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felelős szerkesztő : HOLLÓ SÁNDOR.
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A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamáozlókat a kiadóhivatalba 
(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani. 

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény. 
3921/1907 szám.

Hirdetmény !
Láva város tanácsának 3846/1907 sz. 

határozata folytán köszhirré teszem,-hogy 
Léva városnak a bekövetkezendő télre 280 
köbméter kemányfából és 100 métermázsa 
kő-*s  pirszénböl álló fűtőanyagra van 
szüksége,-ennek szállítására árlejtést hirde
tek, -.niért felhívom a vállalkozókat, hogy 
pjániataikat hozzám augusztus 1-ig szíves
kedjenek benyújtani,-a legelőnyösebb aján
lattevő köteles a szerződést velem 8 nap 
alatt megkötni és 200 korona biz ositékot 
letenni,*a  szállítás felhívás utján 24 óra a’att 
teljesítendő a szükség szerinti részletekben 
s az átvétel a városházán történik.

Kelt Léván 1907 évi julius hó 1-án 
SócLogüa- Xja,jo« I 

polgármester.

A lakosság anyagi érdekelt
sége és a megyei székhely.

A vármegye székhelyének áthelye
zése ügyében az ellenoldalról sok min
denféle érvet hallottunk, de mintha 
magok is érezték volna helyzetük fonák 
voltát, érveltek meggyőződés nélkül 
annak tudatában, bogy az igazság és 
méltányosság diadalának útját amúgy 
sem állhatják.

Évekkel ezelőtt kiadott memoran
dumunkban felhívtuk az ellenfelet, hogy 
vettük az érdekeltségnek statisztikai 
adatokkal kifejezhető súlyát a mérlegbe, 
mert a számokat sem mogc.alui, ocíl 
félre vezetni nem lehet. És csodálatos, 
a maróti érdekeltség soha, de soha 
sem merészelt a statisztikai adatokhoz 
fordulni álláspontjának igazolása céljá
ból. Nem fordult pedig azért, mert a 
számok kétséget kizárólag kimutatták 
volna, hogy az aranyosmaróti székhely 
eddigi fentartása is hihetetlen mennyi
ségű kiadást és kárt okozott a várme
gye túlnyomó részének s ezenfelül a

TÁRCZA
Az eleven eszü biró.
Irta : 2Ca.xá.o» Tája.o».

(Folytatás.)
Nagyon különös a Fitos uram históriája.
Aztt ne gondolja valaki, kogy csúfság

ból ragadt rája ez a név, vagyis a fitos 
orráról. A becsületes neve vo’t ez: Fitos 
János uram, a tormos ember.

Tormos ember ? Mi az ? E fogyott már 
manapság az ilyen mesterség. Vagy ha van 
is, csak a faluhelyen van. Abból állott, 
bogy a tormos ember a tornyot reperálta. 
Nem csinált tornyot. Hanem ha levásott a 
tető, mállott a vakolat, megkopott a kereszt 
aranyozása, azt tódta, tódta. Mégsem ez volt 
* mesterségnek a virtusa, a tódást-fódást 
bömives, bádogos is elvégzi, hanem a munka 
légzésnek a módja as, a hogy az égbenyuló 
torony tetejére feljutott, meg onnan leszállt. 
Az alkalmatossága egyszerű volt: megkötött 
®gy hosszú kötelet a kereszt gombja alatt s 
•« onnét lelógott a torony hosszában. De 
Után ezen a kötélen kellett eljutnia a 
torony minden részéhez, mint a póknak a 
fonalán. Ide már ügyesség kellett, jó fej, 
Oeg bátor szív.

Fitos uram amúgy is jeles ember volt. 
Ezermester. Ha kellett, böllér volt, ha kel
lett barkácsolt, faragott fejfát a vésett rá 
•zepseges rigmusokat. Penészes órát kijavi- 
tfini, rokkát helyrehozni, olvasót kötni 
•ukajtót fonni, mindent tudott. Járatos, 
volt a tudományokban is. Várandós asszo
nyoknak tanácsot adott, podagráa lábra ftt- 
»«kből fürdőt javasolt, értett a csontraká s- 
b’i, ráolvasott a írásos gyerekre, fejfájásról, 
bikáról, harmadnapol hidegről tudott

közigazgatási adminisztráció sok és 
felesleges terhet rótt az államra és a 
vármegye közönségére.

Barsvármegye anyagi érdekeltsége 
Garam völgye felé gravitál, és nem
csak kizárólag a lévai és garamszent- 
kereszti járások s Körmöczbánya városa, 
de magának a központnak nevezett 
aranyosmaróti járásnak több községe, 
érdekeinek minden szálával ide fűződik 
és semmiféle közösséget, a mestersé
gesen előkészített hozzátartozáson kivül 
Aranyosmaróttal nem ismer. Tessék 
csak elővenni a Barsvármegye térképét, 
nyomban látni fogjuk, hogy Kovácsi, 
Csárad, Németi, Garamszentbenedek, 
Berzencze, Peszér, Magasmart, Orovnicza 
semmiféle érdekközösségben sincsenek 
Aranyosmaróttal. Az a kerület, melyet 
a lévai és szentkereszti járás, Újbánya, 
Körmöcbánya és Léva városa, nem 
különben s itt számitva az aranyos
maróti és verebélyi járásnak ebbe az 
érdekeltségbe eső községeit, a várme
gye területének aránylag kétharmad 
részét teszi.

Ezen a területen — a mely párat
lan jó összeköttetése következtében — 
nyitva áll a világforgalomnak — az 
anyagi érdekeltség súlya oly nagy, 

, hogy ezzel szemben a vármegye ara- 
nyos-maróti és oszlányi járása minden 
tekintetben hátra marad. A kereske
delmi és ipari forgalom túlnyomó része 
itt bonyoiittatik le. Miután pedig a 
forgalom legbiztosabb fokmérője az az 
adómennyiség, mely utánna kiszabatik, 
talán itt is a legczélszerübb egyenesen 
az adóstatisztikára hivatkoznunk. Bars
vármegye adó 8 illeték cimén a múlt 
évben a kir. adóhivatalokba összesen 
5,499,146 koronát fizetett, a miből a 
garami érdekeltség 4.156,252 koronát, 
a Zsitvavölgyi érdekeltség 1.342.894 
korona kincstári tartozást viselt

' mediczinát. Felfújt tehenet megoperálni, 
' beteg mslacz fülét megvágni, annak szabad- 
■ gálét beadni, nála jobban senki sem tudott. 
, A sok tudományát csodálta is a falu. Gyi- 
i vicskáné szomszédasszony egyszer vasárnapi 

istentisztelet után el is árulta Fitos uram 
nagy tudományának a nyitját.

I — Hallottatok ilyet. Es a Fitos hanyatt- 
fekve alszik mindig, mert ha oldalt fordul, 

, attól fél, kifolyik a fülén az esze.
Hát még a maga mesterségében ? Csuda 

i volt az. Mint a mókus, olyan fürgén mász
kált az egy szál kötélen s mint a parittya
követ úgy hajigálta át magát a torony 
egyik oldaláról a másikra. Toronyjavitás 
idején az egész falu apraja-nagyja ott bá
mészkodott az ügyességén. Fitos uram 
jókedvű ember volt, mulattatta a népet. 
Fömutatványa az volt, bogy mikor a torony 
legtetején volt, eleresztette a kötelet, elha
jította magát s zuhant lefelé; de hogy pár 
ölet esett, hirtelen elkapta a kötelet s nagy 
nevetve ereszkedett alá az ijedtségtől, meg 
csodálkozástól halálra rémült atyafiak közé.

Hanem hát nem lehet az Istent büntet
lenül igy kisérteni. Fitos urammal is meg
esett, a mit soha nem gondolt, hogy egy
szer valóságosan leesett a toronyból. Bizo- 

i nyosan felöntött a garatra.
Am kiszámíthatatlanok az Ür végzései. 

