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Hivatalos közlemény.
i.

269 ,1907 zzica.
Hirdetmény !

Léva r. t. város területén lakó esküdt
széki szolgálatra képesített férfiak alaplajs
tromának összeállitására megalkotott összeíró 
bizottság közzé teszi, hogy Láva r. t. város 
területén és a hozzá tartozó Lászlőmüve, 
Génye és Szent-János-pusztákon lakó min
den férfi, aki magyar honos, a folyó 1907 
esztendőben legalább 26-ik életévét betölti, 
a magyar nyelvet érti, azon Írni és olvasni 
tud, aki legalább 20 korona egyenes állami 
adót köteles fizetni, amennyiben pedig 
időleges adómentességet élvez 20 korona 
egyenes állami adónak megfelelő értékű 
vagyonnal bir, vagy az adózásra való tekin
tet nélkül: köztisztviselő, lelkész, a magyar 
tudományos academia tagja, tudor, okleveles 
tanár, ügyvéd, mérnök, építész, hajóskapi
tány, gazdatiszt, gyógyszerész, vegyész, er
dész, bányász, tanító, sebész, állatorvos, 
továbbá az, aki a felsőbb művészeti, más 
felsőbb szakiako'át elvégezte, végül aki a 
középiskolai záróvizsgát letette: az alap
lajstromba való felvétel végett az összeíró 
bizottság előtt Léva r. t. város tanác ter
mében (I. emelet 15 sz.) a kitűzött követ
kező határnapok bármelyikén nevezetesen: 
1907 évi május hó 23 áD d. e. 9—12 órakor, 
1907 „ „ „ 24-én d. e. 9-12 „
1907 „ „ „ 28-án „ 10-12 „
személyesen vagy meghatalmazott által 
megjelenhetik.

Léva 1907 évi május hó 5-ód.
Bódcgh. Tjetjcs 

polgármester 
mint az összeíró bizottság elnöke.

II.
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874/1207 szám.

Hirdetmény!
Aa 1907 évre szerkesztett földadó kive

tési Isjs'rom az ar.-maróti m. kir. pézügy- 
igargatóság'ól megállapítva megküldetett, 
minélfogva közhírré teszem, hogy az előbb 
hivatkozott lajstrom Léva város adóhivata
lának 9 sz. helyiségében folyó évi május hó 
13. napjától 8 napi közszemlére lesz kitéve, 
egyúttal figyelmeztetem az adófizető közön
séget, hogy :

a) azon adózók, kik a kivetési lajstrom
ban tárgyalt adónemmel már a múlt évben 

megróva voltak, a lajstrom közzétételét 
követő 15 nap alatt,

b) azon adózók pedig, kik a kivetési 
lajstromban megállapított adóval ez évben 
első Ízben rovattak meg. adótartozásuknak 
az adókönyvecskébe történt bejegyzését 
követő 15 nap alatt a közigazgatási bizott
sághoz intézett felszólamlásaikat, fellebbe
zésüket a községi elöljáróságnál előterjeszt
hetik, a kir. pénzügyigazgatóságnál benyújt
hatják.

Városi adóhivatal.
Léva 1907 évi május hó 8-án.

Kcmzsik 1-ia.jos 
adóhiv. főnök.

I

Közgazdasági teendők.
A mig az uj kormány általa elvál

lalt kötelezettségeinek csendben, békén 
iparkodik megfelelni, a mig a jövendő 
alkotmánybiztositékok megvalósításán 
dolgozik, s mivel hangzatos jelszavak 
helyett inkább eredményes politikát 
óhajt folytatni, a régi romok felett 
kesergő sajtó egy része, a hazátlanok 
hálátlan orgánuma természetesen a 
lehető legocsmányabb rágalmakkal ipar- , 
kodik befeketiteni a kormány tevé
kenységét.

Mint tudjuk, a nemzeti kormány 
igen rövidre szabta működésének idejét. 
És ez alatt oly nagyszámú, s a nemzet 
életébe vágó fontos feladat megvaló
sítását vállalta magára, hogy valóban 
csodálni lehet azt az energiát, a mely- 
lyel azokat keresztül vinni igyekezik.

Lá'juk, hogy az ideálok teréről a 
reális viszonyok közé léptünk. A hatást 
vadászó requizitumok helyett minden
kor számolnunk kell az adott helyzettel 
s a kormány által vállalt kötelezett
ségekkel. Lehetetlen tehát el nem 
ismernünk, hogy a kormány épen akkor 
követett volna helytelen utat, ha elér
hetetlen ideálokat mozgó fényképek 
gyanánt mutogatott volna a nemzet 
előtt s nem a puszta, a tényleges való
ságot, mely az objektivitás szemüvegén i

DÓzve egész más képet mutat, mint 
a letűnt kor.

Az uj korszaknak egyik dicsősége, 
hogy ezt a realizmust, az igazságot, a 
természetességet, az életrevalóságot, a 
valóságnak hü képviseletét divatba hozta 
a politikában. íme nap-nap után látjuk, 
hogy a közvélemény érdeklődése a 
politikai külsőségekről a reális valóság 
felé terelődik át. Az erőszakkal csinált 
politikai beszédek helyett a meglevő 
komoly érdekek kezdik az embereket 
érdekelni.

S ez a szellemi átalakulás a köz
véleményben annak tulajdonítható, hogy 
a kormány rövid fennállása daczára 
egyenesen belement a legreálisabb kér
dések megoldásába, a gazdasági bajok 
szanálásába.

Kétségtelen, hogy a gazdasági, 
pénzügyi ipari, mezőgazdasági, vagy 
a kereskedelmi kérdésekben nem oly 
könnyű diadalokat és sikereket elérni, 
mint valamely tisztán politikai afférbeu. 
A népszerűség, a nagy közönség érdek
lődése és tapsa a könnyű és ephemer 
külső diadalokat szokta kisérni, de a 
gazdasági téren való előhaladás nagyobb 
hasznára van az országnak, s ezért a 
munkásságért mégis csak tartósabb 
elismerés illeti az államférfiakat.

Ilyen tartós és állandó elismerésben 
van része a nemzeti kormánynak, mely
nek minden tagja igazi reális politikát 
inaugurált a maga reszortjában s gyö
nyörűség látni, mint egészítik ki egy
mást az egyes miniszterek működései. 
Mert csak egy miniszter nem tehet 
mindent; harmóniában kell összemü- 
ködni mindnek, s igy áll elő egy har- 
mónikus, egységes, reális politika után 
a gazdaságilag is erős magyar nemzeti 
állam. Darányi Ignácz mezőgazdasági 
reformjai annyi igazságtalan támadás 
dacára is tökéletes harmóniában vannak 
a Kossuth Ferencz ipari és kereske
delmi reformjaival, aki azt tartja, hogy 
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a mezőgazdaságnak, iparnak, kereske
delemnek eggyüttes ápolása s harmó- 
nikus fejlesztése vezethet Magyarország 
gazdasági önállóságához, a mely ennek 
a kormánynak a kitűzött czélja.

Reális, munkás politikával, pozitív 
alkotásokkal megközelíteni a gazdasági 
önállóságot, erre kell ma minden ma
gyar embernek törekednie.

A gazdasági önállóság nem olyan 
úgynevezett „nemzeti vívmány", a mit 
holmi politikai snájdigsággal, magyaros 
virtuskodással ki lehet csikarni Bécstől, 
vagy ügyeskedni az udvartól.

Ezen dolgozni kell idehaza.
„Dolgozni!“ Ez a legnépszerütle- 

nebb szó Magyarországon. Es ime az 
uj kormány megcsinálja a csudát, hogy 
e szónak is népszerűséget tud szerezni.

Az itthon való munkával természe
tesen egyidejűleg nagyon erélyes gaz
dasági politikát kell folytatni a kor
mánynak Ausztriával szemben is, mert 
ennek hol politikai, hol ipari köreiben 
feltámad a kísérlet, hogy Magyarorszá
got örökre megtartsák Ausztria gyar
matának, Például felhozhatnék azt az 
egyezményt, melyet a magyar kormány 
a közös hadügyminisztériummal kötött 
a közös hadsereg és a hadi tengerészet 
szükségleteinek fedezése dolgában.

Ez a kiegyezmény a magyar nem
zetnek régi vágyakozását teljesítette. 
— Nevezetesen, biztosítja azt, hogy a 
katonaság szükségleteinek fedezésénél 
a magyar termelőket a kvóta arányá
ban ezentúl részesíteni fogják, s még 
pedig nemcsak a nyers termelőket, 
hanem az ipari termékeknek 
Utóit is.

Ezt nem hirdette a kormány 
zeti vívmány “-Dák.

Pedig az.
Kitűnik abból a vehemens 

dásból, amivel ezt az osztrákok illetik.
Mi nem kérünk az osztrák pénzből. 

Mi nem teszünk semmit az osztrák-ipar

előál-

„nem-

tárna-

T Á R C Z A.
A csődökről-

Tillier Claude XXV. pamfletja. 
Fordította : dr. Karafiáth Máriusz.

