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Hirdetmény !
Közhírré testem, hogy a kutya állo

mánynak ebadózás czéljából elrendelt össze
írása 1907 évre vonatkozólag befejeztetvén, 
— aa összeírás az érvényben levő szabály
rendelet 4 § a rendelkezéséhez képest folyó 
évi julius hó 22-től kezdődő 3 napi időtar
tamon át a városi számvevőségnél délelőtt 
8—12 óra közben közszemlére tétetik avég- 
ből, hogy az érdekeltség azon idő alatt azt 
betekinthesse, s esetleg téves bejegyzések 
ellen észrevételeit ugyanezen idő alatt érvé
nyesíthesse.

Léva, 1907 julius hó 18-án.
Bód.oertb Zjaijoa 

polgármester.

Vakáció.
Ha a középiskolai értesítőket néz

zük arról kell meggyőződnünk, hogy 
nálunk a tudományos műveltség után 
sóvárgó ifjúság még mindig túl nagy 
számban frekventálja a főgimnáziumo
kat és reáliskolákat s úgyszólván elke
seredetten harcol ez iskolák végbizo
nyítványáért még az is, a kinek egyál
talában ezekben az iskolákban semmi 
keresni valója nincsen.

És mégis, ha az ipar és kereske
delmi tanonciskolák statisztikájában 
lapozgatunk, — és ez igy van Léván 
is — azt kell konstatálnunk, hogy az 
iparos és kereskedő inasoknak alig 
vau nagyobb képzettségük mint az 
elemi iskolai bizonyitvány. Alig egy- 
kettő akad, a ki 3—4 középiskolát 
végzett. Olyat pedig nem találtunk, a 
ki hat középiskola elvégezte után ment 
volna iparos vagy kereskedő pályára.

A ki már elvégezte a középiskolák 
alsó négy osztályát, restel iparos vagy 
kereskedő inasnak menni. Inkább el 
megy a tanitó képezdébe s lesz tanitó. 
És csak akkor győződik meg annak a 
szép, de keserves pályának szegény
ségéről, mikor már benne van.

A középiskolák tehát abból a 
szempontból, hogy a lateiner pálya 
számára neveljenek, túl termelnek, 
viszont abból a szempontból, hogy 
Magyarország jövendő kereskedőit és 
iparosait az intelligencia nivójára emel
jék, igen gyéres látogatottak. És ennek 
a fordított viszonynak maguk a szülők, 
főleg az iparos szülők okai.

S legtöbb esetben nem az ifjú, de 
a szülő beteges ambíciója viszi erre az 
áldatlan útra azt, a ki azon sokat ese
téivé-botolva, ha végre a középiskolát 
el is végezte, de felsőbb kiképeztetésre 
alkalmatlan lévén, olyan pályára lép, 
mely egész életén át súlyos terheket 
rak gyönge vállaira.

Az ipari és kereskedelmi pályák, 
még mindig nagyon mellőzöttek s 
hazánkban a nagyon is sok és nagy 
horderejű okból fejlesztendő ipar és 
kereskedelem nem kapja meg azokat 
az elemeket, a melyek úgy szellemi, 
mint erkölcsi tekintetben annak való
ságos emelő rugói lehetnének.

Nálunk mindenki ur akar lenni, 
de Dincsen tudatában az ur valódi 
értelmezésének annak, a mi ezt az 
elnevezést működési kör, munkatelje
sítés, kivívott pozíció és anyagi jólét 
tekintetében a maga helyén, minden 
téren, a hol áldásthozó rendeltetését 
betölti, éppen azzá teszi.

Ugyan micsoda ur az a nyomorgó 
kiahivatalnok, a ki egy-egy középisko
lát átúszva, a nagy államgépezet egy 
jelentéktelen csavaijául szegődik és ott 
rozsdásodik meg ? Micsoda ur egy-egy 
középiskolát végzett, de tovább haladni 
nem tudó ifjú, a ki a helyett, hogy a 
neki sokkal alkalmasabb ipari vagy 
kereskedelmi pályán keresne boldogu
lást, ábrándok után futott egy-egy 
dijnoki, vagy irnoki állásban találta 
föl a megdöbbentő valóságot

Pedig ha megnézzük ismét a sta
tisztikát, azt kell megállapítanunk, hogy 

a vagyonszerzés esélyei a kereskedő 
iparos pályán a legnagyobbak. Értel
mes, képzett ember hamar boldogul 
ezeken, bár igaz, hogy a kellő szakis
merettel, energiával nem biró ember 
csak napszámosa, nyűgje lesz szakmá
jának.

Félre már egyszer minden beteges 
ambícióval és a szülőknek gyermekeik 
iránt táplált indokolatlan reménykedé
sekkel ! Az életnek igyekezzünk ifjain- 
kat nevelni, az életnek, a mely méltán 
elvárhatja, hogy ki-ki az őt megillető 
helyre és nem másra törekedjék,

Csak ifjakról szólnak; leányokról 
nem, mert szerintünk minden leányt 
jó feleségnek kell elsősorban nevelni. 
Jó feleségnek, olyannak, a ki boldo
gítani tud s példájával nem elriasztja 
a már igy is nehezen házasodó ifjakat, 
de uj világot teremt a házasulás terén.