Történt, hogy a Fitos uram önkénytelen 
repülése idején épp a torony előtt ballagott 
Abrahám, a falubeli fütyülő zsidó. Fáradtan 
haladt a jámbor, nem is sejtve a vesze
delmet, a mely az égből rá hullandó volt. 
Mert a magasból alákalimpáló Fitos uram 
a szegény Ábrahám hátára zuhant. ▲ szegény 
öreg zsidó arcotal bukott a porba. Fitos 
uram pedig a biztos halálból a váratlan 
menekvés révébe jutva, a rémület él öröm

Ki kell emelnünk itt azt a valóban 
érthetetlen körülményt, hogy Újbánya 
városa nem lévén kir. adóhivatal szék
helye, s mivel a szentkereszti járásban 
sincs adóhivatal, az újbányái kir. járás
biróság területéhez tartozó községek 
kincstári tartozásaikat az aranyosmaróti 
kir, adóhivatalnál fizetik. És dacára 
annak, hogy az aranyosmaróti járáshoz 
tartozó, de Léva városával közvetlen 
összeköttetésben álló községek által 
fizetett illetékek is mind az aranyos
maróti kimutatás javára esnek, az 
aranyosmaróti hivatal múlt évi 1.307, 
116 K. kincstári bevételével szemben 
a lévai kir. adóhivatal 2.424,775 kor. 
bevételt mutat. Pedig az aranyosmaróti 
hivatal egyúttal az egész vármegyére 
hatáskörileg kiterjedő kir. törvényszék 
birói letétpénztára is, s igy számos 
egyébként a lévai kir. adóhivatalnál 
fizetendő illetéket is a saját számlájára 
számol el.

Minden esetre különös tehát, hogy 
az az érdekeltség, mely aránylag az 
állami tartozások túlnyomó részét fizeti, 
kénytelen legyen magát az elenyésző 
kisebbség érdekeinek alávetni csak 
azért, mert egy szerencsétlen véletlen 
következtében a vármegye székhelye 
Aranyosmaróton megrekedt.

Látjuk a vármegyei közigazgatási 
és árvaszéki iktatóban, hogy * bead
ványok legnagyobb részét a garami 
érdekeltség szolgáltatja, az árvaszék 
által kezelt vagyoni értékek túlnyomó 
része innen kerül ki; látjuk a megyei 
közgyűlési teremben, hogy a megye
bizottsági tagok túlnyomó része innen 
jön fel, s mikor mindezt látjuk ön
kénytelenül felmerül előttünk a kérdés, 
hogy miért kell ennek a nagy tömeg
nek annyi időt és pénzt fecsérleni arra, 
hogy a vármegye ügyeit Aranyosma- 
rótról intézze, hogy ügyes-bajos dolga-

ily változásán megzavarodvs, elfutott s meg 
sem állott hazáig. Az öreg Ábrahám ott 
maradt a porban, a lezuhanó Fitos agyon 
ütötte.

No ebből nagy haj lett.
Jóformán ki sem fújta magát Fitos, 

hálákat adni sem ért rá a szerencsés me
nekvésért, már megjött Gazsi, a kisbiró, 
hogy hivatja a községházra a biró.

— János, baj van, -- fogadja Fazekas 
Nagy András biró uram Fitost.

— Baj ? — feleli ez. Nincs nekem hál’ 
Isten, biró uram semmi bajom. Látja.

— Nincs neked. De van másnak. Abra
hám meghalt.

— Abrahám ? — kérdi csodálkozva. — 
Meghalt ? Hát hiszen e felől én egészen 
nyugságban vagyok.

— Vagy a ménkűt 1 Te ütötted agyon, 
a hogy a toronyból leestél.

— Csakugyan ? Szegény Abrahám, Ezt 
nem akartam. Hanem hát én erről sem 
tehetek. Én nem akartam ráesni, sem nem 
hittam oda.

Azonban hát megjött as Abrahám özve
gye hét gyermekkel s kétszer annyi atya
fiával. Soha a községháza olyan jajveszéke
lést nem hallott. Hogy mi lesz az özveggyel, 
mi a hét árvával, ki ád nekik kenyeret £ 
Bizony volt nekik szegényeknek jajgatni 
valójuk. A sok sirás-rivás után végre is 
elmondták, miért jöttek hát biró uramhoz. 
Tiszta igazság, hogy Fitos uram as oka 
ennek a nagy szerenosétlenségnek : istente
len merészségével már amúgy is sok gyere
ket ejtett írásba, sok várandós asszonyt 
betegágyba, most meg ime emberhalált 
okozott. Hát viselje a tette terhét. Adjon 
kenyeret az özvegységre jutott asszonynak 
s a hét gyereknek.

— Ne bomoljanak kigyelmetek, — för- 
medt rájuk a biró. — Bolond beszéd es. 

iban Aranyosmarótra fáradjon, a mikor, 
ha a hivatali székhelyet Lévára helyez
tetnék át, a vármegye nagy többsége 
felszabadulna attól a nagy tehertől, mely 
az Aranyosmarótra való utazgatásból 
reáháramlik.

Az aranyosmaróti érdekeltség sokkal 
kisebb, semhogy annak a vármegyei 
közigazgatás menetére nagyobb súlya 
lehetne.

Ez a kisebbség sokkal inkább meg
teheti az utat Lévára, mert aránylag 
sokkal kevesebb áldozatába kerül.

Ha a megyei székhely áthelyezésé
nél valamelyes indok számba jöhet, 
feltélenül a lakosság anyagi érdekelt
ségének kell döntő sulylyal bírni. Nem 
lehet célszerű, nem lehet jó közigaz
gatás az, a mely egy elenyésző kis- 
sebbség kedvéért a vármegyei közön
ség nagy többségének jelentékeny idő 
és pénzveszteséggel jár, Nem állandó
sítható a nagy többség folytonos
károsodása akkor, a mikor ezt a kisebb 
ség egyáltalán semmivel sem tudja 
indokolni.

Ennek az állapotnak véget kell 
vetni. Ez pedig másként megszüntethető 
nem lesz, mintha a vármegye székhe
lyét a vármegye súlypontjára, a 
mindenfelől könnyen megközelíthető 
Léva városába helyezzük át,

A kir. törvényszék ítélete.
A „Barsu múlt évi 1-sö sióméban nó- 

vátette egy lévai embernek eljárását s őt 
megfelelő világításba helyesve, méltatlan
nak ítélte embertársai beosülésére s essel 
kapcsolatban as általa elfoglalt állás betöl
tésére. — Es ss ur a súlyos vádak ellen a 
bíróságnál igyekesett elégtételt szerezni. 
Azonban a bíróság a lapban foglalt vádakat 
igazoltaknak, tényeken alapulóknak tekinti s 
őt keresetével elutasítja s az összes költségek
ben elmarasztalja.

Fitosnak is van kiről gondoskodnia, heted
magával ül as asztalhoz. Aztán meg mit 
vesznek rajta ? Hátán a háza, kebelibe * 
kenyere.

— Igazságot, igazságot! zokogott az 
özvegy. Rá hangos lármával jajgattak a 
gyerekek s a rokonság fenyegetően fölsudult.

Itt tenni kell valamit, a lelkek meg
nyugtatására. Belátta ezt Fazekas Nagy 
András uram is. Lekönyökölt hát as asztalra, 
két tenyerébe hajtotta a fejét, a homlokát 
őssseránczolta s behunyt szemmel gondol
kodott. Nem sokáig. Fölállt s hangos isavára 
elült a zsivaj.

— Csend legyen. Ide hallgasson min
denki. Csak a jó Isten bölcsessége tudhatja 
kifürkészni as Abrahám szerencsétlenségének 
az okát. De hát kigyelmetek as isteni böl
csességben nem nyugszanak meg. Segítsen 
hát az emberi bölcsesség, ha tud. Es lészen 
as Ítélet. Köteles Fitos uram a torony alá 
állani. Kigyelmetek menjenek föl a tornyba 
s a melyikükben megvan a szándék, essék 
a toronyból Fitos uram hátára. Punktum. 
A kinek pedig es nem tetszik, appellálhat 
a tekintetetes vármegyéhez.

Nem apelláltak. Alsséledtek. Csak aa 
özvegy átkozta el kegyetlenül a Fitos uram 
mesterségét.

Volt is foganatja as átkának. Egyszer 
megint jól lakott Fitos uram borral s lesu
hant a toronyból. Csakhogy akkor a végsete 
nem adott puha párnát alá a halál gyilkos 
kese ellen.

A jókedvű tormos embert elsiratta a 
falu. Még a halálbirót is megihlette as ö 
szomorú sorsa a ilyképp örökítette meg e 
halottkém-czédulán Fitos uram halálának 
okát: „Esen hulla részeg állapotában a torom 
tetejére fölmászván, leesett és meghótt.*



A bíróság ítélete ekként szó! : 
1520/1907. Btö. szám.