(Folytatás.)

De minthogy már egyszer megszerkesz
tem a csődösök elleni vádiratot, hát nézzük, 
mennyire terjed a bünük ? Erről kell most 
beszélnünk. Tolvaj-e a csödös? Ha egy 
aürtt erdőbe rejtett kunyhóban laknám, és 
szomszédjaim csak jó falusiak és becsületes 
kérődzők — mindenesetre személyiségek — 
Vo'nának, kik menet közben, ha az alkalom 
kínálkozik minden lelki furdalás nélkül egy 
harapásra valót tépnek az idegen szénából, 
én határozottan igazat adnék nekik ; de az 
ut ablakaim előtt vonul el és jól látom, mily 
képen teljesitették ezek a csődöt mondók a 
kötelességüket: oly képen, bogy nem is tudom 
mit szóljak hozzá ; nem merek ldkiismeretem 
tekntélyére hivatkozni: úgy tetszik, hogy 
megvetésemmel egyedül maradok majd, és 
hogy nem lesz igazam a többség által kife
jezett tisztelettel szemben. De ne vesztegel
jünk ily kitérőknél és hivatkozzunk az éss
zerűségre. Tehát először is : tolvaj-e az, ki 
hamis csődöt mond ? Reményiem, hogy nem 
rugaszkodtok ezzel ellentétes véleményhez l 
Mert akkor ép úgy azt kellene kérdeznetek, 
íajj°n kimagasló személyiség e a király. A 
tőzsde psrazitáinak élén, kik közül egynek 
csak koldus tarisznyája van, más pedig 
garasokkal megrakott gebét hajt maga előtt, 
mintegy diadalmenetben halad aranynyal 
Urhelt elefánton » „hamis csödös,0 és bi«*

!
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tosra veszem, hogy a pokolban is diszkatlan 
jut neki. Én annyival inkább tartom őt 
becstelen embernek, mert nagy ritkán jut
tatja hitelezőinek azt az elégtételt, hogy a 
bÜLÖsök padján láthassák : még becsületes 
embernek tartják Párisban, mialatt zsákmá
nyával már biztonságban van a határon.

Nagy » szerencséje, mert megszökhet, 
ő a tolvajok között az, ami a hüllők között 
a kígyó volna, ha szárnyai lennének ; ő a 
tolvajok netovábbja, megengedem, hogy tol
vaj, ki talán a királynál is étkezett, vagy 
a királynéval tánczolt. És miért ne ? A hires 
Lehonnem volt-e az ünnepélyeken hivatalos ? 
De azért, ha kezeim közé kerülne, az egye
düli kegy, melyben részesíteném, az volna, 
hogy mahagóni fából való pellengérre köt
tetném ki. Ezek szerint tehát abban álla
podunk meg, hogy a „hamis csödös" tolvaj 1

A mi a „közönséges" vagy „egyszerű 
csödöst*  illeti, igazán nem tudom miért 
fáradjunk azza', bogy részére külön kategó
riát létesítsünk. A közönséges csödös az, 
ki könyveit rosszul vezeti ; de könyvet 
rosszul vezetni az itt nem jön büa számba. 
A közönséges csödös vagy „bukott*,  vagy 
„hamis csödös;*  e két fokozat között nincs 
közép fok J a biró és nem a törvény dolga 
neki helyet jelölni. Tény az, hogy hitelezőit 
kifosztotta. Nektek ugyan azt mondta, hogy 
azok veszteségéből semmit sem tartott 
meg magának; de kötelesek vagytok-e sza
vainak hitelt adni ? Ha könyveit rendesen 
vezette volna, bebizonyíthatná, hogy ő csak 
„egyszerű csödös", miért nem vette tehát 
legalább igénybe aa igazolás azon módjit, 
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melyet a törvény neki megad ? Hanyagsá
gának tehát előnyére kell-e válnia? Az igaz, 
hogy nem bizonyíthatjátok rá csődjének 
hamis voltát; de viszont képes-e ö bebizo
nyítani, hogy ő csak egyszerűen tönkre 
ment? Kell-e annak úgy lennie, hogy a 
készakarva csinált rendetlenség sérthetet
lenné tegye öt ? Aztán, mi akadályozza meg 
a „hamis caödösM abban, hogy könyveit 
széttépve egyszerű csődössé ne tegye magát ? 
Jól tudjuk, hogy a mig pénztárosa és segéd
jei voltak, addig könyvei is voltak. De ö 
azt fogja nekünk mesélni, hogy a menykő 
csapott beléjük : és miért ne hinnéd el neki 
ezt, becsületszavára, ép úgy mint az 
előbbit ? Nekem a könyvek ezen rendetlen
sége, mikor oly könnyű azokat rendben 
tartani, mindenkor gyanús és majdnem a 
csőd utógondolatának mondanám. A köny
veit rendesen vezető csödös legalább 
olyféle jóakarattal látszik lenni, hogy maga 
ellen kovácsolja a fegyvert. Ha aztán az 
emberünk „hamis csödös", akkor tolvaj ; 
ha csak vagyonbukott, akkor vizsgáljuk, 
vájjon ö maga becsületes ember-e.

Mit I mondjátok, a bukott, ki hitelező
inek mindent átenged ami neki megmaradt, 
ne volna becsületes ember 1 Bolond öd, 
pamfletista uram ? Talán, egy kicsit; de hát 
becsületes ember-e az, ki mások pénzét 
bizonytalan spekulácziókban koczkástatja ? 
Ilyképen az a bankhivatalnok is becsületes 
ember, ki gazdája pénzével ruletten játszva 
azt elveszíti ? Hát minden meg van-e engedve 
annak, a ki meg akar gazdagodni? Ha va- 
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iakinek csak hevese van, de becsületes 
ember, akkor kevéseel kezdi; kinek nincs 
annyi ereje, hogy a szalmaszálat felemelje, 
az nem próbálkozik gerendákkal ; a fa, mely 
nagyon gyorsan akar gyümölcsöt érlelni, 
egyszer csak azt látja, hogy rügyeit a fagy 
elpusztította, s a túl sebesen gördülő kocsi 
könnyen elgázolja a járókelőt. A becsületes 
ember szilárd és nyugodt lépésben halad 
s ha nem is érkezik meg nagy gyorsan, 
legalább biztosra veheti, hogy megérkezik; 
ha semmije bídcs, úgy tesz, mint a kinek 
semmije sincs: életét két keze munkájával 
tengeti; csizmadia lesz vagy szabó. Elisme
rem, hogy kellemesebb árukkal telt sima 
padlóju boltba lépni, a mahagóni fával bur
kolt irodában terpeszkedni, reggel a saját • 
ajtajából urias pongyolába öltözve követni 
a járó kelők tarka hullámzását; de a sze
rencse 6°/0-ért nem szegődik el. íme, hogy 
okoskodnak ezek a nyomorultak lelkűk 
mélyében: „Semmim sincsen; balsorsom 
semmitől sem foszthat meg, ennélfogva bát
ran belefoghatok minden spekuláczióba: a 
melyik siker reményével kecsegtet, az reám 
tartozik; ha nyerek, a nyereség az enyém 
lesz, ha veszitek, a hitelezőmé lesz a vesz 
teség." Eszerint csak a sikertől függ, te 
nyomorult, hogy becsületes ember légy I 
becsületed a véletlen esélyeitől függ, a jó 
aratástól vagy a repczeáraktó!! Es hány 
ilyeD, a véletlentől függő tagja van a tár
sadalomnak, kiknek egyedül a siker állapí
totta meg a becsületét I . . . Es ime még 
ezen felül mit mondanak esek az urak;
„Nemcsak, hogy semmi veszteség nem érhet



ellen. De az jogos követelés, hogy a 
mi pénz Magyarországból megy a 
közösügyes kiadásokra, az Magyaror
szág területén költessék el.

Elég baj, hogy évtizedeken keresz
tül ez nem igy történt és a magyar- 
országi csapatokat is magyar pénzből 
osztrák ipari tárgyakkal ruházták és 
szerelték fel. Hát ennek a jogtalan 
kizsákmányolásnak véget kell vetni.

A kormány csak hazafias köteles
ségét teljesitette, a mikor a magyar 
érdekeket megvédte és bármely pártba 
tartozzék is valaki, ebben az akcióban, 
a reális gazdasági politikában minden
kinek együtt kell dolgozni a nemzeti 
kormánynyal.