Erről már most a vakációban gon
dolkozzanak a szülők, hogy a jövő 
tanév elején akként cselekedjenek.

A szocializmus egy válfaja.
Socializmus! ez ma a legelöl járó jelszó. 

Ez ural mindent és mindenkit. Ez az az 
üdvösségéé eszme, amelynek megvalósításá
hoz a demokraták nézete szerint Krisztus 
is kevés volt. Eszme, a melynek megvaló
sítása boldoggá tesz minden halandót, aki a 
földön él. Ha azonban nem demokratikus, 
csuk időleges lehet. A socialdomokratizmas 
a-r.az egyedüli üdvözítő ös,vény, mely az 
összülök által élvezett édenkertbe vezet 
bennünket, anélkül, hogy meg kellene halni. 
Halál!? Bolond gondolat, legfeljebb meg
semmisülés. Jövő élet I ? Széditően ostobaság 
oly hitbeD, aminöt a keresztény világnézlet 
hirdet. Nélkülözéstől mentesített boldogság, 
amit a socialdemokracia tana hirdet, amely 
állandósít és oly gyönyörökben él annak 
légkörében mindenki, hogy azt elvtárson 
kívül észszel senki fel nem foghatja,

A gyönyörteljes boldogító életben elv
társ mindenki. Vér vagy tekintély szerinti 

kötelék nincs. Egyedüli cél a létező, a 
tapasztalati élet szolgálatára kialakult testi 
érzékek kielégitése, akár az alá rendelt ész 
és kutatásai által történjék is az.

Az édenkert territóriuma az állam, vagy 
az sem, hanem a világközösség nyelv- és 

, fsj-küöubség nélkül. A vallás a chiméra és 
' a hittel együtt csak addig nem agyrém, 
i mig a hatalmasan boldogító socia'demokrtcia 

eszméit nem feszélyezteti, de azzá válik, 
mihelyt a kedély, a szív önmagán borongva 
kesereg azon, amit, akit elvesztett avagy 
keres.

Az állam tartozik mindenről gondos
kodni. Banne az egyéni érvényesülés csak 
addig terjedhet, ameddig a közösség szük
sége megengedi,'sőt parancsolja.

Közös minden I A család nem az egyéni 
érvényesülés szentélye, tehát mint ilyen nem 
is létezik. A család egy emberközösség, 
kihez tehát mindenkinek gondja, rendelke
zési joga van, amennyiben esetleg önálló
ságra törekednék. Szabad szerelem I Tehát 
államilag gondozott kéjház, hol az apaság 
addig terjedhet, mig benső érintkezés folyik 
és az anyaság addig, mig emlővel táplál. 
Azonkívül minden az állam feladata, az 
emberé pedig a test fölött való feltétlen 
rendelkezés.

Az állam egy számtalan, a tömeg ará
nyaihoz mért étkezőkkel ellátott szabad 
intézet, ahol mindenütt a legválogatottabb, 
legjobb étvágyat gerjesztő, csiklandós, pá
rolgó illatokkal mohóságra gerjesztő été.ék
ké! és pempás italokkal telitett asztalok 
vannak. Egy minden izében hatalmasan 
berendezett társhelyiségekkel biró intézmény, 
a hol a pompás étkezés után egy pikoló 
feketére, azután különféle szórakozásra mehet 
az elvtáre. Kolosszális berendezésű menet' 
jegyiroda, a hol minden élőnek, ha úgy 
tetszik szabadjegyet adnak az állam jármü- 

■ vein, közlekedési eszközein, a legkényeseb- 
- ben berendezett szakaszokban oda utazni, 

a hova akar. Lehet ezekenkivül lovon, 
biciklin, léghajón, repülőgépen, kinek ahogy 
tetszik,

T ARC Z A,
Temetőben.

Szerettem én bejárni mindig
A vadvirágos temetőt,
Hol nyugtot lelnek mindörökre
A boldogok s a szenvedők.

Együtt pihen a gyermek s anya, 
Öreg szülők es unokák,
A férj, a nő, — a hűség, jóság, 
Kinyílt virág és száraz ág.

Hol a kihamvadt szív fölébe
Szomorú fűz lombja borul
S reá az őszi dér lehére
Hervadt levél zizegve hull . . .

Egy-egy sirdombon a virágok
S a sírkeresztre irt nevek
Jó ismerőseim: — én megállók
S mindegyikkel beszélgetek . i .

És mintha mindegyik halomról 
Csendes hang szállna szótlanul;
Boldog, kinek sirja fölé már 
Szomorufüz lombja borul . . ,

Dr. Radványiné Ruttkay ÉmiTiA 
NótákT~

Síró felhők.
Sir a felhő, a merre szál), 
Harmatos lesz a rózsaszál.
De a harmat üde gyöngye 
Siró felhő tiszta könnye.

Sir a felhő, messze, távol 
Vonul, mint egy sötét fátyol. 
Mit egy tündér vett magára, 
Kinek hűtlen lett a párja.

Nem is felhő az ott távol,
Nem is gyászos, sötét fátyol. 
Tán egy tündér keszkenője, 
Könnyeinek térülője.