Ö Felsége a király nevében 1
Az aranyosmaróti kir. törvényszék vád

tanácsa nyomtatvány utján elkövetett becsü
letsértés vétségével terhelt Holló Sándor 
elleni bűnügyet Birtha József főmagánvád- 
lónak 1907 évi 1422 szám alatt kelt vádi
rata ellen a terhelt által tett kifogás folytán 
1907 évi május hó 27-én Lukács kir. tör
vényszéki biró elnöklete alatt Dr. Szabó 
Gyula és Króner Géza kir. törvényszéki 
bírák elnöklete mellett tartott nem nyilvános 
ülésében vizsgálat alá vevén a védő és 
fömagánvádló képviselőjének meghallgatása 
után következőleg

V é g z e t t:
A Bp. 281 § 1. pontja alapján a vádi

ratot elutasítja és az eljárást megszünteti.
A Bp. 482 § értelmében kötelezi Birtha 

József főmagánvádlót. hogy 4 kor. bűnügyi 
költséget a m. kir. államkincstárnak az 1890 ' 
évi 43. tcz. 9 §.-ban foglalt végrehajtás ter
hével megfizessen.

Indokok:
A ,Bars“ című hetilap 1906. évi január 

hó 1. számában „Egy disszonáns hang" 
czimü közlemény jelent meg. Ezt a czikket 
Birtha József fömagánvádló saját személyére 
vonatkoztatta. Ezeket a kitételeket; „Aki 
tehát nemzetének küzdelméből nemcsak nem 
veszi ki a maga részét — ... leszámolt 
embertársai becsülésével. Ez az ember volt 
az, aki a legutóbbi képviselőválasztásnál a 
lelkesedéstől áthatott ifjaknak éa gyerme
keknek jelvényeit tépte le, de — fájdalom 
— es az ember Léván bizottsági tag, és a 
„magyar vallásról" címzett egyháznak lel
késze . . . S igy ez az ember van hivatva 
arra, hogy ... a lévai református polgárok 
szivét-lelkét nemzeti irányban képezze, 
fejlessze s fiainak leikébe nemes ideákat 
plántáljon. Léván tehát az intelligencziának 
közforrásában métely van, az ilyen fráterek 
is innét nyerik kigyómárgükhöz táplálékukat. 
Jó lesz átadpi őket a hazafias érzés ápolá
sára hivatott becsületszók ítéletének.

Becsületére nézve sértőnek találta, s 
ezért Holló Sándor, mint felelős szerkesztő 
ellen a btk. 261 §-ba ütköző, annak máso
dik büntetési tétele alá eső nyomtatvány 
utján elkövetett becsületsértés vétsége miatt 
feljelentést tett."

Holló Sándor vádlott beismerte, hogy 
a kérdéses czikk Birtha József fömagánvádló 
személyére vonatkozik és védelmére azt 
hozta fel, hogy az incriminált cikk egyrészt 
a fömagánvádló által irt és a „Magyar Szó" 
napilap 1904 évi Deezember hó 22-iki szá
mában „Kiáltó szó" alatt közzétett cziknek 
szószerinti idézése, másrészt pedig az abban 
foglalt állítások való tények, amiért is első
sorban ez alapon kérte a vádirat elutasítását 
és az eljárás megszüntetését, másodsorban 
pedig azt a kérelmet terjesztette elő, hogy 
mivel a jelen ügy elbirálására az 1897. évi 
XXXIV. t. ez. 15 §-nak utolsó előtti bekez
dése értelmében a pozsonyi kir. törvényszék 
mint esküdtbiróság illetékes, ezért az ügy 
az illetékes bíróság elé utaltassák.

A lefolyt vizsgálat során igazolást nyert, 
hogy az inkriminált czikk több kitétele a 
fömagánvádló által „Kiáltó szó" alatt közzé
tett csikknek szószerinti idézése, hogy 
ugyancsak Birtha József a „Magyar Szó" 
1906. évi márczis hó 21-iki számában, „Tel
jes leszerelés" czimén közzétett czikkében 
Holló Sándor vádlott személyével is foglal
kozik, és annak egyéniségéről valamint poli
tikai magatartásáról becsmérlő szavakkal 
emlékezik meg.

Ezenfelül a kihallgatott Tóth Kálmán, 
Kovács Vilmos, Szabó Géza, Tóth Károly 
és Tóth Sándor tanuk vallomása alapján 
beigazolást nyert, hogy Birtha József föma
gánvádló az 1905. évi január havában meg
tartott országgyűlési képviselőválasztásokat 
megelőzőleg néhány nappal az ev. református 
iskola tanulóinak kalapjai mellé tűzött 48-as 
párti jelvényeket az iskolában elvette, az 
ezt követő napon pedig istentiszteletről jövet, 
még a mikor a papi palást is rajta volt, 

Kovács Vilmos tanú kalapja mellöl az újból 
odatüzött 48-as jelvényt letépte, úgy hogy 
saját hívei is gúnyolódtak ellene.

Előre bocsátva,hogy az 1897. évi XXXIV. 
t. ez. 16. §-nak első bekezdésében foglalt 
rendelkezéshez képest a kir. törvényszék 
hatáskörét ezen bünügy e'birálására meg 
kellett állapítani, mert fömagánvádló úgyis 
mint felekezeti iskolaszéki elnök, sem a 
törvény által alkotott testület, hatóság, vagy 
hatósági tagnak, sem pedig közhivatalok-

I

nem tekintendő s ekként a fent hivatkozott 
§ 2-ik bekezdésében felsorolt kivételek közé 
nem sorolható, —

a Bp. 264 §. 1. pontja alapján a vádi
ratot elutasítani és az eljárást megszüntetni 
kellett, mert beigazoltatott, hogy az incrimi
nált czikk egyrészt a fömagánvádló által irt 
és közzétett czikkböl vett szószerinti idézést, 
másrészt pedig való tényállást tartalmaz, és 
mert azok a kifejezések, amelyeket vádlott 
a tényhez fűzött, arra való tekintette), hogy 
fömagánvádló előzőleg vádlottról illetve arról 
a pártról, amelyhez vádlott is tartozott, 
szintén irt becsmérlő czikket, — a vádlott 
részéről hason irányban gyakorolt jogos 
bírálatot foglal magában, s ugyanezért föma
gánvádló személyére nézve sértőnek vagy 

. meggyalázóknak nem tekinthetők.
A bűnügyi költség viselésére vonatkozó 

intézkedés a Bp. 482 §-an alapszik.
Aranyosmaróton 1907 évi Május hó 27. 

' A kir. törvényszék vádtanácsa.

Í
Homoky Moesz Géza

vádtanács elnöke. jegyző.
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Szarvasmarha díjazásaink vár
megyénkben.

A barsmegyei gazdasági egyesület az 
okszerű szarvasmarhatenyésztés előmozdítására 
évenként, minden járásban lehetőleg más
más községben tart díjazásokat, melyek-e 
ezúttal a földmivelésügyi m. kir. ministerium 
1200 koronát, a vármegye t. törvényható
sága 600 kort, s Vépy Vogronics Ödön a 
minden jónál bőkezű nagybirtokosunk az 
oszlányi díjazásnál ez évben is 200 koronát 
adományozván, nemes adakozásukért itt is 
forró köszönet fejeztetik ki; tekintettel a 
szarvasmarha állomány há'.ramaradottságára 
más nyugoti vármegyékkel szemben, elég 
meglehetősen eredménnyel folyt le.

A legszebb eredményt a barsfüssi szar
vasmarha díjazás mutatta fel, mely egyes- 
egyedül Rudnyánszky János e díjazás és 
és birá'ó bizottsági elnöknek és Zavodszki 
Ödön körjegyzőnek köszönhető, kiknek sike
rült 150 drb. jó tenyészszarvasmarhát fel- 
hajtatniok, s beigazoltatott ama tény, hogy 
azon járásban, hol ily vezető egyének fárad
nak, ott az eredmény már eleve biztosított.

A szarvasmarha díjazások rendezésében 
tevékeny részt vettek általában járási fö- 
biráink, a díjazás helyein székelő jegyzőink 
nagy körültekintéssel s szorgalommal, járási 
tevékeny állatorvosaink s a birá'atban részt 
vett önzetlen birtokos osztályunk, kiknek e 
helyütt is köszönetünket fejezzük ki.

Kisgazdáink épülésére egy szépen kezelt 
urada'munk és egy pár 100 holdon felüli
gazdánk versenyen kivül collective, s pedig
a zselizi uradalom Zselizen, 12 db. gyönyörű 
inthali tenyész tehenet, üszőt és bikát, s 
Lovász Kálmán nemesoroszi plébános 1 
üszőt, Zsarnócán Kaldrovics József tehenet, 
Rudnyánszky János n.-birtokos Bars Eüssön
3 tehenet, 4 üszőt és 1 bikát, Schvitzer 
József 3 tehenet és 7 bikát, Jaross Károly 
tehenet borjúval kiáilitott tenyész anyagukért 
díszoklevelet nyertek.