Ausztria részéről egyik legnyomó- • 
sabb érv gyanánt hozták ugyan fel, < 
hogy a magyar ipar még nem ver- ; 
senyképes s igy a szállításokban akarva 
sem vehet részt. Erre csak az a felelet, 
hogy részesitsék a magyar ipart is 
csak legalább akkora támogatásban, • 
mint az osztrákot, tel fog az lendülni 
magától is. Hisz ép az a baj, hogy ! 
Ausztria dédelgetett ipara ránehezdett 
a magyar iparra s azt elnyomta egé
szen. Fel kell állítanunk első teendő 
gyanánt az önálló vámterületet, hogy 
iparunkat megvédelmezhessük. Az or
szág hangulata az, hogy 1917-en túl 
Magyarországnak szabad rendelkezése 
biztosíttassák, s ennél fogva a kormány 
ne kössön olyan egyezséget, mely a 
vámsorompók felállítását tíz éven túl 
elodázná. De szükséges, hogy a kormány 
állami támogatásban részesítse a kisipar 
azon ágait, melyek még nálunk kifej
lődve nincsenek, segitse azon törekvé
seit a kisiparosoknak, hogy szövetke
zeteket létesíthessenek, s mint ilyenek 
állami szállításoknál előnyben részesül
jenek. Az iparosság érdekeinek meg
felelőig módosittassék az ipartörvény, 
a mely sok tekintetben kizárólag a 
nagy ipar érdekeinek kedvez a kis 
ipar rovására.

Szóval törekedjék a kormány talpra 
állítani a letört kis ipart,akkor bizonyára 
az agrikultur fejlődés mellett olyan 
iparosság fog Magyarország területén 
keletkezni, a milyen kevés államban, 
mert itt a nyers anyag beszerzése 
sokkal olcsóbb, de maga az ország is 
is nyerni fog, mert uj és uj erő forrást 
fog találni az erős egészséges iparban.

engem, de egy kis furfanggal—koppasztva 
szent Pétert, hogy jól tarthassam szent Pált 
— öt hat esztendeig hitelezőim költségén 
fogok élhetni. És ha az csak egy esztendőig 
tartana is, akkor is olybá vehetném, mint . 
az ellenségtől elvett zsákmányt : ily eljárás- , 
sál miliomossá lesz az ember.** így beszélnek , 
és igy tesznek is; az első naptól fogva j 
testestül-lelkestttl neki adják magukat a 
gazság kenyerén élésnek és igy folytatják 
is. És utóbb nincs, aki oly telt. arczu, oly 
piros pozsgás, oly jól táplált volna, mint az 
ujdon sült csődös. A porosz, vagy országrabló 
kaiserlik zsoldos, ki nálam el volt szállásolva, 
legalább némi szerénységgel nyilvánította 
étvágyát; miután pinczémben csak ide való 
bor volt, nem követelt külföldit, s miután 
házam bizony szűk volt, nem követelt tőlem 
több szobát. De mennyivel követelőbb a 
a hitelezői által kitartott csődÖB: nincs étel 
melyet a palotájában elég Ízletesnek tarta
nának ; nincs bor mely neki túl drága volna! 
Neki szép lakás és remek bútorzat kell: 
hja 1 a büszkeség a nagy lelkek járuléka. 
Az Ö és őnagysága, a_neje öltözékéből semmi 
sem hiányzik; utóbbi selyem czipőben megy 
* mészárszékbe és tollas kalapban főző ka
nalat kölcsön kérni. Olyan ő mint a halál 
révén levő beteg, minden szeszélyét kielé
gítené ; Ö is azt mondja a mit a katona: 
„Se baj, fizeti a paraezt.**  És ti azt akar
játok, hogy az ilyfélék becsületes ember 
számban menjenek 1 . . . De mit szólnátok 
oly egyénről, ki kitűnő ebédet rendelt a 
vendéglősnél és elég arczátlan a pincérnek 
azt mondani, hogy bizony pénze nincsen, 
vagy, hogy zsebében csak egyetlen tizfil- 
lérese van ? Nos hát mi a külömbség a mi 
két emberünk között ? De mind ez még 
nem elég; ha ezek az urak ügyesek, ime 
hogyan rendezkednek be :

Ha pazarlásuk még akkora volt is, ők 
azt fokozzák, hogy legyen ürügyük lopni;

A Barsmegyei Gazdasági Egyesületnek |
1906. évi működése.

(Folytatás.)
A múlt évet a tulipán mozgalom szel

leme lengte át; a földmivelésügyi m. kir. 
ministerium felhívta az összes gazdasági 
egyesületeket, egyesületünket is, hogy actiót 
kell kifejteni a magyar gazd. gépek és eszkö
zök vásárlásának előmozdításában, mert ebben 
teljesen versenyképesek vagyunk, tűi szár
nyaljuk a morva és cseh gyárakat.

Elhatározta egyesületünk, hogy az egye
sület anyagi felelőssége nélkül erkölcsi támo
gatásával a vármegyében elsősorban annak 
közgazdasági emporiumában Léván és később 
a többi járásokban is magyar gépekit és áru
kat terjessze. Az egyesületnek sikerült egy 
pénzintézetet a Lévai Takarék- és Hitelin
tézetet megnyerni, mely Léván magyar gépek 
és gazd. árukból (ponyva, zsák, pokrócz 
műtrágyákból stb.) raktárt tart, mellyel 
egyesületünk oly összefüggést tagjai és gaz
daközönsége részére tart kívánatosnak, mint 
az első magyar ált. biztositó társasággal 
f nnálló szerződésünk biztosit.

Már most is melegen felhívjuk tagjaink 
és gazdaközönségünk figyelmét, hogy csak 
magyar származású gépeket és árukat vegyen; 
és leghathatósabb védelem a nagymérvű 
kivándorlás ellen, ha a gépek vásárlásánál 
a magyar munkás munkáját megfizetjük, ha 
a gyáripart tehetségünkhöz képest előmoz
dítjuk, hiszen több millió kvrona megyen 
e címen külföldre.

Gazdasági érdekképviseletünk nincs tör- 
vényhozásilag rendezve, egyesü'etünk csat
lakozván ennek törvényhozási rendezéséhez 
és az országos mozgalomhoz, memorandumot 
nyújtott be a földmivelésügyi m. kir. Minis
tér úrhoz és a Gazd. Egyletek Szövetségé
hez, azon elvből kiindulva, hogy míg a 
kereskedelem és ipar a törvényhozás által 
szentesített ipar és kereskedelmi kamarákkal 
bir, a gazdaközönség ezt nélkülözi, s azért 
sokkal há'rányosabban fej'ödnek viszonyai.

A memorandumban dióhéjban a követ
kezőket állapi’otta meg :

1. A gazdasági érdekképviselettörvény- 
hozási utón rendeztessék önmegadóztatás 
elvén alapuló kamararendszerrel.

2. A kamararendszer megyénként alkot
tassák meg. mert a gazdák nem kereskedők 
és iparosok, kik nagy városi központokba 
szeretnének összejönni hosszabbidőre távoli 
központokba, erre foglalkozásuk folytán nem 
lévén annyira mozgékonyok, nem alkalmasok.

A mezőgazdasági képviseletnek össze 
kell forrni a megyei adminisztrátióval, a mely 
nélkül kölcsönösen el nem lehet sem egyik, 
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ha évi háztartásukra tízezer frankot költöt
tek pénztárakból, könyveikbe húszezret 
írnak, ezért azok írása ép oly szabályos 
marad. A törvény csak a fekete betűt látja 
a fehér lapon : azt bizonyítgatják neki, hogy 
volt egy ürü, mely annyit evett, mint egy 
ökör, s azon bizony nem ütközik meg ; igy 
évente tízezer frankot szereztek az élet 
fentartásukra; a mennyit a hitelezőik költ
ségére elköltenek a múltban, annyit fognak 
a jövőben is. Reggelinél jól laktak, ez a fő, 
ennél többet nem tehettek, és a mi még az
asztalon maradt, azt ebédre valónak elviszik 
az iszakjukban. De hát, ha ezek nem lopnak, 
hát akkor ki az, a ki lop.

Ht hitelezőidnek visszaadod azt a mit 
az övékből félretettél magadnak, akkor ter
mészetesen ismét becsületes ember vagy és 
kívánom hogy ez a becsületed maradandó 
legyen; de hát te hízelgéssel és a gazdagság 
alattomos fitogtatásávai bizalmukat felkeltve 
meglopod őket; te pénzükkel veszedelmes 
spekulációkban játszva meglopod őket; meg
lopod őket, midőn kopottas, jelentéktelen 
házastársadat úgy ruházod, mint a rennesi 
szentet, midőn zongorázni tanítod öt; meg
lopod, midőn két-három cselédet tartasz; 
meglopod midőn fogatot és paripát szerzel 
magadnak, holott alig mondhatsz egy pár 
sarut a magadénak ; meglopod őket midőn 
nyaralót veszel, hogy abban ünnepélyeket 
rendezz, midőn már féllábbal a börtönben 
már-már a fogház kenyerét rágva asztalodat 
finom borral elárasztod; és meglopod őket 
akkor is, midőn minket, agyagpipás pórnépet 
megvetve as utczán illatos kanóccsal nagy 
büsskén rágyújtasz finom szivarodra. Min
denkor tolvaj vo'tál; minden tetted lopás 
volt; közted és a „hamis csődös**  között 
az a külömbség, hogy az a csődbe jutás után 
lop, te pedig ezt már előre megcaelekedted. 
Ennélfogva a „bukott**  egyén . . ,

(Folyt, köv.j

sem másik. Itt az ideje, bogy a vármegyénk 
gazdasági élete felvirágozzék, s azt csakis 
a megyei rendszerrel lehet létesíteni, ha 
beléje uj lüktető vér jön.