Ereszkedik . . .
Ereszkedik le a csendes este, 
Az ég alja pirosra van festve. 
Nincsen a ki vacsorával várna ! 
Én vagyok a legigazibb árva.

Édes szülém temető lakosa, 
Barna rózsám szivem haragosa.
Csak egyetlen jó emberem sincsen : 
Marasszon itt korcsmárosné, kincsem.

Kivart kendőm könnyeimet issza, 
Soha többé nem mehetek vissza. 
Árva vagyok ki az ég alatt bál .. . 
Korcsmárosné, marasszon magánál.

Abból a nagy boldogságból. 
Abból a nagy boldogságból 
Nem ma' adt más csak e rózsa. 
Ez is szegény bervadoz már, 
Hull a szirom lassan róla.

Elteszem az Imakönyvbe 
Könyvjelzőnek jó lesz ága, 
Oda, a hol fel van Írva : 
A haldoklók imádsága.

K. J.

Homoki levél.
Szikra, 1907. jul. 17.

Már második hete, hogy itt vagyunk, 
de még nem szerencséltettem a Tek, Szer
kesztőséget becses soraimmal (ez a tanyai 
stílus.) Ennek oka as, hogy nem Írok és 
nem olvasok, de hát fordult a dolog, és ime 
írok. írok pedig asért, mert elküldték a 
Bars-ot, és elolvastam; hogy következetes 
legyek, moet már irok is. De meg olyan as 
aa irásmesterség, hogy elfelejti as ember, 
asért hát gyakorolni kell.

As utasási eseményeket nem említem,

már idejét múlta. Csak okulásul jegyzem 
meg, hogy nem muszáj ám minden ablakot 
megfizetni a vonaton, amit az ember bezúz, 
A gyorvonaton ugyanis, úgy Vácz táján, a 
folyosón egy ajtó-ablaknak támaszkodva 
épen azt dicsértem, hogy milyen jó, hogy 
ezek az ablakok oly erős üvegből vannak, 
megbirják az embert. Egyszer csak nagyot 
lökött rajtam a kocsi, s a könyököm keresz
tülment a hires ablaktáblán. És mintha a 
földből bujt volna elő, nyomban ott termett 
a nyájas kalauz. (Ha az ember apró gyer
mekekkel utazik, és külön szakaszt óhajt, 
gondja legyen rá, hogy a kalauz nyájas 
legyen,)

— Ha megsértettem volna a karomat, 
most én pörölném be a vasutat,— mondom 
neki — miért dücögtetik úgy a masinát 1 
— Hát ha nem uraságod az oka, nem is 
kell megfizetni, — mondja ő. — Csak tes
sék velem a nyugatiban az ügyeletes tiszt
hez bejönni, hogy bejelenthessük, mert 
különben velem fizettetik meg.

Úgy is történt. Az ügyeletes tiszt atya» 
ilag telkemre kötötte, hogy máskor vigyáz
zak, s azzal rendben volt a dolog.

A kecskeméti állomáson, ahol egy órát 
vártunk a szikrai vicinálisra, elénk tárul a : 
szintiszta alföldi magyar világ. Amennyire ' 
elfacsarodik az ember szive abban a nagy . 
csillogó dunaparti Bábelben, mely az ő koz
mopolita mivoltában ugyan semmivel sem ] 
mutatja, hogy magyar főváros, oly jól esik 
itt szemlélnünk az erőteljes, szép kun-magyar 
népet, hallanunk dallamos beszédének rom- ] 
lattan tisztaságát, j

Letelepedtünk a nyílt csarnok egy asz
talánál. Mellettünk Rodich (most már Rei- 
cher) és Mollinári ezredbeli hadfiak társa
lognak vidáman, gallérjuk csillagtalan, kevés 
sört isznak, sokat beszélnek ; kettő közülök 
vőlegény, gondosan őrzött csokrokat visznek 
az otthon epekedö menyasszonynak — ezt 
az élcelödö társaik árulják el —, a beszél
getés egyébiránt sem a taktikáról folyik, 
Az egyik kenyeret kér a pincértől. Vita 
indul, melyik jobb, a fehér-e, vagy a barna. 
Egy pirosképü azt vitatja, hogy a barna 
jobb, mert több benne a sikértartalom. Most 
már biztosan meg lehet állapítani a diag
nózist a tudományos beszédből: póttartalé- 
kos tanítók, gyakorlatról mennek haza. A 
kenyeret csak nem hozza a pincér. — Várom 
ám a kenyeret, — szól újra a vitéz. — Ott 
van a szomszéd asztalon, — mondja a hideg
vérű pincér. Hát ez is alföldi jellemvonás,

Ahogy megérkeztünk, a gyermekek 
azonnal kikérték az engedelmst, hogy mezit- 
lábul járhfssanak. Es mivel a vincellérnek 
is van három apró családja, azért a tanya 
sörül a finom homokon számtalan apró 
lábnak lenyomata látszik türü össze-vissz;.*  
ságban.