A legelső díjazás junius hó 5-én szent
kereszti járás részére Ziarnócán tartatott 
meg ; azután ugyané hó 12-én Bars-Thaszáron 
az aranyos-maró'hi járás részére, 15-én 
Oszlányban, 19 én Zselizen a lévai járás 
részére, 20-án Bara-Füssön a verebélyi járás 
részére.

Beszámolunk az egyes díjazások lefolyá
sával s szolgálunk a kisgazdák névsorával 
díjazásonként nevük elé tevén a számot, 
hogy állataikkal melyik dijat nyerték el.
1907. junius 5 én Zsarnóczán szarvasmarha- 

dijazás.
A bíráló bizottság elnökévé Fínka 

Sándor választatott meg, tagjai Kachelmann 
Károly, Oláh Dezső állami állattenyésztési 
felügyelő, az egyesület elnöke, titkára, az 
illetékes állatorvos, több község érdemes 
bírája. A következőképen ítélt:

I- sö dijat Majerszkí István geletneki 
lakosnak tehene

II- ik dijat 
lakosnak tehene

III- ik dijat 
lakosnak tehene

IV- ik dijat Finka János geletneki lakos
nak tehene után.

V- ik dijat Richter 
lakosnak tehene után.

VI- ik dijat Svelo 
lakosnak tehene után.

VII- ik dijat Figuli 
lakosnak tehene után.

VIII- ik dijat Schweichart József zsar- 
nóczai lakosnak tehene után.

I- sö dijat Majerszki György geletneki 
lakosnak üszője után.

II- ik dijat Chmelo József geletneki 
lakosnak üszője után.

III- ik dijat Muha János újbányái lakos
nak üszője után.

IV- ik dijat Svetz Mátyás újbányái lakos
nak üszője után.

I- sö dijat Petrovszky János zsarnóczai 
lakosnak bikája után.

II- ik dijat Chmeló 
lakosnak bikája után.

Felhajtatott összesen 
db. borja és 4 db, bika.

I

i

után.
Figuli György geletneki 

után.
Kabina József zgarnóozai 

után.

Lipót zsarnóczai

András

András geletneki

János geletneki

25 db. tehén, 16

1907. junius hő 12-én Bars-Thaszáron 
szarvasmarha díjazás.

A bíráló bizottság elnökévé a maróthi 
járásban illetékes Kosztolányi István válasz
tatott meg, tagjai : Botka Zoltán és Árpád, 
Kelcz Gyula, Kormanovich Endre esperes- 
plebános, O.áh Dezső állattenyésztési fel
ügyelő, Katona J. törv. hatósági állatorvos, 
járási állatorvo., az egyesület elnöke és tit
kára, a thaszári jegyző stb.

I-sö dijat Brunczlik István szelezsényi 
’ lakosnak tehene után.

Ilik dijat Valach Mátyás thaszári 
lakosnak tehene után.

III ik dijat György János herestyéni 
lakosnak tehene után.

IV- ik dijat Líchtner András herestyéni 
lakosnak tehene után.

V ik dijat Gasparik Mihály thaszári 
lakosnak tehene után.

I-sö dijat Metorisz Donáth béládi lakos
nak üszője után.

II ik díjat Pechó István hizéri lakos
nak üszője után.

Ill-ik dijat Kopreda Vincze szelezsényi 
lakosnak üszője után.

IV ik dijat Menyhárt Mihály thaszári 
lakosnak üszője után.

V- ik dijat Szolcsánszki József malonyai 
lakosnak üszője után.

VI ik dijat Tomkovich András hizéri 
lakosnak üszője után.

VII-ik dijat Komzsik Pál herestyéni

I
 lakosnak üszője után.

VlII-ik dijat Menyhárt József heres
tyéni lakosnak üszője után.

IX-ik dijat Cziklenka Lukács thaszári 
'. lakosnak üszője után.

Felhajtatott összesen 15 db. tehén és 
< 24 db. üsző.

1907. junius hő 15 én Oszlányban szarvas
marha díjazás.

A birá'ó bizottság elnökévé Vépy Vog- 
ron'cs Ödön választatott meg, tagjai Skorpii 
Ede urad, felügyelő, Kosztolányi József, 
Ponoczki István f. biró, Oláh Dezső áll.

■ állattenyésztési telügyelö, Landler Kálmán 
áll. állatorvos, az egyesület elnöke s titkára 
és az elöljárók.

| a/I-sö dijat Krajcsik Gáspár pázsiti 
i lakosnak tehene után.

b/I-ső dijat Kollár András bisztricsényi 
lakosnak tehene után.

II ik dijat Uhlár Gáspár pázsiti lakos
nak tehene utár.

Ill-ik dijat Skolkai Gusztáv oszlányi 
lakosnak tehene után.

IV-ik dijat Král Gáspár ugróczi lakos
nak tehene után.

V-ik dijat Gyérei Kálmán simonyi 
lakosnak tehene után.

Vl-ik dijat Ublár Mihályné pázsiti lakos
nak tehene után.

VII-ik dijat Kovács Mihály ugrócz 
lakosnak tehene után.

I-sö dijat Uhlár Jakab pázsiti lakosnak 
üszője után.

Il-ik dijat Krajcsik Gáspár pázsiti 
lakosnak üszője után.

Ill-ik díjat Malicski István ugróczi 
lakosnak üszője után.

IV-ik dijat Král Gáspár ugróczi lakos
nak üszője után.

V-ik díjat Zsibák György pázsiti lakos
nak üszője után.

I-ső dijat Král Gáspár ugróczi lakos
nak bikája után.

Folhajtatott összesen 50 db, tehén, 26 
db. übzö és 2 db. bika.

■ 1907. junius hő 19-én Zselizen szarvas
marha díjazás.

A bíráló bizottság : Kberndl János 
elnöklete alatt, Dombay Viimos egyl. elnök, 
Vasa Lipót, Bogner Gyula, Oláh Dezső, 
Szedlacsek János, Fábik András zselizi, 
Kósa Mihály gr.-vezekényi Dóka Sándor és 
Váradi Károly zselizi lakosok stb.

I-sö dijat Ssilvás István óvári lakosnak 
tehene után.

Il ik dijat Tároyik István gr.-vezekényi 
lakosnak tehene u'án.

III ik djat Po csék Jánosné gr.-veze
kényi lakosnak tehene után.

IV ik dijat Dóka Sándor zselizi lakos
nak tehene után.

í V ik dijat Pólya András óvári lakos- 
' nak tehene után.

I-ső dijat Kósa Mihály gr.-vezekényi 
lakosnak üszője után.

Il-ik dijat Juhász Jenő óvári lakosnak 
üszője után.

Ill-ik dijat Barka András mikolai 
lakosnak üszője után.

IV-ik dijat Pólya István óvári lakosnak' 
üszöjs után.

V-ik dijat Galambós András mikolai 
lakosnak üszője után.

Vl-ik d jat Vicze Károly tőrei lakosnak 
üszője után.

VII ik dijat Bondor István mikolai 
lakosnak üszője után.

I sö dijat Kotrusz József tőrei lakosnak 
bikája után

Il ik dijat Csontó István tőrei lakosnak 
bikája után.

Felhajtatott 35 db. tehén, 14 db. üsző 
és 2 db. bika.

1907. junius 20-án Bars-Füssön szarvas
marha díjazás.

A biráló bizottság elnöke Rudnyánszky 
János, tagjai E.bogen Károly, Zongor János, 

' Diósy József, Dóra Miklós, Nedecxky Vinoe

f. biró, Zavodszky Ödön, az egyl. elnöke, 
ál), állattenyésztési felügyelő, Fischer Mikes 
áll. állatorvos stb.

I-ső dijat Vaczlav János füssi lakosnak 
tehene után.

Il ik dijat Szabó Ferenc zsitvagyarmati 
lakosnak teheue után.

III- ik dijat Bárczi Sándor melleki 
lakosnak tehene után.

IV- ik dijat Koncsek Antal zsitvagyar
mati lakosnak tehene után.

V- ik dijat Holár Márton valkházi lak<3. 
nak tehene után.

VI- ik dijat Zvik János hulli lakosnak 
tehene után.

VII- ik dijat Chudi József füssi lakosnak 
tehene után.

VIII- ik dijat Subái András szenesei 
lakosnak tehene után.

IX- ik dijat Wild Mór füssi lakóinak 
tehene után.

X- ik dijat Botka István töhöli lakosnak 
tehene után.

I- 3Ő dijat Sós Alajos zsitvagyarmti 
lakosnak üszője után.

II- ik dijat Henter Andor füssi lakos
nak üszője után.

III- ik dijat Kreimer Imre hulli lakos
nak üszője után.

IV- ik djat Chudi József füssi lakosnak 
üszője után.