A vármegyében a legerősebb decent
ralizáció szükséges. A körjegyzőségek alkot
nák az egységet. A körjegyzői képviselet 
a választási rendszerrel öszhangban politikai 
képviselő választók közül gazdaszavazók 
alkotnák meg a körjegyzői képviseletet, 
megszabva törvényileg, hogy mennyi nagy, 
közép, kis, törpe munkás tagjának kell lenni 
a körjegyzői képviseletnek. Ugyannak a 
távolságnak kell lenni a járási és megyei 
képviseletbe választottnál is.

A körjegyzőségek kiküldöttei alkotnák 
a járási képviseletet, s ezek kiküldöttei a 
megyeieket azon közzététellel, hogy az állami 
mindenféle szakközegek csak véleményezési 
joggal lennének mellé rendelve.

A mezőgazdaság és mezőrendőrségről alko
tott 1894 évi 12 c. módosítása alkalmából 
kidolgozta 3 szakértekezleten kívánságait és 
pontokba összefoglalva részletes indokolással 
felterjesztette a földmivelésügyi m. kir. 
minister ur és az Orsz. Magyar Gazd. Egy
letnek, illetve a Gazdasági Egyletek Szövet
ségi Központjának. Az érdekképviselet tör
vényhozási rendezése után fog ezen törvény is 
módosíttatni, s ez a helyes, mert enélkül a 
végrehajtó szerv nélkül a legjobb törvény 
sem ér semmit.

A vármegyei vasút hálózat kiépítése ügyé
ben a kereskedelmi m. kir. minister meg
keresésére felterjesztette memorandumát, 
mely a Léva-Verebély-Nyitra és a Ková
csi Aranyosmaróthi vasutvona'ak kiépitése 
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ügyeiben nagyon actualis. Olcsó szén beszerzése j
czéljából Szentkeresztet a garamvölgyi vasúti 
állomást Handlovával a modern kiaknázásra 
berendezett kőszén teleppel összekötni.

Cselédlakások a munkás kérdésben, s egye
bekben szakvéleményt alkotott és adott 
hatóságoknak és egyéb határozataiban állást 
foglalt.

Az uj vámtarifának különösen Német
ország részéről árpánkra nehezedő ólom
súlyától félve, a gazdaközönség részére 8 
vármegyével rendeztük Érsekujvárott az 
első nemzetközi sörárpa vásárt, mely mintegy 
150 m.-m. árpát bonyolított le közvetlenül. 
Közvetve pedig 700 800 m.-m. árpa. Ezen
kívül sok egyéb termény adatott el.

Gazd. Egyletünk beléletéböl jelentjük 
szomorúan, bogy Juhász Bálint az egyesü
letnek volt alelnöke és a lótenyész bizott
ságnak elnöke Mezőhegyesen mint az ura
dalom igazgatója folytatott tevékenység 
közeoette meghalt.

Taglétszámunk a következő átlagot tün
teti fel: Alapitó 129, rendestag 113, rend
kívüli évdijas tag 173 = 415. Alapítványok
ban 33500 kor. egyebekben 25870 kor. 
98. = 59370 kor. 98 fill. vagyona van az 
egylotnek. Bevétel 10483 kor. 77 fii* 1, kiadás 
8827 kor. 86 fill, — maradvány 1655 kor. 
91 fill. melyből 1200 kor. 
lévén a tulajdonképeni 
kor. 91 fill.

E'mult évi termésünk 
gabona, takarmány kitünően sikerültek, ára
ink azonban olcsók maradtak; ő. búza 
13—14 K„ árpa 13 K.-tól 14 K. 50 f.-ig.

Tengeriből átlag jó termés volt. Czukor- 
répában a rovarok sok kárt tevén, Bőt 
helyenkint hallatlan gyenge volt az eredmény, 
holdankint 50—70 q; néhol azonban hol 
rovarkás nem volt, nagyon magas termés 

átmeneti bevétel 
maradvány 455

jónak mondható,
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rovaraas ueiu vun, uagyuu magas termes 
volt.

Szarvasmarha- és lóáraink magasak, úgy 
' hogy az állatenyésztésre kell ma a súlyt 
í helyezni. Lóáraink tavaly óta 20—30% 
1 magasabb, szarvasmarha beállítási áraink 
1 m/m-kint átlag 80 kor.; legelső rendű ökör 
' okt. hónapban q kint 110 kor. volt Bécsben 
' és Bpesten egyformán.

Egészben véve, hol a czukorrépatermés 
calamitása nem volt, gazdáink meg lennének 

• elégedve, a munkáskérdés sorvasztja azon- 
; bán gazdáinkat, a nagy mérvű kivándorlás 
’ még károsabbá teszi az állapotokat, a szo- 
' cialismus beavatkozásával lehetetlenné teszi 
' egyáltalán a gazdálkodást; alacsony gabona

árak, magas munkabérek és hiányzó munkás 
kezek mellett a kilátás a jövőre eléggé 
sivár! Össze kell fognunk, kését kézbe téve 
tömörülni kell a munkaadók szövetségébe 
a legszigorúbb elvek és szabályok alapján, 
hogy létezhessünk.

; Jövő programunkat múlt év decemberi 
közgyűlésen részletesen körvonalazván, nem 

i akarunk ismétlésekbe bocsáj tkozni, hogy a 
munkás kérdésen kívül a mezőgazdaság egyéb

ügyeit tőlünk telhetőleg felkarolni s minden 
egyes gazdatárs javára közrehatni kivánunk ; 
a szövetkezés terén nemcsak a megkezdett 
utón akarunk haladni, hanem értékesítési 
szövetkezetek (tej, magtári stb.) létesítése 
terén óhajtunk minél nagyobb eredményeket 
elérni; hasonlóan a növénytermelés és állat
tenyésztés terén is fontos haladást tűztünk 
ki zászlónkra; s ha törekvéseinkben gazda
társadalmunk és elsősorban tisztelt tagjaink 
több érdeklődést tanúsítanának, az eredmény 
kétség kivül sokkal nagyobb lenne, kérjük 
tehát fokozottabb támogatásukat, hogy a 
kitűzött czélunknak ezáltal jobban megfe 
lelhessünk.

(Vége.)

II

Levél a fővárosból.
Budapest, 1907. április 30.

Ma, — amidőn e sorokat irom, még 
április van; de a május már elöreveti árnyé
kát. Két nap óta a folyton csepegő esőben 
az ismerős butorszállitó kocsik járnak szer
teszét a városban; itt van a májusi költöz
ködés. Budapest lakosságának fele hurcol- 
kodik ; a másik fele pedig augusztusban fog, 
mert megjött a májusi házbérnegyed és 
ezzel együtt a legújabb stajgerolás. A fővá
roshoz kötött ember, akit a háziuri éa ház
mesteri nyelv „partáj**  néven ismer, az 
újabb házbéremelésre megint ahhoz a segít
séghez fordul, amely semmin sem segit; a 
felmondáshoz. Felmond, mert lehetetlen nagy 
házbéreket követelnek tőle, — de azért 
mégis csak megadja ezt az összeget — 
máshol. Ez bizony nem segítség, sőt rosszabb 
annál, mert ráadásul még a hurcolkodási 
költségek és károk is nyakába szakodnak 
az elégedetlen és élni akaró halandónak. A 
felmondás a tehetetlen elkeseredésnek csak 
olyan kifejezése, mint mikor a Petőfi juhásza 
nagyot üt botjával a szamár fejére.

A szép, — a költők által annyiszor 
megénekelt gyönyörű május még egy másik 
keserű labdacscsal kedveskedik a főváros 
népének. A falusi leányok egy nagy része, 
akik télre bejönnek cselédnek, a mezei 
munkára mind hazasietnek és most oly nagy 
a cselédhiány, amilyenre még nem volt példa. 
A cselédszerzö intézetben, ahol máskor helyet 
kereső cselédleányok üldögélnek, most a 
nagyságák üldögélnek a fal melletti lócán, 
várva a jó szerencsét, amely egy cselédet 
hoz eléjük. Ennek a rendkívüli és már 
megdöbbentő cselédhiánynak természetesen 
rendkívüli okai is vannak. Sokan az amerikai 
kivándorlást emlegetik és bár tagadhatatlan, 
hogy annak is van benne része; de a fő ok 
mégis a budapesti rendőrség erkö'csnemesitő 
tébolya, amely az utolsó mosogató leánytól 
apáca-erényeket követel és a legkisebb ok 
miatt is eltoloncoltatja a cselédeket. Abból 
a faluból pedig nem igen kívánkozik az 
azelőtt Pestre vágyakozó leány a fővárosba, 
— amelybe néhány ilyen cselédet haza- 
toloncoltak.