Nsm ke" azt gondolni, hogy itt unal
mas volna az élet. Egymást idő szerint fel
váltó mulatságok akadnak. Reggeli után 
bogárszedés. A szőlőben ugyanis rengeteg 
sok zöld cserebogár van, amelyet itt finánc
bogárnak is hívnak (Melolontha Brighi), nem 
tudom, azért*e,  mert zö’.dszinü, vagy hogy 
a borfogyasztást mérsékeli. A szőlőnek a 
lombját rágja le, s ezzel bizony nagy kárt



Tulajdonjog 1 mi a fenének, hisz min
den közös. A tulajdonjog a közösségben van. 
Itt se testi, se lelki szegénység nem létezik. 
A közös mindent kiegyenlit.

És a munka ? Kiki annak elvégzésére 
köteles, a mire az állam felnevelte és kiké
pezte, de csak oly szorgalomidöig terjedet- 
ten, mig a szociáldemokrácia boldogságának 
élvezetére nem akadályoz. Olyan munkába 
járok, a mi nekem a legtetszetősebb és oly 
ágyban hálok, amely a bútoripar remeke. 
Szóval aa igashivő mozlim hetedik vagy 
hetvenkettedik édenkertjének gyönyöre ele
nyészik a socialdemokracia abbeli törekvé
sével szemben, amit el akar érni és hiszi, 
hogy el is éri.

Itt a világon, t. i. a socialdemokracia 
nagy közösségében akként élni, mint az 
egyéni szabadakarat által irányzott mai 
társadalmi és erkölcsi érvényesülésre való 
törekvés megengedheti, nincs joga senkinek. 
Itt az érvényesülés csak is a szociáldemok
rácia eszméiben megigazult elvtársi élet 
folytatásának határáig terjedhet. A többi 
lézengönek tartatván, vagy kiirtandó, vagy 
a socialdemokracia szent szabadsága nevében 
bilincsbe verve lehetetlenné teendő. Mert 
tudd meg ember I a tervbe vett és mond
hatnám nagyméretű socialdemokracia elneve
zés alatt álló társadalmi állam keretén belül 
sem szellemileg sem egyébként ur nincs, 
mert mindnyájan urak a szó legszorosabb 
értelmében véve. És ha akad köztük kinek 
lelki tartalma magasabbra törekszik lángjával 
az rendbontó, az pártviszályt szitó, kit ki 
kell irtani. És ha akad köztük, kinek ter
jedtebb vágyai vannak, többet eszik és iszik 
több utazhatnékja van, szóval a jót min
denben nagyobb mértékben kiveszi az leg- 
kevésbbé nagyobb ur, csak oly szerencsés, 
vagy szerencsétlen, aki maga sem tehet 
arról, ha gyomrának, személyének, szóval 
érzéki szerveinek vágya fokozottabb igényű. 
Mert tudd meg az ember nem ismerhet 
aggodalmat, szenvedést, fájdalmat, nélkülö
zést, szóval, semmiféle bajt . . . csak gyö
nyört, . . . gyönyört, a mely gond nélkülivé 
varázsolja azt az életet, mely lett, mint a 
buborék és ha szétpattant marad a puszta 
lég ... a puszta lég; a rideg anyagiság.

No kinek ne tetszenék ilyen részegitö 
gyönyörtől eltelt ooldogság, minőt a so-tia- 
lizmus problémájának, megfejtésén, az érzéki 
vágyak kielégítésén kitartóan bolyongó de, 
mokraták hirdetnek és megvalósítani törek
szenek. ígérnek mindent keresve a rendszert, 
amelyen álmaikat megvalósíthatják. Nem 
törődnek ök akadályokkal. Ha nem hajlik 
meg az ember, a szabadság szent nevében 
alkalmazható a terrorizmus bármiféle eszkö
zökkel, mert vágyaikban, törekvéseikben 
lesz ténynyé az a hires mondás: cél szente
síti az eszközt.

A tömeg én vagyok 1 kiált fel a szoci- 
aldemokratizmus számba se véve azt, hogy 
hollá 1 csak egy része annak, mert a valódi 
tömeg a termelő, aki élelmet, munkát ad 
olyan viszonosság fejében, ami nem teszi 
öt tönkre. És ha tönkre tette, mit ad érte, 

tesz. Reggeli után tehát veszünk egy pléh- 
kaunát, bele egy kevés vizet, és szedjük 
bele a sok zöld bogarat. A víz arra való, 
hogy el ne szálihassanak. Ez igy száraz 
mulatság volna, de ezután jön a java: etet
jük vele a csirkéket, kacsákat. Különösen 
ez utóbbiak bomlanak érte. Van egy nagy 
kacsánk, az megeszik belőle két literre valót, 
úgy hogy félre áll tőle a begye, még a 
nyaka is dagadt a sok fölös bogártól, de a 
csirkék is rendkívül szeretik. Otthon hallót- 
tam egy gazdásztól, hogy a baromfi nem 
használ a répatáblában, csak orvosságul 
eszi a bogarat, sőt el sem bírná. Inkább a 
zöldet csipegeti. Én meg itt az ellenkezőt 
tapasztaltam. A mi osirkéink — már ugyan 
kevesen vannak — amióta rákaptak a bo
gárra, nem eszik a szemet, mindig bogarat 
követelnek. És a mi a fő, kitünően növe
kednek tőle, pecsenyéjük meg vetekedik a 
fiatal fácánéval. Errefelé hire is van a sző
lőbeli meg a tanyai csirkének, azt keresik 
nagyon, aki bogárral él. Hogy még az ilyen 
tyúknak tojása is finomabb, mint a másé.