V- ik dijat Zima Imre verebélyi lakos
nak üszője után.

VI- ik d'jat Szabó László baracskai 
lakosnak üszője után.

Vil ik dijat Gál János töhöli lakosnak 
üszője utár.

VIII- ik dijat Gajdosik J. füssi lakos
nak üszője után.

IX- ik dijat Másik István pozbai lakos
nak üszője után.

X- ik dijat Szkladan József arányai 
lakosnak üszője után.

XI- ik dijat Mészár Gábor pozbai lakos
nak üszője után.

Felhsjtatott összesen 159 db. tehén, 
üsző és bika.

Különfélék.
— A lévai takarékpénztár tőke

emelése. Az intézet igazgatósága f. hó 4-én 
tartott ülésében az intézet részvénytőkéjének 
és tartalék alapjának nagy aráryu fe'emel- 
tetéBére vonatkozó határozati javaslatot foga
dott el. A javaslat értelmében mai tökéi 
kétszeres összegre fognak emelkedni. Rész- 

1 vénytökéje mely ez idöszerint 200.000 — 
koronát, tesz ki 500.000 koronára —, tarta
lék-alapja 150.000 koronáról 250,000 kor.-ra 
emelkedik. E-en kivül az intézetnek még 
mintegy 100,000 koronát kitevő egyébb 
tőkéi, alapjai is vannak; és pedig; veszte
ség taralék alapja 20.000 K. értékbizto- 
sitási alapja 10.000 K., a múlt évről áthozott 
s részben még a tartalékhoz Írandó megha
ladja a 20.C00 koronát, nyugdíjalapja 55.000 
korona. — A tőkeemelést 500 drb. 500 
korona névértékű 800 kor. árfolyamban 
megállapított uj részvény kibocsátása áital 
eszközli; melyhez a régi részvényesek, — 
természetesen — elővételi joggal birnak. — 
A lévai takarékpénztár ezen határozatának 
érvényesítése által a milliós szervezetű inté
zetek sorába lép, saját vagyonával is nagy
arányú biztositékot képez betét állományával 
szemben. A vidék közönsége — bizonyára
— szivesen vesz tudomást az uj értékpapír- 
kibocsájtásról, vajha a 800 koronás árfolyam 
mellett — msly alapon 6% nál is magasabb 
kamatoztathat biztosítanak a részvénynek — 
mindenki vágya, tetszése szerint gyakorol
hatna elő-jegyzési jogot 1

— városi közgyűlés. Léva r. t. város 
képviselőtestülete f. hó 4-én d. u. 4 órakor 
évnegyedes rendes közgyűlést tartott Bódogh 
Lajos polgármester elnöklésével. Sok foDtos 
tárgy szerepelt a meghívón, ehhez képest 
a képviselők igen gyér számmal jelentek 
meg. A po'gármesteri jelentés tudomáíul 
vétele után tárgyalhatott a polgármester 
indítványa, mely a pénzügyi szakosztá'y 
javaslata szerint a következő határozottá 
vált : a város a kormánytól 615 ezer korona 
kamatmentes, hosszúlejáratú kölcsönt kér, 
kulturális intézmények létesítésére, ezenfelül 
színház építésére államsegélyt. Továbbá > 
város kéri a kormányt, hegy Léván is állít
son fel oly konviktust, amilyenek a legutóbb 
a nemzetiségi vidékekhez közel eső magyar 
góc pontokon létesítettek, s a melyek eéljr 
az, hogy egyrészt a nemzetiségi vidékén 
működő magyar tisztviselők gyérünkéi 
magyar légkörben neveltessenek, másrészt » 
nem magyar ajkú szegény, de tehetséges 
gyermekeknek alkalom adassék arra, hogy 
magyar szellemű nevelésben részesülhessenek.
— A működő rendes tisztviselőknek a köz
gyűlés — 2 szavazat ellenében 10% drága
sági pótlékot szavazott meg a folyó évre; 
a 2942 koronát kitevő költség-többlet a múlt 
évről elmaradt, többé-ke7ésbbé már bizony
talannak tekintett, de ez évben már befolyt 
jövedelemből fedeztetik, a mely megtakarí
tásnak tekinthető ÖBszeg 17,000 koronát 
tesz ki. — A vásártér parczellázásának és 
esetleg eladásának kérdésénél hossza vita 
után a közgyűlés egyhangúlag abban á 
podott meg, hogy a vásárteret nem adja d, 
de a helybeli gazda-emberekből és város*  
tisztviselőkből álló bizottságot küldött ki 
annak konstatálására, vájjon a mai vásártér 
megfelel-e a követelményeknek, különös®* * * 3 * * * * * * * 11 
* lópróbákra lehet-e helyet szorítani; 



nem felel meg, akkor a képviselőtestület 
hajlandó a vásárteret a vadalmáéi földekre 
híhelyezni, mely esetben a mai vásárteret 
rakodó helyeknek adná bérbe. Elrendelte 
egyúttal, hogy a város tervrajza egy év 
alatt elkészíttessék. Megállapittatott az 
1908-ik évre a köimunka mértéke és 
annak esetleges megváltása ; a közgyűlés 
újból hangsúlyozza, hogy 16 éven aluli gyer
mekek nem végezhetnek közmunkát. -- A 
hövezések ezentúl házilag fognak végeztetni, 
valamint a siklósi kőbányát is maga a város 
veszi üzembe. — A főgitnnáziumi tanárok 
iroda átalányában ezentúl a kérvényező 
négy tanár is részesül. Néhai Németh Sándor 
képviselőtestületi tag helyébe Frasch József 
póttag hivatik be. — A városi virilisták 
1908-iki lajstromának kiigazítására Kiéin 
Jakab dr. elnöklete alatt Ur. Weinberger 
Adolf és Dr. Katona János képviselőtestületi 
tagok küldetnek ki. — A főgimnáziumban 
a párhuzamos első osztály a jövő iskolai 
évre is fennáll. — Torma Lajos pénztári 
ellenőr további 2 heti szabadságot kapott, 
kért segélye azonban 15 szóval 12 ellenében 
megtagadtatott. Ezzel kapcsolatosan a köz
gyűlés fe* 1 hatalmazta a tanácsot arra, hogy 
a tisztviselőknek 3 hónapi fizetés-előleget 
adhat azon év költségvetésén belül, — A 
ki .gyűlés elhatározta, hogy a lévai uradalom 
tulajdonosának a várterüket átengedésére 
ve atkozó nagylelkű ajánlatáért hálás köszö
netét fejezi ki. — Koskó Béla városi dijnok 
50 korona segélyben részesül. — Az elnöki 
széket Dr. Tóth Sándor I sö tanácsnok fog
lalja el. — Barsvármegye törvényhatósági 
bizottsága az 1902-ik évi zárszámadások 
fekü vizsgálatánál Bódogh Lajos polgármestert 
229 korona visszafizetésre kötelezte, ki ezt 
megfellebezvén, a belügyminiszter a száma
dásokat igazoltaknak találta s Bódogh Lajos 
po gármesrert a kötelezettség alól fa'mentette. 
A közgyü'és a jelentést tudomásul vette. 
Az önkéntes tűzoltó egyletre vonatkozólag 
a rendőrkapitány feloszlató javaslatával szem
ben a közgyűlés elrendelte, hogy a tűzoltó 
parancsnok hallgattassák meg arra nézve, 
képes-e az egylet hivatásának megfelelni, 
és mely segítő körülmények szükségesek 
ahhoz, elfogadván Holló Sándornak azon 
indítványát, hogy inkább nagyobb mérték
ben segélyeztessék az önkéntes tűzoltó-egylet 
mintsem városi tüzőrség felállításával a várost 
három-négyszeres költség terhelje. Ezután 
még több indítvány kerüt szőnyegre, melyek
kel a tárgyak száma közel 40-et tett ki.

— Rendkívüli közgyűlés Bsrsvár- 
tnegye törvény hatósági bizottsága a főispán
nak az 1886. évi XXI. t.-cz. 46., § ában 
gyökerező jogánál fogva kelt elhatározása 
folytán 1907. julius hó 13 án délelőtt 11 
órakor üranyosmaróton, a székház nagy'er- 
mében rendkívüli közgyűlést tart, melynek 
tárgysorozata a következő : 1. Az alispánnak 
kérelme szabadságidőért. 2. Újbánya város
nak határozatai a folyó évi három fenyő
vágásnak értékesítése iránt. 3. Barekalja 
község határozata ingatlannak eladása iránt.