Szóval május sok mindenféle széppel 
kedveskedik Budapestnek; — meghozza a 
májusi hurcolkodátt, a házbéremelést, a 
cselédhiányt és ezzel a cselédbérek rohamos 
felszökését; sőt meghozza Arnoldson asszonyt, 
a svéd csa'ogányt, az Operaház állandó 
májusi vendégét — csak épen a szép májusi 
időt nem. Hetek óta állandóan és a javulás 
minden reménye nélkül zuhog, szakad, esik, 
csepeg, vagy szemereg az eső és az égbolt, 
amelyről némelyek azt állítják, hogy kék 
szemű, oly kétségbeejtő szürkeséggel ter
peszkedik széjjel, mintha soha többé nem 
akarná átbocsátani a nap sugarait a piszkos 
felhötömeg. Az egész országban nagy az 
aggodalom, hogy a sok nedvesség mindent 
tönkre tesz és a földmivelésügyi miniszter
nek a vetések állásáról szóló jelentéseit úgy 
várják, mint a falusi kisasszony a regény
folytatását az újságban, amely épen a lég 
érdekesebb résznél szakadt félbe. Lévai.

*) A levél a múlt heti számunkból kiszorult ; 
bocsássa meg kedves levelezőnk, hogy az időjárás" 
illetőleg ilyen anakronizmusba vettük bele. — Szerit

Különfélék.
— Esküvő. A lévai honvédtisztikarnak 

egy rokonszenves, közszeretetnek örvendő 
tagja Hunyady Imre m. kir. honvédszázados 
f. hó 9 én esküdött örök hűséget Lucswnán 
bájos arájának, Várady Szakmáry Zsófia 
urhölgynek. A szép frigyhez mi is sok sze
rencsét és zavartalan boldogságot kívánunk.

— Országgyűlési képviselőink között 
visszatetszést szült ama távirat, melyet a 
„Barsmegvei gazdasági egyesület**  nevében 
a cseléd-törvény javaslat tárgyalásának alkal
mából hozzájok intéztek. A'kalmunk volt 
nehány ily táviratba betekintenünk, amely
nek szövegéből az tűnik ki, mintha még ma 
is „utasítással**  vélnék elláthatni a képviselő 
két. Azt hisszük, az egyesület tagjai osztják 
véleményünket, s a képviselői jog hatáskörét 
érinteni nem volt szándékukban ; a távirat 
szövege tehát —- ezen szempontból Ítélve 
— nem felelhet meg intenciójuknak; as egye
sület szándéka kizárólag a gazdaközönség 
érdekeinek figyelembe vételére irányult.

— Osztály- és érettségi vizagála 
tok a helybeli főgimnáziumban. A lévai 
róm. kath. főgimnázium Vili, osztályának 
vizsgálatait megelőző „Veni Sancte**  folyó 
héten csütörtökön volt. A vizsgálatok másnap
10-én  vették kezdetüket a hittaai vi«ig»‘



Ugyan e napon volt még viisgAlat a 
történelemből, görögből és görög-pótló tár
akból ; H-én szombaton a mennyiségtanból 
■j természettanból; 13 án less a német éa 
ílgyar nyelv éa irodalomból; 14-én pedig
, latin nyelvből éa böleaéasetből. A hittani 
riisgálaton mint érseki biztos jelen volt 
B<jthy László prépost-plébános. A Vili, osz
tály vizsgálatait. követni fogja az érettségi 
vizsgálat írásbeli része, a szóbeli rész pedig 
|( edd'gi értesülés szerint junius hó 10.11. 
és 12. napjain lesz.

_ Gyászeset. Egy tisztes munkában 
elaggott derék uriasszony haláláról szól a 
..Miiévél, aki egész életét hitvesi és család- 
inyai nehéz kötelesség teljesítésben töltötte 
e| méltó például szolgálván gyermekei- éa 
unokáinak. A boldogult matróna Láva város 
néhai főjegyzőjének, Szilassy Zsigmondnak 
volt özvegye; benne Szilassy Sándor, Roxer 
Jánosné, özv. Farkas Akoané éa Szilassy 
Pessö édes anyjukat gyászolják. A gyász
jelentés igy szól : Alulírottak fájdalommal 
tudatják, bogy édes anyjuk, testvérük és 
nigyanyjuk özv. pilisi és szilasi Szilassy 
2eigmondné szül. Jandák Janka életének 
74-ik évében, hosszú és kínos szenvedés 
i * halotti szentségek ájtatos felvétele után 
folyó hó 7-én meghalt. Sokat szenvedett 
drága halottunkat folyó hó 9-én délután 2 
órakor a lévai kórházból kisérjük örök nyugvó 
helyére. As engesztelő szen'mise áldozat 
pedig folyó hó 11-én reggel 7‘/» órakor fog 
, plébánia templomban bemutattatni a Min
denhatónak. Léván, 1907. május hó 8 án. 
Legyen nyugalma csendes 1 özv. Zólyomi 
Ferencné szül. Jandák Antónia, özv. Kolmayer 
Gusztávné szül. Jandák Helén testvérei. 
Pilisi és szilasi Szilassy Sándor, Vilma férjezett 
Boxer Jánosné, Olga özv. romántalvi Farkas 
Aáosné, pilisi és szilasi Szilassy Dezső gyer
mekei. P.liai és szilasi Szilassy Sándorné szül. 
l’dvary Irén; Roxer János; pilisi és szilasi 
Szilassy D?zeöné bzüI. Richter Sarolta ; veje 
és menyei. Pilisi és szilasi Szilassy Irénke, 
BJske, Sanyiba ; Roxer Pali és Miki; Román
falvi Farkas Fivadar, Imre, Olga és Janka ; 
pilisi és szilasi Szilassy Alika unokái.

— Kitüntetés. Laube Károlynak, a ' 
gróf Hunyady Károly alsópéli uradalmában i 
miiködö főerdésznek a földmivelésügyi mi- ■ 
niszter 40 évi bü szo'gálatainak elismeréséül 
az ezen célra alapított diszérmet adomá- j 
nyozta.

— Függetlenségi pártalakulások 
a tót községekben. A múlt vasárnapon 
Garam-Szöllőe, Gsejkö és Tolmács közsé
gekben szervezkedett a függetlenségi párt. 
A központi választmány megbízásából dr. 
Vlcsek Ferenc szállt ki a nevezett 
községekben, s kifejtvén az alakulás célját, 
szükséges voltát, ismertetvén annak szerve
zetét, a községbeliek egyetértő akaratával 
megalakította a községi szervezeteket illető
leg helyi bizottságokat. Ennek tagjai : 
Tolmácson: Krajcsi János, Brumlovszki István, 
Cser vénák János, Pszárszki István, Pszárszki 
János öregebb, Brumlovszki András. Garam- 
Szö lösön : ifj. Abelovszki J snos, Chlebo János, 
ifj. Pszárszki András, Holka János, Izsóit 
Vendel, ifj. Kincsi János, Lupái János, Gellen 
Márton öregebb, Ilauran Jakab, Martini 
János, Kristóf István, Lupái Vendéi, Liesz- 
kovszki István, Hauran István. Csejkön : 
Béres Vendel, Tuhi Máté, Uhnák Máté, 
L'/mák Lőrinc idősb, Tuhi Mihály, Svaral 
Jakab, Uhnák János, Pszárszki István, Ku- 
yyela József, Gajdos István ifjabb.

— Pünkösdi bál. A lévai borbélyok 
és fodrászok vállalkozó szellemű tagjai fel
buzdultak, s folyó hó 20 án azaz pünkösd 
hétfőjén, az „Oroszlán" vendéglő összes ter
meiben, műsorral egybekötött zártkörű tánc
estélyt rendeznek, a melyre múlt héten bo
csátották ki a díszes meghívókat. A tiszta 
jövedelem a St-.fánia-Arvaház és az íz- , 
rtelita Nőegylet javára fordittatik. Kezdete 
este fél 9 órakor. Balépti-dij : személyjegy 
1 korona 60 fillér, családjegy 3 korona. Az 
érdekesnek ígérkező műsor az estélyen lesz 
ismertetve. Jegyek előre válthatók a hely- . 
beli fodrász üzletekben. A vigalmi bizottság, 
mely az estély sikerén buzgólkodik, a követ
kezőkből áll: Pick Ede elnök. Hartl Rezső 
sleinök. Lehocki Vilmos jegyző. Lehocki Béla 
pénztárnok. Tóth József ellenőr. Beluch János 
ellenőr. Vidinszky Géza főrendező, Rendezők : • 
Deimanth Tivadar, Gápel János, Klincsok 
Andor, Kosztbár Ado'f, Krausz Lajos, Lereh ‘ 
József, Mandák István, Obert Tódor. — Kik | 
tévedésből meghívót nem kaptak, forduljanak 
* vigalmi bizottság bármely tagjához. |