Már az első napon feltűnt, hogy itt a 
baromfiak későn nyugszanak le, esti 8 óráig 
fenn vannak, s úgy fél 8 óra tájban a csir
kék, kacsák örült módon össze-vissza fut
kosnak az udvaron. Hát fogdosták a szál
longó bogarakat. Ekkor van t. i. a bogár
húzás. A finánc-bogáron kivül jó falat még 
• nagy tarka cserebogár (kalló cierebüly.) 

talán munkát ? Nem 1 Vágyakat, hogy prole
tár váljon belőle a legjavából, kinek egy 
fidvösséges eszméje van és ez az államilag 
rendszeresített socialdemokratizmus gyönyört 
nyújtó erdeje. S ha dolgozni, szerezni akar, 
az nem elvtárs. Hogy is volna az, ki flanc 
nélkül társadalmi álláshoz képest élni akar, 
családját fenn tudjafés akarja tartani és ezen 
felül a be nem szerzettből, de biztosból sze
rezni is tud. Szerezni ? Ez bizony a demok
ratikus alapon szerzett socialis közösségben 
szükségtelen valami. Szerezzen az állam 1 
De ki az állam ? Mi magunk vagyunk, tehát 
még is csak nekünk kell mozognunk ? ! , 
Hogyne 1 de olyformán, hogy a munka 
rekonpenzációja (ellerértéke) messze főiül- • 
haladja az elvégzett munkát és az is ne “ 
küzdést, hanem kényelmet nyújtson. $

Ez a szociáldemokrácia aiapelveinek 
végkövetkeztetése. Nem is rossz. El végre 
ki ne akarna e földön mindenféle jókban . 
és javakban dushálkodni 1 ? Ki ne szeretne 
gondtól menten úgy élni, hogy amit szeme 
szája akar, azonnal rendelkezésre is álljon. •' 
És ki ne igyekeznék arra l ? Mindenki 1 
Csakhogy ezen igyekezetben az ember nem 
mint elvtárs lép fel, hanem mint küzdő 
fél saját sőt legkedvesebb embertársával 
szemben is érvényesülni és pedig megragadva 
minden egyes alkalmat amikor arra kilátása 
van. Ez az önzés t. i. az egyéni önzés, 
amelyben nemcsak a testi erő, hanem a í 
lelki erő is oly hatalmas tényező. Az utóbbi, i 
többször mint nem, az előbbit nem csak 
cserben hagyja, hanem le is győzi, mihelyt 
kényszerítve van.

Ez az az egyéni, lelki sajátosságból 
semmi féle nevelési rendszerrel ki nem irtható 
önzés, mely gátat vet a socialdemokráczia 
eszméinek álomszerű megválositása ellen. 
Mig ember lesz a földön,ez a küzdést nemcsak 
a természeti erőkkel, szemben, a természet 
adományaival veszi fel, hanem embertársával 
is, mert reá nézve megnyugtatóbb ha akaratát, 
törekvését saját javára munkája révén akként 
érvényesítheti, hogy az mint rendelkezése 
alatt álló egyéni szerzeményt birtokolhatja 
és pedig a nélkül, hogy ahhoz kívüle másnak 
joga volna.

Igazolja ezt a hires Marx, ki vagyont 
szerzett munkásságával, de vagyont a soci- 
aldemokraták részére elfelejtette falosztr-j, 
hogy abban minden elvtárs részes legyen. 1 
Pedig hát ha oly mély gondolkozáséi tudott 
lenni, mért nem volt az, mikor arra példát 
kellett volna nyújtani,hogy imeamit szereztem, 
nem az enyém, hanem a tietek eivtársak, 
akik eszméim megvalósitására törekszenek. 
No persze, hogy Marx is ember volt. 
Spenczer is az, akiknek elveivel oly hatal
masan dobálóznak hívei. És felejtik, hogy 
lényeges különbség eszméket hirdetve 
általánosítani és azokból a lehetségest 
kibogozni. Mert nem minden lehetséges a 
valóságban, ami az eszméiben tetszetős.

Azért álomszerűbb ábránd a sociálde- 
mokrácia eszméinek végkövetkezményeiben 
való lehetősége. Ember az emberrel áll 
szemben. Egyik részén a munkaadó, más

Hát ennyit a bogarakról. Nevezetes, hogy 
itt igen ritka az énekes madár, de hernyó 
sincs.

Nem utokó foglalatosság a barack-sze
dés sem. Ehhez azonban ritkáu hívjuk meg 
a gyerekeket, mert Bokát esznex belőle, 
pedig veszedelmes, mert meg van perme
tezve. A múlt héten a legnagyobb, aki már 
írástudó a fonomimika révén, levelet irt a 
doktor bácsinak, azt kérdezvén, ehetik-e 
már a Pista gyerek barackot, mert hát 
lábbadozó. Én még meghagytam, Írják m-g 
azt is, vájjon meg lehet-e már verni a Pistát. 
Nem tudom, megirták-e.