— Kedvezményes menettéri jegyek 
a pécsi kiállításra. A Máv. a pécsi kiál
lítás időtartamára — összes vonalain — a 
következő merettérti kedvezményeket lép
tette életbe: az I. osztály részére 2 db. II. 
osztályú jegy, a II. oszt, részére 2 db. III. 
osztályú jegy, a III oszt, részére pedig 1 
db. II. osztályú jegy váltandó. Külön iga
zolvány a jegy váltásához nem szükséges, 
de a visszautazásra szóló jegy csak akkor 
érvényes, ha azt a kiállítási pénztárnál a 
a kiállítás látogatását igazoló bélyegzővel 
látják el.

— Beiratkozás a főgimnáziumba. 
A gimnáziumi igazgatóság f. hó 1. 2. 3-án 
megtartotta a szokott beiratkozást. A lapunk
ban közölt korlátozás következtében — hogy 
az első napon a II. osztba csak az itt járt 
tanu'ókat lehet beírni — a II. osztályra 
fölvett az igazgató 46 helyben járt és egy 
idegenből jött tanulót. Ennek k övetkeztében 
s második osztályban még 21 tanulónak 
van he:ye. Az első osztályra 50 tanuló 
iratkozott be; a többi osztályra alig egy 
sétány, mert nem féinek a túlzsúfoltságtól. 
Az első osztály a következő évben is párhu
zamos lesz, föltéve, hogy 68 tanulónál több 
iratkozik be, ami több mint bizonyos. A 
folytatólagos beiratkozás lesz szeptember 2. 
3. és 4. napján délelőtt 9 órától 12-ig.

— A Kath Kör. nyári mulatsága. 
A társadalmi összetartásnak s együttérzésnek 
gyönyörű bizonyságát adja a Lévai Kath. 
Kör évenkint rendezni szokott műkedvelő 
nzini előadással összekapcsolt mulatságaival. 
Ugyanezt dokumentálta a junius 29.-i esté
jek fényes eredménye is. A rendezőség és 
» szereplők heteken keresztül sok gonddal 
8 páratlan szorgalommal buzgólkodtak az 
ünnepség sikerén, ami nem is maradt el. A 
közönség — mely fárádozásukat elejétől 
fogva őszinte érdeklődéssel kisérte — zsú
folásig megtöltötte a kör tágas termét, 
Mneiy most bizony szűknek bizonyult: még
* szomszéd terem is megtelt hallgató és 
néző közönséggel. Sőt tapsoló és néző közön
séggel. — A műkedvelőd összes tehetségét 
igénybevevő nehéz darab a Felhő Klári 
került színre sok gonddal felápitett előadás
ban. A címszerepben Vhlárik Mariska alaki- 
lásának egyszerűsége, beszédének közvetlen
ege, alakjának és arczának szépsége s 
nótáinak magyarosságával sok tapsra ragadta
* közönséget. De a legbüszkébb mégis nem
* ’apaokra, hanem azokra a könyekre lehet, 
»«iket ott láttunk asillogni aa érzékenyebb 
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lelkű hallgatók szemében. Értelmes beszé
dévé, tűnt ki Kozma Böske, ki igen intelli
gensen játszotta meg Abáné szerepét. Bájos 
jelenség yo’t a kis Presztolánszky Annuska, 
“int. Katicza. Igen ügyesen játszott Bártos 
Giziké, ki Viol Éva szerepében aratott sok 
tapsot. Andruska lrénke, Rokkáné tempera
mentumos alakításában tetszett nagyon. A 
férfiak közül Vir&g-Vídinszky Géza és Piglcr 
Árpád osztoznak a pálmán. De hozzájárultak 
a sikerhez a társaság többi derék tagjai is, 
Sztopka Lajos, Lutovszky Károly, Bella Antal, 
Kovács József, Jánossy Imre, Halabuk Kál
mán, Eder Imre, Beluch Béla. — Talán első
sorban kellett volna megemlékeznünk a 
darab agilis rendezőjéről, Makkay Béláról, 
kinek szakavatott rendezését, fáradhatatlan 
buzgalmát illeti nagy részben a siker dicső
sége. A függöny legördültét követő tapsok 
s kihívások lezajlása után táncra perdült az 
ifjúság s páratlan jókedvvel roppta a csár
dást kivilágos kivirradtig, sőt még azon túl 
is egész reggel 7 óráig. — A sikerült szín
darabot ma megismétlik.

— A várterűlet átengedése. A f. 
hó 4 én tartott városi közgyűlésen általános 
lelkesedést keltett a lévai uradalom igazga
tóságának átirata, me'y szerint az uradalom 
hajlandó a várterületet az összes hozzá tartozó 
épületekkel eqyütt a városnak — kizárólag 
megnevezett közcélra — 80,000 koronáért 
átengedni, megjegyezvén, hogy ezen ajánlat 
érvényessége három esztendőre terjed. A köz
gyűlés elhatározta, hogy a várossal szemben 
tanúsított jóindulatot és az ebből folyó nemes
lelkü ajánlatot hálás átiratban köszöni meg.

— Tisztújító szék. Körmöczbánya 
sz. kir. föbányavároB múlt hó 27-én Simonyi 
Béla alispán e'nökletével megtartott tisztújító 
székben egyhangúlag és közfelkiáltással a 
város polgármesterévé Palkovics Emil, ta
nácsnokká Bakhman Gyula és lomasek Gyula, 
t. főügyésszé Schindler József, fősz tnvevővé 
■d. Hurtay Lijos, számvevővé és egyszersmind 
közgyámmá Budinszky Sándor, pénztárnokká 
Schnabel Gyula, levéitárnokká Vagner Ede 
lett megválasztva. Elnöklő alispán az újonnan 
6 évre választott polgármesterhez és tiszt
társaihoz intézett beszédjében kiemelte, 
hogy a város kulturális és gazdasági érdekeit 
mindig szem előtt t.rtva, közmondásossá vált 
vagyonából elhanyatlott polgárságának és a 
szegény népnek minél biztosabb keresetet 
juttass, d, hogy hazánknak ezen egykori drága 
gyöngye régi történeti híréhez méltóan újra 
felviruljon.

— Cím- adományozás. A király 
Pszotka EereLez körmöczbányai állami 
főreáliskolai rendes tanárnak a középiskolai 
igazgatói czimet adományozta

— Gyászrovat. A múlt héten egy- 
idöben három javakoru néptanító költözött 
el az élők sorából, családjukon kívül gyászba 
borítván környékünk tanítóságát. — Thuray 
József volt nemcsényi kántortanitó, nyugal- 
maztatása óta Léván élt családjával, s itt 
érte váratlanul a halál f. évi junius hó 30 án, 
55 éves korában: f. hó lén temették. — 
Ugyancsak julius hó l-sö napján délután 
helyezték örök nyugalomra Galambos János 
tergenyei tanító hült tetemeit, aki betegsé
gében Léván, a szülői házban keresett gyó
gyulást; hosszas szenvedéseitől megváltotta 
a halál 46 éves korában. — Julius hó 2 án 
a vidék osztatlan impozáns részvételével 
temették Záborszky Gyula, horhi-i All. tanitó 
földi maradványait. A kőzbec-ülésnek örven
dett derék pedagógus haláláról a következő 
gyászjelentést vettük : Alulírottak úgy a 
maguk, mint a kiterjedt rokonság nevében 
fájdalomtól megtört szívvel jelentik, hogy 
a forrón szeretett férj, a szerető gondos apa, 
nagyapa, testvér, após és sógor id. zábori 
Záborszky Gyula áll. elemi iskolai tanitó és 
járási faisko'sfelügyelö folyó évi junius hó 
30 án, d. u. 5 órakor munkás életének 51-ik, 
áldott tanítói működésének 30-ik, boldog 
házasságának 27-ik évében, hosszas szenve
dés után az Urban csendesen elhalálozott. 
Drága halottunk hült teteme f. hó 2-án 
d. u. 5 órakor fog az ág. h. ev. egyház 
szertartása szerint a horhi-i sirkertben örök 
nyugalomra helyeztetni. Horhi, 1907. év, 
julius 1-én. Adjon neki az örökkévaló c eo 
des nyugodalmat 1 özv, zábori Záborszky 
Gyuláné szül, csallóközi Végh Amália mint 
neje. Zábori' Záborszky Árpád, Záborszky 
Boriska, férj, szovátai Hajdú Jánosné, Zá
borszky Margit, Záborszky Mariska, ifj. 
Záborszky Gyula, Záborszky László gyer
mekei. Ivaska Jánosné szül. z. Záborszky 
Kornélia és családja, mint testvére. Csalló
közi Végh Bertalan és családja, mint sógora, 
Szovátai Hajdú János és lovag Lutter Ala
jos mint vejei. Szovátai H»jdu Margit sz; 
Hajdú Zoltán, sz. Hajdú Jenő, sz. Hajdú 
Attila"mint unokái.