— Kitüntetett oselédek Folyó hó . 
b-én megható ünnepélyes életképek játszód
tak le — a valóságban — Dobó-Berekalján 
és PusztarSzent-Kereszten. — Berekalján 
Major János községi tehénpásztor kitüntetést 
kspott azért, hogy községét egyfolytában 
°3 monod ötvenhárom esztendő óta hűségesen 
szolgálja. Az ötven korona jutalmat és dísz
oklevelet dr. Ordódy Vilmos szolgabiró az 
elismerés és a munka megbecsülésének lelkes 
szavaival adta át az ünnepeknek, aki egy
szerű munkakörét példás lelkiismeretességgel 
és hűséggel töltötte be több mint félszázadon 
keresztül, és abban aggott el kora ifjúságától 
kezdve. — Ugyancsak szép ünnepélynek 
voltak tanúi Garam-Ujfalu és Puszta-Szent- 
Kereszt lakosai. Az emelkedett hangulatot 
Bdí/ty Gyula esperes-plobánoi keltette fel, 
*’ istentisztelet alatt tartott szent beszédé
vel, mely a hü szolgáról szólt, akit ura a 
c,ekély szolgálatban tanúsított hűségéért, i 
kljei bizalommal úrrá toss vagyoni- :

bán. A tukjdonképeni ünnepély Puszta-Szt.- 
Kereszten folyt le. A keszii körjegyzőség öt 
községének elöljárói és az egybegyült ünnep- ( 
ők a Szózatot énekelték, mire dr. Ordódy 
Vilmos sso’gabióó átadta a jutalmat és dísz
oklevelet Tomka Józsefnek, aki mint kocsis 

év óta szolgál egyhelyben kifogástalan 
hűséggel és kötelességteljesitéssel. A hatóság 
képviselője helyesen és helyén fejezte ki 
beszédében azt, hogy ha mindenki igy telje
sítené a rábízott munkát, ilyen kitartással 
és hűséggel, akkor nem volna amerikai kiván
dorlás, akkor nem volnának szociális bajok. 
Báthy Gyula esperee-plebános az egybegyült 
nép előtt Be»A:oi>íc/i Géza földbirtokosnak, 
mint munkaadónak érdemeiről beszélt, aki 
cselédjeiben nem szolgákat, hanem munka
társait látja, őket családja tagjai gyanánt 
tekinti, aminthogy minden karácsony-estén 
karácsonyfát állít fel cselédjeinek. Buzdította 
a gazdaság alkalmazottait, hogy becsüljék 
meg az ilyen szolgálatot és kövessék a 
a kitüntetett Tomka József derék példáját. 
— Ezután a Himnuszt énekelték az egybe
gyűltek, as ünnepély után pedig a vendég
szerető gazda szives asztalánál vidám lako
mára gyűltek as ünneplő vendégek, a környék 
értelmisége, a községi elöljárók és az össszes 
cselédek, akik vidám zeneszónál töltötték el 
a hűséges szolgálat áldomását. — Szolgáljon 
es például és okulásul azoknak, akiket illet 1

— Tőire — nyár. Annyit panasakod- 
tunk a hosszantartó hideg időjárás miatt, 
hogy egyszer csak megemberelte magát, s 
tegnap egy hete — a tavaszt teljesen mel
lőzve — beállított a valóságos nyá-. A 
gasdák nem jó dolgokat jóim nak ebből az ’ 
átmenet nélkül való időváltozásból; a hosszú - 
tél amúgy is sok kárt okozott, most a zsenge I 
fejlődést is elsütéssel fenyegeti a hirtelen 
beáll itt forróság. Még szerencse, ha közben > 
oly bőségesen üditö záporok lesznek, mint 
az áldozócsütörtöki. Most már minden zöldbe ■ 
borult, s a nyári állapothoz már csak az 
szükséges, hogy az u'cákat rendszeresen 
öntözzék.

— Konkurzus. Az esztergomi főegy
házmegye kötelékébe lépni szándékozó ifjak 
felvételi vizsgálata a jelen 1906/7. tanév 
végén jul'.us hó 2-án fog az esztergomi pap
nevelő intézet dísztermében megtartatni. A 
pályázó ifjak a felvételt megelőző napon, I 
vagyis julius hó l-én reggel 9 órakor tartóz- ' 
nak az esztergomi paprevelö intézetben ' 
beiratkozás és orvosi vizsgálóé végett meg
jelenni és a következő okmányokat magukkal 
hozni; 1. a múlt iskolai évről szóló bizo
nyítványaikat, 2. keresztleveleiket, 3. bérma- ■ 
leveleiket, 4. szülőik házasságleve'ét, 5. az 
illetékes hittanárok és plébános ok ajánló 
leveleit. A felvételi vizsgálat tetszésszerinti | 
szavalatból és latin auktor fordításából áll. 
Felvételre csak'oly ép testű és egészséges 
ifjak számithatnak, kik a gimnázium IV-ik 
vagy felsőbb osztályait jó sikerrel elvégezték 
s kiket erkölcsi viseletűk ajánl. Kívánatos, <■ 
hogy a főegyházmegye területén használt 
nyelvekben (tót, német) is jártasak legyenek. 
A felvételi vizsgálat tartama alatt a szegé
nyebb sorsú tanulók ingyenes szállást és ellá
tást kapnak az intézetben, ha ezért legké
sőbb junius hó 28-áig az intézet kormány
zóságához levó'.ileg folyamodnak^

— Panasz- ős indítvány-könyv. 
A következő ieve'et kaptuk ; Mélyen Tisztelt 
Szerkesztő Ur 1 Igen kérném a Tekintetes 
Szerkesztő Urat, ha az alábbiakat közölné 
b. lapjában : „Levélszekrény hiány “.Vájjon mi 
az oka annak, bogy körülbelül egy hó óta 
a Teleky- és Kazincv-utca sarkán lévő 
postaszekrényt levették? Talán azért mert 
itt a tavasz és ilyenkor jól esik egy kis 
séta ? Nem mindenkinek van ám ahhoz 
ideje, hogy minden egyes levéllel a nagy 
postára promenádozzon, még aztán mindinkább 
tért hódit a mai reális világban eme jó 
mondás, bogy „az idő pénz.u Igen szeretném 
ha a Tekintetes Postahivatal figyelme ráte- 
relödne eme jogos pauaszunkra. Tekintetes 
Szerkesztő Urnák tisztelő hive egy Teleky- 
utcai lakó és gyakori levélíró. Léva, 1907. 
május hó 10

T a n ü g y.

Vizsgálatok rendje
a lévti áll. tanítóképző intézetben az 190617. 

iskolai évben.
Május hó 23.-án és 24.-én magánvizs

gálatok.
Május hó 25.-én, a IV. éves növendékek 

osztály vizsgálata.
Május hó 28 án és 29 én írásbeli képe

sítő vizsgálatok.
Junius hó 3-án tanári tan'cskozmány 

a képesítői írásbeli dolgozatok felett.
Junius hó 7-én hittanvizsgálat a képző

intézetben és a gyakorló iskolában, mely 
után a gyak. isk, növendékek rendszeresen 
tovább járnak, a mig bizonyítványaikat ki 
nem kapják. D. u. Tanáriszéki gyűlés a 
képzőintézeti növendékek előzetes osztályo
zása felett.

Junius hó 10-én osztályvizsgálat a tkp.
I. évfolyamában.

Junius hó ll*5n  osztályvizsgálat a tkp.
II. évfolyamában.

Junius hó 12-én osztály vizsgálat a tkp.
III. évfolyamában.

Junius hó 13-án d. e. évzáró tanári 
értekezlet, d. u. 4 órakor ünnepies torna
vizsgálat, utána bizonyitványkiosztás s az 
I,—Hl, évet növendékek elboesktisa,

Junius hó 14-én a gyakorló iskola és 
ismétlő iskola vizsgálata.

Juuius hó 17 -én kezdődnek a tauitó- 
képesitö vizsgálatok a hittanv;zsgálattal. A 
jelentkezőket csoportokba osztja a vizsgáló 
bizottság; naponkint egy csoport teszi le 
képesítő vizsgálatát.

A tanító képesítő vizsgálatok befejez
tével kezdődnek a kántori vizsgálatok.

Kelt a lévai állami tkp. intézet 1907. 
április 8-i gyűléséből.

Köveskuti Jenő 
igazgató.

Közönség köréből.
Köszönet-nyilvánitás.

A lévai takarékpénztár 100 kor., a lévai 
takarék és hitelintézet 50 kor. a lévai ke
reskedelmi bank 20 kor. adományban a lévai 
önk. tűzoltó egyletet részesítette, ezen ado
mányokat mindön hirlapilag nyugtázom, 
egyben kössönetemet is nyilvánítom.

Farkas Orbán 
ö. t. e. tőparancsnok.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 évi május hó 5-tól 1907 évi május hó 12-ig, 

Születés.
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Bátovszki János Burda Mária leány Mária

Trnyan Péter Luzsni Katalin leány Aranka

ifj. Mordinyi ÁgOBton Cservik I. fiú István

ifj. Sztribula J. Viczencz E. leány Julianna M,

Dr. Gergely Fülöp Berger M. leány Biri Berta

Kaszás Károly Weiner Mária leány Erzsébet Ro»

Házassá( •

Halálozás.

