 
llöS 
11“ 
11“ 
11” 
11“ 
12“

számok az esti 6 órától reggeli 6 óráig terjedő időt mutatják, 
személyvonat.

. Nyitrai és Társa 
könyv- és papirkereskedése, könyv
nyomdája és e lap kiadóhivatala

1907 julius hó 1-töl *s*>*»*
Petőfi-utcáhan a Weisz Samu és fia cég 

■•í üzlethelyiségében lesz elhelyezve.

Gazdasági czikkek.
-Asz élz-úlIc kötelezettség*  néHsíil a lévai raktátrloól 

Bzéillit-vsL értencLőlc.
Marha só 50 kilós zsák Kor. 5.60.
Tábla só 50 kilós zsák Kor. 11.90.
Marha só 5 kilo vételénél kilója 12 fillér.
Petróleum hordó vételnél 100 kilo 36 — 44 koronáig.
Petróleum 1 liter I. rendű 36, II. rendű 32 fill.
Kccsikenöcs belföldi sárga 100 kilo Kor. 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 kilo.
Kátrány hordóvételnél 100 kilo Kor. 10.
Kék gáliczkő kilója 94 fillér.
Kender 1 kilo Kor. 1.80. Kóc 1 kilo 64 fillér.
Lámpa olaj 1 liter 80 fillér.
Kencze I. rendű 1 kilo 80 fillér. II. rendű 72 fillér.
Aszphalt fedél lemez olcsón.
Égető szesz Denaturált 1 liter 48 fill. 10 liter Kor. 4.60. 
Pormentesitő olaj kilója 40 és 60 fillér.
Ecsetek, meszelők, lakk, padló fénymázák, festékek 

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

Főraktár:

Kern Testvéreknél, Léván.

Könyvek, folyóiratok és díszmunkák 
beköttetnek 

Nyitrai és Társánál Léván.
K 9 MSMBaSSHSSMHBSSSMaMSamBSMSSHBaHMHr



17. szám.
1907. április hé 28.

Csődtömeg eladási hirdetmény.
* ■ 1 •' . <>■

Wilheim Béla lévai kereskedő csődtömegében leltározott s a csődleltár 
2 693. 720 721 tételei alatt felvett, összesen 9557 kor. 72 fill. beesértékü fűszer 
és vegyes áru, továbbá bolti berendezés zárt ajánlati verseny tárgyalás 
utján eladatnak.

Felhívom a venni szándékozókat, hogy a fentebb kitüntetett becsérték 
10%-ának megfelelő bánatpénzzel ellátott írásbeli zárt ajánlatukat nálam folyó 
évi május hó 14-éig déli 12 óráig adják be.

A beérkezett ajánlatok felett a csődválasztmány 1907 évi május hó 
14-én délután 3 órakor Léván alulirt tömeggondnok irodájában tartandó ülésen 
fog határozni, fenntartván magának a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok 
bármelyikét elfogadhassa avagy valamennyit visszautasítsa s az árverést 
szóbelileg folytathassa, avagy pedig az ingókat más utón értékesíthesse.

A csődválasztmány az eladásra hirdetett áruk minősége, mennyisége és 
ugyanazonosságáért szavatosságot nem vállal.

Vevő tartozik a vételárat és a vételári összeg után a III. fokozat szerint 
járó bélyegilletéket 1907 évi május hó 18 napjáig kezeimhez lefizetni és 
a megvett ingóságokat az üzlethelyiségből ugyanazon napig elszállitani, mert 
különben bánatpénzét elveszti s az ingóságok az ő kárára és veszélyére fognak 
értékesíttetni.

Érdeklődők a csődleltárt nálam bármikor, az árverés tárgyát képező 
ingóságokat pedig naponként délután 3 5 óráig megtekinthetik.

Léva, 1907 évi. április hó 24-én.

dr. Kiéin Jakab
ügyvéd, mint Wilheim Béla csődtömegének gondnoka.

Cigarettázók figyelmébe!
Sok pénzt takaríthat meg, ki cigaretta hüvely 

szükségletét ezrenként Amstetter Imre dohánynagy- 
árudájában Léván
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Arlejtési hirdetmény!
Léva város utcái, kikövezéséres s a meglevő kövezet kijavítására — 

körülbelül 800 négyzetméter területre — az 1907 'évre vonatkozólag árlejtést 
hirdet a következő feltételek mellett :

1. A kövezéshez szükséges anyagokat, az ágyazathoz szükséges homok 
kivételével a vállalkozó adja, hol a kő anyaga dobóberekaljai bazalt kell 
hogy legyen.

2 A munka mennyisége a szerződési feltételekben van közelebbről 
meghatározva.

3. Az ajánlat négyzetméterenkénti egységárban az összes részletek és 
egységáraik felsorolásával teljesen készen értve, — Írásban, lepecsételve nyúj
tandó be Léva város polgármesteri hivatalához 1907 évi május hó 10-én 
déli 12 óráig, s csatolni kell ahhoz a város pénztára által kiállított nyugtát, 
mely igazolja, bogy a vállalkozó bánatpénzül a városi pénztárnál oly összeg 
pénzt helyezett el, mely azonos az előirányzott munka és szolgáltatás értéke 
végösszegének 5 %-ával.

4. Az esetben, ha az ajánlattevő nem szakértő, az ajánlatában tartozik 
megnevezni azon szakavatott iparost, kivel a munkát végeztetni fogja.

5. Az ajánlatokat Léva város tanácsa ülésében bontja fel, ahol az 
ajánlatok tárgyalása tanácsülésben történik. — Az eredményt a tanács azonnal 
kihirdeti, s azoknak az ajánlattevőknek, kiknek ajánlatát nem fogadta el, a 
bánatpénz nyugtáit a ónnal kiadja.