— Villámcsapás ős tüzeset F. hó
2-án  este tia órakor a gart mlöki uradalmi 
gazdaság hizlaló istállójába beütött a villám 
es 5 darab hizó ökröt megölt. A villám fel
gyújtotta az istállót is, mely le is égett, de 
a többi " ....................
A kárt 
mozott 
ment.

bizó marhát sikerült megmenteni, 
növeli az, hogy az istállóban felhal- 
sok értékes takarmány is tönkre

Élelmiszerek hamisítása „A 
Liptómegyei Gazdasági Egyesület a liptói 
túró régi jó hírének megőrzése céljából felirt 
a földmivelésügyi miniszterhez, melyoen a 
forgalomban levő liptai túró hamisítása ellen 
megfelelő rendszabályokat és intézkedéseket 
hoz javaslatba. Tény az, hogy a liptói túrót 
rendkívül hamisítják, nemoaak nálunk, hanem

t másutt is. Másutt, különösen. A kereskedők 
egy kilóból, melyet itt rendelnek, három 
kilót is csinálnak. Néha azonban a liptói 
túrót nem direktre rendelik, hanem már 
másod vagy harmadkézből kapják. Tehát a 
túró valami négy hsmisitási processuson megy 
keresztül. Persze akkor a hire is hamis lesz.0 
— Ezt irja Liptó cimü lap'ársunk. Bizony 
a híres liptói túró újabban nagyon sokat 
vesztett a becsületéből, amióta a gyárosok 
és kereskedők a forgalomnak minden áron és 
módon való növelésére törekednek. Természe
tesen, hogy ezzel az ellenkezőt érik el. A 
szegény, tudatlan népet be lehet csapni 
holmi hitvány olcsó hamisítványokkal, de az 
értelmes vevőt nem, aki nem föltétlenül az 
olcsót, hanem inkább a jót keresi. Úgy van, 
hogy ma már alig veszünk liptói túrót, mert 
nem ér semmit, valamint a külföld sem 
bolond, hogy krumplit meg margarint vegyen 
juhturó helyett. Ideje volna, hogy a kormány 
és törvényhozás radikális intézkedésekkel 
akadályozza meg az élelmiszerek hamisítását.
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A tisztességtelen verseny ellen való mozga- 
lom vetette fel többek közt azt is, hogy : 
igazi csokoládé alig van forgalomban, ami 
kereskedésbe kerül, annak legnagyobb része I 
hamisítvány, amely nem is ártalmatlan egész- ; 
ség szempontjából, kölöncben ha meggondol
juk, hogy a kis gyermekek fogyasztanak sok 
csokoládét, akiknél a kakaóvaj helyett állati 
zsírral készített gyártmány veszedelmes bajo- ' 
kát okozhat.

— Kaszirnök 40 éven felül. Esz
tergom város legutóbbi közgyűlésén szabály
rendeletet hozott a mulatóhelyekre nézve. 
Többek közt női kiszolgáló személyzetet 
csak úgy tarthat a tulajdonos, ha azok er
kölcsi kifogás alá nem esnek, s ha ugyan- i 
abban a házban laknak, ahol az üzlet van. í 
Kávéházban ezentúl 40 évesnél fiatalabb 
kaszirnőt nem szabad alkalmazni.

Ajánlati hirdetés. A lévai áll. tanító
képző igazgatósága felszólítja azon izr. val- 
lásu lévai polgárokat, akik hajlandók négy 
izr. tanitónövendéket teljes ellátásra, ezenfe
lül még esetleg két növendéket élelmezésre 
elfogadni,' hogy erre vonatkozó szóbeli aján
lataikat az intézet igazgatójánál legkésőbb 
julius hó 15-éig tegyék meg. Az élelmezés 
áll: reggel 0.3 liter tej és egy zsemlyéből, 
délben 2 tál été1 , mégpedig hetenként négy
szer leves, hús főzelékkel, kétszer leves és 
tészta, szombat- és ünnepnapokon 3 tál étel, 
a harmadik étel felváltva sült hús vagy 
sült tészta. Vacsorára mindennap egy húsétel.
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Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 évi junius hó 30-tól 1907 évi julius hó 7-ig.

Születés.
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Legáth Károly Csató Julianna leány Olga

Varannai János Dohány E. leáuy Gizella

dr. Kmoskó Béla Honecz J, fiú Sándor

Koskó Béla Valter Julianna fiú halva szül.

Házassá] •

Vőlegény és menyasszony nere Vallása

..

Váczi István Gál Rozália ev. ref.

Halálozás.

Az elhunyt neie Kora A halál oka

Galambos János U eves vérüség

Turay József 56 rák

özv. Prajcz Lajos 47 tüdőlégdaganat

Csernicsek Paulina 1 tüdőgyulladás

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Gróf Andrássy Gyula belügyminister 
ő nagyméltósága, hogy az árváink eltar-

I

i
leghálásabb köszö 

21.
Faragó Sámuel

nöegyl, titkár

I

ur ő nagyméltósága, hogy az árváink eltar
tásához szükséges 10000 koronát meghaladó 
kiadásainkat fedezhessük, ez évre 2000 ko
rona államsegélyt utalványozott nőegyletünk
nek ; Dezséri Boleman Vilmos g.-szent.- 
kereszti szolgabiró ur 10 koronát; Simek 
Arminné úrasszony pta Lekérről pedig 10 
zsák krumplit küldtek árvaházunknak.

Amidőn fenti kegyes adományok kéz
hezvételét van szerenosénk igazolni, fogad
ják a nemeslelkü emberbarátok kis árváinkkal 
éreztetett jóságukért 
netttnket.

Léva, 1907 junius
Leidenfrost Tódorné 

nöegyl. elnök

Köszönetnyilvánítás.
A 8 órai záróra érdekében megindított 

mozgalom alkalmával, az üziettulajdosok 
részéről a legnagyobb jóakarattal találkoz
tunk, a melyért ez utón is hálás köszöne- 
tüuket fejezzük ki.

Léva 1907 julius 5-én,
A lévai kereskedő ifjak társulata.

.... Mai naptól kezdve 
lapunk kiadóhivatala, = 
NYITRAI és TÁRSA könyv- 
és papirkereskedése Petőfl-utca 
4. sz. alatt Weisz Samu és fia 
cég házában, van.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Józset rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 19 kor. 20 fill. 19 
kor. 60 fill. — Kétszeres 16 kor. 40 fill. 17 
kor. 89 fill. — Rozs 14 kor. 40 fill. 14 kor 
40 fill. — Árpa 13 kor. — fill. 14 kor. 20 
fill. — Zab 16 kor. 40 fill. 17 kor. — fill.
— Kukorica 14 kor. — fill. 14 kor. 60 fill.
— Lencse 27 kor. 40 fill. 29 kor. 40 fill. — 
Bab 16 kor 20 fill. 17 kor. 60 fill — Kö
les 9 kor. 60 fill. 10 kor. — fill.

Nyilttér.
1025/907 tkvi szám.

Árverési hirdetmény.
Az újbányái kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Újbánya rendezett tanácsú város 
végrehajtatónak özv. Stribik Istvánné szül. Ftácsik 
Katalin végrehajtást szenvedő elleni 501 kor. tőkekö
vetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében az ar. 
maróti kir. törvényszék, az újbánya’ kir. járásbíróság 
területén lévő Alsóhámor községben fekvő, az alsó
hámori 92 tjkvben A I 1 - 3 sor 159.287/a 121 hr. 
69 házszámu, — és az u o. 161 tjkvben A I. 1 sor
számú 289 hrszámu özv. Stribik Istvánná szül. Ftácsik 
Katalin nevén irt egész ingatlanokra az árverést 1851 
és 258 kor. ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 
1907 évi julius hö 24-én délelőtti II órakor Alsóhámor 
község házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiálási áron alul is eladatni fognak.

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

Kelt Újbányán a kir. jbság, mint tkvi hatóságnál 
1907 évi május hó 7 én.

Pátkay
kir. albiró.

38 Borkimérés.
A lévai uradalom pintérházánál a 

borkimérés (Butellia) megkezdődött, 
Ő fehér és vörösbor literje 72 fillér. 
—■ ■ •úvjbor 60 fillér- ------

Uradalmi Igazgatóság.__________ /
Üzlet eladás.

Barsvármegyének élénk forgalmú 
vidékén, vasúti vonal mellett, egy elis
mert legjobb hirü fűszer, szeszesital, 
bőr és kézmü áru kereskedés a házzal 
együtt egészségi okok miatt eladó.