Völeaeny cs menyasszony neve Vallása

Szlusui Mátyás Csuvara Julianna r. kath.

Major István Zvara Julianna r. kath.

IQ. Rácz Jónás Balogh Rozália ev, ref.

Zvara István Oazdov Mária r, kath.

Dobos Pál Peluch Mária r. kath.

I
I

t

Az elhnnyt neye Kora A halál oka

Boldis János 10 év Agybártyagyull.

Ferencz Julianna 13 hé Tüdőgyulladás

Paulik József 70 év Gutaütés

özv: Szilassy Z. Jandák J. 73 év Arcz-rák

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Józset rendőrkapitány.

Busa m.-mázsánként 18 kor. 20 fill. 18 
kor. 40 fi'l. — Kétszeres 14 kor. 40 fill. 14 
kor. 80 fill. — Rozs 13 kor. 60 fill. 14 kor 
20 fill. — Árpa 12 kor. 40 fill. 13 kor. 40 
fill. — Zib 15 kor. 60 fill. 16 kor. 60 fill.
— Kukorica 12 kor. 40 fill. 12 kor. 80 fill
— Lsncsc 27 kor, — fill. 27 kor. — fill. — 
Bab 14 kor 40 fii1. 15 kor. 20 fill — Kö
les 9 kor. 40. fill. 9 kor. 60 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten
Vöröshere elsőrendű, eredetileg is aranka

mentes 150—155 — Vöröslóhere elsőrendű
130—140 — Vöröslóhere esöverte mag 
140—145 — Luczerna elsőrendű világos 
szem 130—140 — Luczerna esövert barna 
magú 110—120 — Biborhore 28—30 — 
Fehérhere 90—110 — Baltaczin 32—33 
— hámozott 76—80 Muhar 17—18 — 
Bükköny 14—15 —

Nyilttér. 
Értesítés.

Tisztelettel értesítjük Léva város n. é. 
közönségét, hogy Nagy József borbély által 
tett megjegyzések a valóságnak meg nem 
felelnek, mert azok mind az elkeseredésének 
kifolyása, miután öt kartársai — illetlen 
viselkedése miatt — bojkottálták, esuttal 
kérjük a n. é. közönséget, hogy az ilyen 
rágalmaknak helyt ne adjon.

Tisztelettel
Lévai borbély és fodrászok.

Lakás változás!
Építkezés végett lakásomat f. évi 

május 1-től október 31-ig ZugÓ-UtCZa 
8 8Zám alá áthelyezem.

Özv. Schmidtberger Jánosné 
kéményseprő mesterné.

193/1907 végrh, szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 
102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy az 
ar.-maróti kir. járásbíróságnak 1906 évi V. 52/i számú 
végzése következtében Dr. Ardó Alfréd ügyvéd által 
képviselt Révai testv. írod. int. javára Dr. Persay 
Ferencz ellen 534 K. s jár. erejéig 1906 évi január 
hó 31-én foganatosított kielégitéei végrehajtás utján 
le- és felülfoglalt és 2642 koronára becsült kővetkező 
ingóságok, u. m.bútorok, Yostgép, könyvek stb. 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a fenti kir. járásbiróság 1906 évi 
V. 52/9 számú végzése folytán 844 kor. 80 fill. töke- 

| követelés 534 K. után 1900 évi január hó 1 napjától 
, járó 5°/0 kamatai, l/s% váltódij és eddig összesen 5 

kor. 75 fillérben biroiiag már megállapított költségek 
erejéig, Ar-maróton 1907 évi május ho 17 ik napjának 
délelőtti 8 Órája határidőül kitüzetik és ahhoz a veuni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
bogy az érintett 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.

i Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
is le és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 
120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Armarót 1907 évi május hó 2 napján.

Bagotai Lengyel Aurél 
kir. bir, végrehajtó.

Egy jó karban levő
ZONGORA eladó.

Cim e lap kiadóhivatalát an.

Olcsó húst adnak az óriási nyulak 
melyek 100 első díjjal lettek kitüntetve, 
egész 30 font nehezek lesznek, minden ele- 
séget, égaljat és ólat kibírnak, úgy mint; 
angol és franczia, kotorni, belga fi andriai, 
kék becsi, lotharingiai, normandiai óriások. 
G hetesek 1.50 kor, 6 hónaposak 5 kor.-tói 
feljebb. — Sport- és óriási haezongalambokat, 
darabját 2 kor.-tói feljebb szállít Schwab, 
Bécs Wiedner Haupstrasse 127/B.

CSASZáRFŰRDÖ Budapesten. Nyári ú 
í 1 téli gyógyhely, a magyat

irgalmasrend tulajdona Elsőrangú kénes hév- 
I VÍZÜ gyógyfürdő', modern berendezésű gőz

fürdő, kényelmes iszapfürdők, uszodák,török-, 
kő- és márványfürdők ; hőlég-, szénsavas- és 
villamosviz-fürdők. Ivó- és belélegzést kúra. 
200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, ju
tányos árak.

Prospektust ingyen és bérmentve küld
Az igazgatóság

1 __________________________________________________

! Eladó vagy bérbeadó ház.
László utcza 11 számú ház szabad

kézből eladó, — esetleg bőrbe vehető ; 
bővebben

LÁSZLÓ IMRE
? Tkpénztári pénztárosnál.

„Kákádban egy szőlő, 
jó hajlékkal és pinczével teljesen kiül*  
tetve eladó.

C.m e lap kiadóhivatalában.

I
!
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Erzsébet-Sósfíirdö

Enyhe hashajtó főfoxrása..

budai

Négy szobás lakás
kerestetik Augusztus l-től.

Czim e lap kiadóhivatalában.

Nagyságos asszony, < 
tudja-e, hogy a maláta-kávé vásár
lásánál miért kell önnek a >Kath- 
reiner. nevet hangsúlyozni ?

Mert különben annak 
az eshetőségnek teszi 
ki magát, hogy kétes 
értékű utánzatot kap, 
mely a *Kalhreiner*-t  
kitüntető, mindenelőnyt 

nélkülöz.

Csakis • 
Kathreíner*féle  Kneipp- 

maláta kávé
blrla, különleges előállítási 
módszere révén, a gyar
matkávé ízét és zamatját.

Méltóztassék azért, Nagyságos 
aszony, jól emlékezetébe vésni, 
hogy a valódi »Kathreiner« csakis 
zárt eredeti csomagokban kap
ható .Kathreiper-féle Kneipp- 
maláta kávé, felirattal és 
Kneipp páter arcképével, mint 

védj egy gyef



Bars- és Hont megyéket érdeklő vasúti uj menetrend 1907. május 1-től. _
G-Berzencze—Léva. Léva- Csata—Pariány-Nána

Gr.-Berzencze ind. 
Jálna . . .
Saskő-Váralja 
Gr.-Szt.-Kereszt 
Geletnek-Szklenó 
Szénásfalu-Vichnye 
Zsarnőcza . 
Zsarnócza - Fttrészm. 
Garamrév 
Rudnó 
Újbánya • 
Bars Berzence 6. őrh. 
Gr.-Szt.-Benedek 
Kovácsi . .
Nagy-Koszmály 
Léva • • ■)"d.‘

Nagy-Szecse 
Alsó-Várad • 
Nagy-Salló . 
Zeliz . . ,
Garam-Damásd 
Oroszka . .
Csata érk. 

ind.
Bény . . .
Kéménd . .
Köhid-Gyarmath
Párkány Nana érk.

545

*6UU
607
6^
630
649 

*6&4
700
710
7 16
724
745
755
804
819
930

*940
948 

1010 
1033 
1043 
1055 
1102 
1118 
1131 
1142
11 33
1212

1230
1238
12«

1 06
126
134
2«5

*2 10
2n
222
24«
252
313
324
337
3 34
4 08

*419
425
447
5 08
520
530
537
557
614
629
646
7“

1243
1237

1 03
125
1*6
157
207
214
222
235
246
259
3 16

Budapest felé . ind.
r »

érk.

Bécs felé
n

ind.

1237gy
344 sz. 
l4»gy
5’5 sz.
259gy.

915gy
H30“z. 
12Ö9sz.

érk. 700gy. 6 32sz.

82’gy-
840sz.
945gy. 

1000 sz.
838gy- 

lHOsz. 
12ü5gy.
545 sz.

339 sz.

555dz.

702gy.

19. szám.

Kávé

New-Cuba kávé . . 
Jamaikai legfinomabb . 
Kuba legfinomabb . .
Ceylon legfinomabb 
Ceylon finom .... 
Portorico finom, és Cuba 
Gyöngy legfinomabb 
Mocea legfinomabb . .
Arany Jáva legfinomabb 
Brazíliai legfinomabb . 
Brazíliai II. rendű . . 
Cuba pörkölt .... 
Hungária kávé . . . 
Örötl kávé . . . .