A többi mulatságokról, úgymint a tiszai 
halászatról, gém-vadászatról, Alpárra való 
utazásokról a jövő héten irok. (Ezt Eötvös 
Károlyiéi tanultam, hogy ha as ember keve
set ir, Ígérjen sokat.) Különben is fontosabb 
dolog van ; krumplit kell szedni az ebédhez. 
Nem kell hozzá semmiféle kapa, csak úgy 
kézzel szedi ki as ember az omlós homokból. 
De milyen finom krumpli 1 Különb a geszte
nyénél. Ezt azonban nem hiszik el ott a 
fatornyos hasában. (Megvan még az ingadozó 
fatorony ?)

Olvastam a bankóhamisitást. Ha akadna 
egypár hű hamisítvány, küldhetnének egy 
csomót. Egyébiránt jó egészséget 1

Felföldi.

részén a munkás. Mind kettőnek megvannak 
a maga kötelességei, de hogy a munkás 
terrorizáló fölényt gyakoroljon munkaadójá
val szemben és hogy ahhoz kizárólag csak 
saját felfogása szerint jogosult legyen, azt 
sem helyesnek sem igazságosnak nem tartom.

Ma emelkedjenek fel a munkások 
százezrei a munkaadók sorába, nem hiszem, 
hogy számot ne vetnének helyzetükkel, hogy 
mennyiben felelhetnek meg a munkások 
kívánalmainak anélkül, hogy érdekeik ve
szélyeztetve volnának. Egy 4—5000 frtos 
házat a munkások kedvéért senki Be fog 
8—10000 frt. költséggel épittetni. Ha nem 
hiszik el, álljanak a munkaadók szövetségébe, 
vállaljanak el közösen egy munkát és 
kíséreljék meg, vajjoa az osztalékból jut-e 
annyi, hogy hangoztatott igényeiket kielé-

Bertalan Vincze.

Különfélék.
— A kálvária dombon a város az 

uradalmi szőlőből is sajátít ki mintegy két 
holdnyi területet az uj tanítóképző intézet 
céljaira. Az uradalom a szőlő egész területét, 
ölenként 5 korona vételárban ajánlotta fel, 
ellenben, ha csak részben venné meg ölen
ként 7 koronát kér. A város közönségének 
arra kell törekednie, hogy a város közönsége 
a kedvezőbb öt koronás árban jusson a 
területhez ; s ezt úgy érhetjük el, ha egye
sek jelentkeznek, akik az uradalmi szőlő
területből fenmaradó részt átvenni hajlan
dók. E czélból — a Lévai takarékpénztár 
a város közönségének felajánlja támogatását 
__ a vételre vonatkozó aláírásokat dr. 
Kmoskó Béla ügyvéd gyűjti egybe; a terü
let a jelentkezők kívánsága szerint kisebb- 
nagyobb részekre lenne felosztva, 10 éves 
amortizácgiós kölcsön nyújtása mellett, tehát 
a legkedvezőbb fizetési feltételekkel oldat
nék meg.

— A duna ipolyvölgyi vasút annyi 
évi nehéz vajúdás után végre a megvalósu
lás utolsó stádiumát is elérte, amennyiben 
annak létesítését a törvényhozás is szente
sítette. A kereskedelmügyi minister ugyanis 
törvényjavaslatot nyújtott be a duna-ipoly- 
völgyi h. é. vasút engedélyezése tárgyában 
és egyben felhatalmazást kért, hogy a m. 
kir. államvasutak Vác állomásból kiágazólag 
Diósjenön át a m. kir. államvasutak Dré- 
gelypalánk állomásig és innen a m. kir. 
államvasutak drégelypalánkIpolysági vonal
szakaszának együttes használata mellett Ipolyság 
állomásig, mint forgalmi végpontig vezetendő 
fővonalból és diósjenő-rombányi szárnyvona
lából álló h. é. vasutat az 1880: XXXI. és 
az 1888 ; IV. t.-cikkekben foglalt feltételek 
alatt engedélyezhesse. Most volna az ideje, 
hogy léva-ipolyság és léva-nyitrai vonal 
kiépítésének terve is megvalósuljon, hogy 
igy ez a vasút Felsőmagyarország egyik 
fővonalává építtessék ki.

— Bankmellékhely Léván. Az 
osztrák-magyar bank budapesti igazgatósága 
elhatározta, hogy Léván bankmellékhelyet 
állít fel. mely a nyitrai fióküzlettel fog üz
letileg érintkezni, megjegyezzük, hogy az 
emlitett mellékhely működésének kezdő 
időpontja a hírlapok utján fog közzététetni.

— Eljegyzés. Gáldy Kálmán verebélyi 
szolgabiró folyó hó 7-én eljegyezte R iskovits 
Janka kisasszonyt Tólmegyeren.

— A lévai áll. tanítóképző intézet 
részére szükséges terűiét kisajátítása céljából 
a közoktatásügyi kormány megindította a 
kisajátítási eljárást. A kincstári jogügyi 
igazgatóság kiküldöttje e héten megjelent 
Léván s a tulajdonosok legnagyobb részevei 
megkötötte a kisajátítási egyességet s úgy 
Játszik, hogy perre alig ha lesz szükség. 
Ily nagyszabású intézmény létesítésénél nem 
is szabad a polgárságnak túlzott követelé
seket támasztania, mert hiszen a város egész 
tisztességes ajánlatokat tett s az uj képezde 
a város díszére és anyagi hasznára is leend.