Minden a legjobb karban, rendkívül 
kényelmes berendezés, a jelenlegi évi 
nettó jövedelem 5—6 ezer korona. 
Termény export szintén sikerrel volna 
űzhető, melyhez kész 1 aktár áll, — 
Czim iránt felvilágosítást nyújt Ams- 
tetter Imre ur nagytőzsdéje Léva.

Bérkocsi
Ezennel van szerencsém a n, é. 

közönség becses tudomására hozni, hogy 
fivérem néhai Ertler Ármin által veze
tett bérkocsi üzletének további vezeté- 
tésével én bízattam meg, miért is min
dennemű megrendelések nálam eszközöl- 
hetők, Szepesi és Zugó utca sarkon 
levő fűszer üzletemben jutányos árak 
mellett,rósz idők beálltával csukott kocsi 
is áll rendelkezésre, az utazó közönség 
b- pártfogását kérve maradtam 

kiváló tisztelettel
ERTLER HENRIK

1 . Újonnan épült 
házamban f.

| évi nov. 1-től
r

I 
i
5 szolias ffis 
villamvilágitás, fürdőszoba, 

vízvezetékkel ellátott
5 szobás modern úri lakás
Knapp Dávid

CSASZáRFORDÖ BUDAPESTEK. Nyári é> 
—- ' ■, - téli gyógyhely, a magyar
Irgamasrend tuajdona Elsőrangú kénes hév- 
vizü gyógyfürdő; modern berendezésű gőz
fürdő, kényelmes iszapfürdők, uszodák,török
kő- és márványfürdők; hőég-, szénsavas- és
viamosvlz-fürdök. Ivó- és belélegzést kúra. 
200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, ju
tányos árak.

Prospektust ingyen és bérmentve küld 
Az igazgatósig



Meghívó.
A LÉVAI TAKARÉKPÉNZTÁR

RÉSZVÉNYTÁRSULAT
folyó évi július hó 28-án, d e. 10 órakor saját 

épülete tanácstermében

rendkívüli közgyűlést
tart, melyre a t. részvényesek ezennel meghivatnak.

Arat 
kaszálók

A világhird Mo.
COBMIK-féle

f
rru

a

TÁRGYAI:
1. Az intézeti 200,000 koronás részvénytőkének a tartalékalapból való 

átutalás folytán 250,000 koronára leendő felemelése és ennek megfelelően a 
régi 400 koronás részvények bevonása mellett, 500 koronás részvények kiadása 
iránt határozathozatal.

2. A 250,000 koronára kiegészített részvénytőkének 500,000 koronára 
leendő felemelése és a tartaléktőkének gyarapítása céljából 500 drb. 500 korona 
névértékű uj részvénynek 800 korona árfolyam mellett leendő kibocsájtására 
vonatkozó határozatok meghozatala; akként, hogy ezen uj részvények után 
befolyó összegből 250,000 korona a részvénytőkéhez, a többi 150,000 korona 
összeg pedig a tartalékalap növelésére fordittassék.

3. Az alapszabályok 4. 16. § ának módosítása.

Kelt Léván, 1907. julius hó 4.-én.

Az igazgatóság.

Kivonat az alapszabályok 13. §-ából: A közgyűlésen csak oly részvényes gyakorolhatja jogait, 
ki a közgyűlési meghívó kelte előtt legalább 60 nappal már a részvényesek könyvében részvényesként be 
volt jegyezve, s ki ily tulajdonjogi! részvényét a közgyűlés előtt legalább is egy órával az intézet pénz
táránál letéteményezle.

legkitűnőbb

Cséplőgépek
szabad, uj kenögyürikel ellátott görgős csapágyakkal 

kézi-, járgány és gőzhajtásra.

Az elismert legjobb és

Agricola vetögépek, acél ekék 1,2,3 és 4
Toazázd-ásnalr,

rét, moha, tagozott és diagonál 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 és szőlő zuzók és 

bogyómorzsolók.
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő.

„S ■£• X5 ZZ O 3ST I -A..“

Tormács és vértetü pusztításra.
Szá.llitla.a-tó talzarélc t-XzlxelyeiE.

Széna és szalmaprősek nyugvók és szállíthatók valamint minden mis fajta 
„gazdasági gépeket1 legújabb szerkezetben készítenek és szállítanak :

öaf- MAYFARTH PH. és Társa
cs. és k. kiz. szab, gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vashámormtlvek 

Alapítva 1872. BÓCd, 111 Taborstrasse 71. 1000 munkás.

Kitüntetve több mint 590 arany, ezüst is bronz éremmel, az összes nagyobb kiállításokon 
K-aplxatók:: KINLAJELP ZD.Á.'VIZD úrnál Léván.

C$99 Részletes á.zjeg-yzélc és száméi elismerő levél ing-yen

JÁRGÁNYOK 1-16 vonoállat befogására. 
Legújabb ga ona tisztító rosták.

Trieurekés kukorica morzsolók, szecs 
kavágók, daralók répavágók.

■ x | I Jh-jím
1- ’ 1 l,r,r«K

TSTff Bt i títT I'I'HBt

\ X \ 1

e k és
váila.sztélE'ba.n 

kaptt-alók:: — ,

KNAPP DÁVID 8LÉVAN. —

BpnVtnpf tapint- GANZ-féle motorok-, Hoffer
IdKldll Idl LUK , és Schrantz bpestí gépgyár

összes gyártmányaiból, valamint a legjobb gyártmányú
= varrógépekből. ----- —

BirtDinitaíitaífw

a.z
ErzaébetSósfürdő

En yhe hashajtó- főforxá.sa.

----------------- XX. Uj V Q. -----------------
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.—
GyöDgy legfinomabb . 1.60 2.— 2.20
Mocca legfinomabb . . .................... 2.20
Arany Jáva legfinomabb .................... 2.20
Brazíliai legfinomabb . .................... 1.60
Brazíliai 11. rendű . . ........................1.30
Cuba pörkölt .... ... 2.— 2.40
Hungária kávé . . . .... 1.20
Örötl kávé .... .................... 1.—

Kapható:
Kern Testvéreknél, Léván.

11 ~
Itt

11 Fehér és Ghimessy

# Védjegy: „Horgony!1

I
I
I
I

9 e J #

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expel er 

pótléka 
ogy régjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult kőszvénynél, caúznál és meghülések- 

nél, bedörzsölés koppén használva. •••••••■ 
Ftgyeluieztetés.*Silány  hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgany" 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 József 

gyógyszerésznél, Budapest 
D[RichterQyóöyszertira u „Árny oroszlánhoz", 

Prágában.
JSlisabethstrasae 5 neu. ' -f

• Mindennapi szétküldés. • .

I
I
I
I

I ÁMOR KÁVÉHÁZI
S (ezelőtt Eeliczay)
| Budapest, Nagymező-utca 7. sz. | 

g Tulajdonos: Kanczler Gyula. ••> 
X Naponta Kis Parádi Náczi h rés i 

szólista hangversenyéi.

« Minden idegen nézze meg 1 é 
O eses ©

gépgyára BUDAPEST
VI Hungária körút 84. -------

-A-jétnlja. kcitünő minőségű 
BORSAJTÓIT

úgy Mabille, mint magasnyomású szerke
zetben, mely utóbbi a szőlőbogyót csaknem 
szárazra kisajtolja, továbbá uj és használt 

járgányos cséplőkészleteit 
a legjutányosabb árakon.

Legolcsóbb forrás: emelők, felvonók, 
szerkovács áruk, csigák, kovács tűzhelyek 
és vastaligákban.
-Á-rjeg-yzéltíKel Jcészség-g-^l szolg-á.lva.n.lc !

Valóban

K0*

RÉsat-a
BUDAPEST 

gőzoséplőkészletek, 
úgyszintén magánjárók (úti mozdonyok) csép- 
lést, vontatási és szántási czélokra (a mozdony 

után akasztott egy ölet fogó ekével).

Vásárolják „csak üvegekben".
Kapható

Engel József
Heksch Illés
Kern Testvérek
Kertész Lajos
Pollák Kálmán

Rovar

segít a
nagyszerű és
utolérhetetlen

Verebélyen:
Czirok István 
Erdei József
Pollák Zsigmond

Zsarnóczán.
Weichberg Izidor",

Léván: Dombo Károly utóda Brack
Ropper Győző lgnácz
Bóth K. Rumann Lajosné

Ipolyságon: Újbányán :
Berceller M. Caervinka Mór gyógyez.
Bolner Pál Heioricb Ede fodrász ^K-ftlörx árjegyzék xn.ind.ezx gazdasági gépekről.

Nyomatott Nyitrai <• Tárna könyvnyomdájában Uváa,

f%25c5%2591forx%25c3%25a1.sa