1 klg. frt. kr. 
. . . 1.60 
... 2.20 
. . . 2.20 
. . . 2.10
. . . 2.-
. 1.60 2.- 

1 60 2.— 2.20 
. . . . 2.20
. . . . 2.20
. . . . 1.60
. . . . 1.30
. . 2.— 2.40 
. . . . 1.20
. . . . 1.-

Kapható:
Kern Testvéreknél, Léván.

Tisztíts csak

Glóbusz
.fém tiszti tó kivonat

Parkauv-Nana-Csata-Léva. Leva-Gr.-Berzencze.
Budapest . . ind. 215«- 1030sz. 720gy. 665?J-

B.-Gyarmat—' -Nana es vissza. Érseíuivar—Kis-Tapolcsany es vissza.

ind. 
ind.

Bécs 
Párkány-Nana 
Köhid-Gyarmath 
Kéménd . .
Bény .... 
Csata . . .
Csata . . 
Oroszka . .
Garam-Damásd 
Zseliz . . •
Nagy-Salló 
Alsó Várad . .
Nagy-Szecse . 
Léva .... 
Léva .... 
Nagy-Koszmály 
Kovácsi . . •
Gr.-Szt.-Benedek 
Bars-Berzence 6. Örh. 
Újbánya . .
Kudnó . . .
Garamrév . .
Zsarnóeza-Fürészm. 
Zsaruócza . I 
Szénásfalu-Vihnye 
Geletnek-Szklenó 
Garam-Szt.-Kereszt 
Saskő-Váralja 
Jálna . . .
Gr.-Berzencze .

I

*

érk. 
ind.

|

830
847
9Ö2

9~
927
935
943
953

lOo.i
10” 
lOao 
10” 
1107

r

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

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

ind.

érk. 
ind.

ind. 310 8 20 227 Érsekújvár . . iQd«
344 844 252 •Bánkeszi 3 sz. örh.

*400 *900 *309 N.-Suráuy . . érk.
416 915 323 Nagy-Surány ind.
435 933 342 Zsitva-Födémes
4” 940 350 Kis-Mánya . .
5“ ion 412 Mánya . • .
532 1019 432 •Szt. Mihályúr

*542 1Q30 445 Vajk ....
5” 1043 502 Verebély . .
6“ ll°o 519 Zsitva Újfalu .
627 ll13 532 •Betekints •
656 1118 557 Taszár . . .
7 49 1212 705 Aranyos-Maróth 

Kis-Tapolcsány

855 4 18 535 Vissza.
951 52° gsi Kis-Tapolcsány

10»8 543 650 Aranyos-Maró th
1023 557 704 Taszár . . .
JO47 615 724 •Betekints örh.
1059 *6^1 *734 Zsitva-Ujfalu .
1118 612 750 Verebély . .
U38 622 808 Vajk ....
1205 712 830 *8ít. Mihályúr
1211 720 851 Mánya . . .
12 33 739 913 Kis-Mánya . .
123>* *701 *925 Zsitva Födőme8

115 809 943 Nagy-Suráuy . érk.
145 833 10°7 . S i“d-

•B inkeszi örh. 
Érsekújvár . . érk.

A fekete vonallal aláhúzott
gy ---- gyorsvonat; 8 —— személyvonat,
'jelzettek feltételes megállás.

számok az esti 6 órától reggeli 6

440 927 I 5U0 i 8óo
453 940 517 9Ö2
501 948 j 523 9Íő
509 1QO3 527 920
522 1017 539 9”
531 1027 547 9”
538 1038 5 54 946
547 1048 602 9“
557 l059 611 1003
6” 1126 633 10”
6 35 1139 644 10”.
644 1149 6’2 1042
6 34 1159 700 10“
709 1222 7” 1108
720 123‘ 723 1113

510 836 427 838
520 854 437 856
582 910 449 9“
53 s 918 455 9“
547 Q28 I504 9“
6»9 954 526 10”
619 10°7 536 10“
6 27 1017 544 10”
633 1034 533 11Ö8
640 1040 538 llüs
6 49 1 1034 607 11“
700 1109 618 11“
7 10 1115 621 11“
7 18 ll23 629 11”
7 30 U35 641 12“

ráig terjedő időt mutatják.

1907. május hó 12.

I

. Védjegy: „Horgony!*•d 11 —----------------------
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A Liniment Cansici Cúmp 
a Horgony- Pain-Expeller 

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szemek 
bizonyult köszvénynél, csúznál és meghülések- 
........ nél, bedörzsölés képpen használva. .... .
Figyelmeztetés.•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 csomagolva. Ara üvegekben K—.80, 
K 1.40 és K 2.— és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török íozsei 

gyógyszerésznél, Budapest.
0[Richtergyógyszertára az „Arany oroszlánhoz",

Prágában.
Elisabethstrasse 5 neu.

Mindennapi szétküldés.

Frázisokkal bizonyára tudnánk hatást kelteni a 
t. hölgyek körében, ilyeneket mellőzve egyene
sen megmondjuk, hogy a Hoppá angol teint 
regulator egymásra pótol minden krémét, szappant 
púdert, meg! szerű gyors isájrgal szépí', eltüntet 
szeplŐ% májfo’üot, bőrvörÖiség't, init< ssert., pör- 
senést, p ttanást, minden ar tisztát lanságot. Pu
hítja, ifjitja, üdíti, finomítja e's fehéríti az arcot 

és kezeket.
Ez és semmi más a

2 kor 50 fillér. Hoppá 2 korA50 fillér. 
Elismerő levelek a legelökeöbb hölgy k'öl.

Főraktár: Kaiser V. és tsa. drogéria. 
O-37-CT, Barossát 1 sz. 

Kapható gyógyszertárakban és drogériában.

I

részére nélkülözhetetlen!

Legjobb szépitőszer a

FÖLDES-féle MAKÍrTTcBÉHB
. ■ ■ - ■ ' •

PAr nap alatt biztosan eltávolít szeplöt, májfoltot, pattanást, bőratkát (Mítesser; és minden 
más börbajt. Kisimítja a ráncokat és az arcott fehérré, simává varázsolja, üdít és fiatalít. 

^Lza.: Jcis tég-ely 1 Icorcxxa.. nag'y 2 lccroK.a..
KIVÁLÓ TOiLETT CIKKEK : Marcit-hölgypor (3 szitber) 1.20 kor., 
Mirgit-szappan 70 fiMargit-fogpép I kor, Margit-arcviz I kor.

Kapható minden gyógyszertárban, drogériában és illatszerkereskedésben. 
Postán ivánvdtMlel Vagy a pénz, e ösetes beküldéie után küldi a készitg .

FÖLDES KELEMEN gyógyszerész ARAD
TCaplxató Xaé-vá-zx:

a íYóEvszertaraliliaD

Cigarettázók figyelmébe!
Sok pénzt takaríthat meg, ki 

szükségletét ezrenként Amstetter 
árudájában Léván szerzi be.

cigaretta hüvely 
Imre dohánynagy-

Az elismert legjo

Agricola vetögépek, acél ekék 1,2,3 és 4 
■betrá.zd.á.sTa.als, 

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

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

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

bogyómorzsolók.
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő.

W „S T F lí O K : -A..“

Tormács és vértetü pusztításra.
SxAllitliató tadcazéls t-ü.zOa.elyeJe.
Széna és szalmaprések nyugvók és
„gazdasági gépeket*'  legújabb szerkezetben készítenek és szállítanak :

WF~ MAYFARTH PH. és Társa -«Q
08. és k. kiz. szab, gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vashámormüvek 

Alapítva 1872. Bécs, 111 Taborstrasse 71. 1000 munkás.
Kitüntetve több mint 590 arany, ezüst és bronz éremmel, az összes nagyobb kiállításokon

Kaphatók: KUXRALELP DANIID úrrxAl Léván.
4*  ellsxxxexő levél $$$9

bb és legkitűnőbb

Cséplőgépek
szabad, uj kenögyiiríivel ellátott görgős csapágyakkal

kézi-, járgány és gözhajtásra,

1000 darab Bonton vergé hüvely frt. 1. 60.
1000 n R'z Francais ,, T) 1.40.
1000 n F°x „ n 1 40.
1000 w Kurnuc „ n 1.20.
1000 Kincs n n — 80.

6000 darab i
bérmentve küldetik.

egy postacsomag bármely állomásra

Nyomatott Nyitrai <1 Tina ktayvnyomdij&baa Uvfa.

Gabonatisztttó-rostik. Darálók. Morzsoló. Tizedes mérlegek. 
Mezőgazdasági gépgyárnak raktára: 

Kern Testvéreknél 
I-ié-vAxx_ 

Árjegyzékek kívánatra Ingyen ée 
bérmentve küldetnek.

V.Í»»FA8rH*C í| 
sxwWAu/Ujuy

1 i| 
![í ffl
piLi Á

járgányok í-16 vonoáiiat
Legújabb gabona tisztitó rosták 

Trieurek és kukorica morzsolók, szecs 
kavágók, daralók répavágók, 
szállíthatók valamint minden más fajta