6. Az ajánlattevők meg nem jelenése az eljárást nem gátolja és kifo
gásra okul nem szolgálhat,

7. Nem magyar állampolgár ajánlata, vagy bánatpénz nélküli, elkésve 
érkezett vagy utólag tett ajánlat figyelmen kivül hagyatik.

8. Az ajánlattevő köteles magát a szerződési feltételeknek alávetni, 
elismeri azok tudomásul vételét, mely szerződési minta a városi kiadó hivatalban 
mindenkor megtekinthető.

Léva, 1907 évi. április hó 15-én.

Bars- és Hontmegyerészére

érczkoporsó főraktár Kern Testvéreknél Léván.

Beschorner A. M.
első es- kir. osztr.-magyar-, német tranczia-, olasz- es orosz szaba

dalmazott érczkoporsó gyárából.
Ezen szabadalm. 

érez koporsók Eu
rópában majd 

minden. egészség
ügyi hatóságok 
által nemcsak a 

hullák szállításá
hoz, leginkább

légmentességük miatt, mi által az légártalmas szesz (hullaméreg) kigő
zölgését akadályozzák, a legjobban ajánlatnak.

Szép kiállitása, gazdag díszítése, olcsósága, tartóssága, sir- és sír
boltokban használhatósága ezen gyártmányoknak kivívták minden mü
veit országban a legnagyobb elterjedést, ára 8 írttól 100 írtig.

Fakoporsók gyermekek részére 3 forinttól, felnőtteknek 
8 forinttól 15 frtig.

Úgyszintén síremlékek, vaskerítések, keresztek, szemfedelek, pár
nák, koszorúk, szalagcsokrok Stb. nagy választékban jutányos áron. 

Kaphatók KERN TESTVÉREKNÉL Léván.

Hölgyek 
részére nélkülözhetetlen! 

Legjobb szépitőszer a

i FÖLDES-féle MARGIT c kéme
c «
CB J8

2 3 
0- 2 o

Bódogh Lajos
polgármester.

Pir nap «l«tt biatoaan eltávolít szeplőt, majfoltot, pattanást, bőratkát (Mitesser) és minden 
mú bőrbajt. Kisimítja a ráncukat és az arcott fehérré, simává varázsolja üdít á*  fl.t.iu 

. ,-Á.rnu: lci« tég-ely X lEoroxxa., xxag-y 2
KIVÁLÓ TOILETT CIKKEK ; Marcit-hölgypor (3 bér ) 1.20 kor.,
Margit szappan 70 fci., Margit-fogpép I sor., Margit-arcviz I kor 

Kapható minden gyógyszertárban, drogériában ét illatszerkereskedésben 
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I L ! a legjobb és legfinomabb
UlOUin Czipötisztítószer

Egyediíli-gYaros:FritzSchulz jun.reszv-tars LipcseesEget;
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XXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXBOOOOOO
Varrógépek és Műhímzés 
valódi első magyar szab. Adria-, Dürkopp- és Gasse-féle uj Singer gépek 
igen csinos kiállítassa! 5 évi jótállás mellett

Árak részletfizetésre: korona
E.m. monopol-, Dürkopp éa Oasser uj Singer varrógép 56-tól 76-ig
Uj Singer médium iparosgép állványnyal .
Titauia uj nagy Singer 4-ea iparoa varrógép .
Nagy Howe iparoa varrógép . . ,
Vaódi szabadalm. Adria családi varrógép ,

. , „ láb éa kési hajtásra
Körhajóa eaaládi (Kingschiff) gép .

. iparos (Kingschiff) gép . . .
Valódi Dürkopp — központorsó — gép családi

» »' n „ iparos
üj Singer családi varrógép kézihajtásra ,

80-ig
88-ig

bb és legkitűnőbb

Cséplőgépek
I subád. aj kenögyűríivel ellátott görgős csapágya dal 

kézi-, járgány és gőzhajtásra.

JÁRGÁNYOK 1-16 Yonoállat befogására.
Legújabb gabona tisztító rosták 

Trieurek és kukorica morzsolók, szeos 
kavágók, daralók répavágók. 
szállíthatók valamint minden más fajt*

minden hozzávalóval

72-től
78-tól
76-tól 80-ig
86-tól -- ■
96-tól 100-ig

100-tól 120-ig 
130-tól 130-ig 

120 karon*
160 koron*

44 koron*

F" Mfíhímzősl készülők ára 4 korona.

Főr&lEtáir:

KERN TESTVÉREKNÉL, Léván.
Legjobb géptük, részek és hajók olosón.

36-ig

s

Az elismert 1 e g j o
Agricola Yetögépek, acél ekék 1,2,3 és 4

'ba.zá.zd.áis-ULa Is,

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

„Arató-gépek" fűnek, herének, 
Széuugyiijtők ée arató gereblyék. Szesafarditók.

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

bogyómorzsolok.
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő.

Tormács ős vőrtetű pusztításra.
SaáJlitlxa.tó ta^caixélc tilxKelymle.
Széna ős szalmaprősek nyugvók ős_____________ _______ „
„gazdasági gépeket^ legújabb szerkezetben készítenek és szállítanák”

BF MAYFARTH PH. és Társa
cs. Ő8 k. kiz. szab, gazdasági gépgyárak, vasöntödék ás vashámormüve^ 

Alapítva 1872. Béos, U|1 Taborstrasse 7L 1000 munkás.
Kitüntetve több mint 590arany. ezüst és bronz éremmel, az fisazee nagyobb kiállításokon 

KINLALFJ? DÁVID úrxiAl Léván.
eeee Ztőmxlmtmm és «scá,xxio« •U.axxxmxö levél l»<yexs.. «0«0

Nyomatott Nyitni fe Tina könynmyomdájában Léván.
i