— Kinevezés. A pozsonyi kir, ítélő
tábla elnöke Makovicky Imre végzett joghall
gatót e tábla területére díjtalan joggyaaor- 
nokká nevezte ki.

— Névváltozás. S.einer József ga- 
ramszentbenedeki illetőségű budapesti lakos, 
vezetéknevét belügyminiszteri engedélylyel 
„Szilárdéra változtatta.

— Pótló és Javító érettségi vizs
gálatok. A pozsonyi tankerülethez tartozó 
főgimnáziumoknak pótló és javító érettségi 
vizsgálatra menő növendékei vizsgálatra való 
bocsátás céljából a vizsgálat megtartására 
kijelölt pozsonyi kir. kath. főgimnázium 
igazgatóságánál tartoznak jelentkezni. A 
javító vizsgálatra legkésőbben szeptember 
hó 7-én reggel 8 órakor személyesen jelent
keznek a náluk levő érettségi bizonyítvány 
átadása mellett. Azon ifjak, kik augusztus 
utolsó napján a VIII. osztályról javitó vizs
gálatot tesznek, legkésőbb szeptember 2 áig 
küldjék be okmányaikat (születési bizonyít
ványt és az összes gimnáziumi bizonyává*  
nyokat) a pozsonyi kir. kath. főgimnázium 
igazgatóságához. — A vizsgálatok idejét a 
tanker. kir. főigazgató a következőleg álla
pította meg: szept. 7.-én javitó érettségi 
vizsgálat; szept. 9. 10. és 11.-én Írásbeli 
vizsgálat, 12. és 13-án pedig szóbeli vizs
gálat a pótló érettségi vizsgálatot tevők 
részére.

— Hivatalos Órák az aranyosmarót
m. ki. pénzügyigazgatóságnál folyó évi julius 
hó' 18-ától, szeptember hó végéig reggeli 7 
órától délután 1 óráig terjedő időre állapit- 
tattak meg. Vasár- és ünnepnapokon a hiva
talos órák változatlanul maradnak, vágyig 
reggeli 9 órától 11 óráig tartatnak.

— Kis trafikosok öröme. A kis 
trafikosok régóta kérik már, hogy vasárnap 
ők is részesüljenek a munkaszünet kedvez- 
ményében, azonban a miniszter mindezidáig 
kérlelhetetlen volt, most egy legújabb keletű 
rendeletével kimondotta, hogy a nem kizáróla
gos dohányárusok vasárnap délelőtt, főüzle
tükkel együtt tartoznak zárni. A rendelet a 
kis trafikosok körében általában nagy örömet 
keltet, sokaknál azonban nem, mivel azon 
ürügy alatt, hogy kis trafikot kötelesek 
árulni, üzletüket egész napon át nyitva 
hagyták és oly árucikkeket is árultak, melyek 
áruba bocsátását a vasárnapi munkaszünetröi 
szólló törvény tiltja. Ennyiben tehát a rendelet 
üdvös intézkedést tartalmaz a kereskedőkre 
is, akik a törvény tilalmát betartva, csupán 
trafikot árultak, mit kénytelenek voltak, mig 
az egyébb kis trafikot áruló szatócsok ér
zékeny versenyt idéztek elő azoknak azzal, 
hogy egyébb árukat is eladtak. Kimondja a 
rendelet, hogy a kizárólagos dohányárusok 
vasárnap délután három órakor kötelesek 
üzletüket bezárni (a mulató helyek és fürdők 
kivételével.)

— A barsi pénzhamisítók ügyében 
ma egy hete mondott Ítéletet a budapesti 
büntetötörvényszék és pedig Markó Mátyást 
másféiévi-, Trungel Lajos töldmivest pedig 
9 havi börtönre Ítélte csalás bűntettéért. 
Ezenkívül elitélte pénzhamisítás bűntettére 
való szövetkezés vétsége cimén Szántó János 
kecskeméti tisztitó-intézet tulajdonost egy 
havi-, Tamás Istvánt, ifjú Konc Károlyt, id. 
Qutray Andrást, ifjú Gutray Andrást és 
Gutrai Lajost 8-8 napi fogházra, végül 
Sabik Józsefet hamispénz csalárd használa
tának kisérletéért 1 napi fogházra. Az íté
letben Markó Mátyás megnyugodott, de a 
többi vádlott felebbezett. Felebbezést jelen
tett be az összes vádlottak terhére a kir, 
ügyész is.

— Névmagyarosítás. IFoZ/Béla lévai 
lakos vezeték nevét a belügyminiszter enge
délyével Váradi-ra, magyarosította.

— Ajándék iskolának. A körmöc- 
bányai állami főreáliskola a napokban igen 
becses, körülbelül 900 koronát érő mikros- 
kopikus készítmény-gyűjteménnyel gazdago
dott. Az 1000 darab igen Csinos preparátum, 
mely a természetrajz három országára 
vonatkozik, néhai Gerger Ede m. kir. posta- 
és táviró-felügyelö saját készítménye. Az 
özvegy körmöoi szü'etésü férje emlékének 
és óhajának úgy vélt leginkább áldozni 

1 illetőleg megfelelni, hogy Serajevóbói, hol 
’ jelenleg állandóan megtelepedett, egy hoz- 
I závaló fiókos szekrényben küldötte el a 
' reáliskolánknak ajándékul. Valóban bámu

latra ragadhat el bennünket Gerger Ede 
1 páratlan, ernyedetlen munkakedve, szorgal-
• ma meg ügyessége, mely kenyérkereseti 
I pályájátul messzi eső területen is a termé

szet titkaiba mikroszkóp segitségével beha-
, tolva kiváló sikert ért el. Megjegyzendő, 
. hogy Gerger Ede megbízható forrásból 
; merített értesülés szerint, felfedezője is volt 
1 a hírhedt Phyloxira vastatriksznak hazánk- 
' bán és ebbeli fáradozásáért az aranyérdem" 
I keresztet kapta. Gerger Ede szülei idegenből 
i szakadtak hozzánk, atyja a körmöci m. kir. 
‘ pénzverő-intézetnek sok éven át köztiszteletü 
i vésnöke volt, ki Ede fiát tökéletes magyarra 

nevelte, Amidőn pedig Gerger Ede özve- 
' gyének az intézetünknek nemeslelküleg 
‘ felajánlott ajándékáért ez utón is lekötelező, 
; hálás köszönetünket kifejezzük, egyben el 

nem mulaszthatjuk, hogy tisztelettel meg ne 
emlékezzünk az adakozó nemes hölgy egyik 
legmeghiitebb barátjáról : özvegy Privorszk ? 
Henrietté urhölgyről is az ő közbenjáró 
szives készségéért. A körmöcbányai állam: 
föreáliskola 51 éves fenállása történetében 
ez a második, nagyobb ajándék. Az első 

, Matuska Gábor gróf igen becses 1600 koronát 
! érő remek bogárgyűjteménye, mely csups 
; Európán kivül eső földrész típusos állatából
• került ki. Ezt a két ajándékot, de az egesz 

iskolai gyűjteményt is készségesen megmu
tatja előleges jelentkezés mellett az érdek
lődő közönségnek Testchler György tanár.

— Szarvasmarhadijazások várnie 
gyénkben. A barsmegyei gazdasági egye
sülete az okszerű szarvasmarhatenyésztés 
előmozdítására évenként minden járásban, 
lehetőleg mindig más-más községben tart 
díjazásokat, melyekre ezúttal a földmivelés
ügyi m. kir. ministerium 1200 koronát, a 
vármegye törvényhatósága 600 kor. és Vépy 
Vogronics Ödön 200 koronát adományoztak, 
Tekintett sl a szarvasmarha állomány hátra- 
maradottságára más nyugoti vármegyékkel 
szemben, elég meglehetős eredménnyel folyt 
le. A legszebb eredményt a barsfüssi szar
vasmarha díjazás mutatta fel, mely egyes 
egyedül Rudnyánszky János e díjazás és 
bíráló bizottsági elnökének és Závodszky 
Ödön körjegyzőnek köszönhető, kinek sike
rült 150 drb. jó tenyész szarvasmarhát 
felhajtani. A szarvasmarhadijázások rende
zésében tevékeny részt vettek általában 
járási főbiráink, a díjazás helyein székelő 
jegyzőink nagy körültekintéssel és szorga
lommal, járási tevékeny állami állatorvosaink 
s a bírálatban résztvett önzetlen birtokos
osztályunk, kiknek e helyütt is köszönetün
ket fejezzük ki. Kisgazdáink épülésére egy 



zépen kezelt uradalmunk és pár 100 holdon 
elüli gazdáink vesenyen kívül kollektive és 
pedig a zselizi uradalom Zselizen 12 irb. 
intbáli tenyésztehenet, üszőt és bikát s Lo
vász Kálmán nemesoroszi plébános 1 üszőt 
Zsaarnócán Kaldrovics József 3 tehenet^ 
Kudnyánszky János Barsfüssöa 3 tehenet, 
4 üszőt és 1 bikát, Schwitzer József 3 tehe
net és * bikát, Jaross Károly tehenet bor
júval, kiállított tenyész anyagukért díszok
levelet nyertek. A legelső díjazás junius hó
4-én  garamszentkereszti járás részére Zsar- 
nóczán tartatott meg, 12-én Barstaszáron 
az aranyosmaróti járás részére, 15-én Osz- 
lányban, 19-én Zselizen a lévai járás részére. 
20 án Barsfüssön a verebélyi járás részére, 
A kisgazdák között kiosztott dijak bizonyára 
csak fokozni fogják bennünk a marhate
nyésztés iránt való kedvet.

— Vihnye fardő eladása. Selmec
bánya városa elhatározta, hogy a tulajdonát 
képező Vihnye fürdőt közvetítők és ügy
nökök bevonásával és díjazásával eladja s 
8z eladás nem sikerülne, a fürdőt a fejlesz
tés biztosításával hosszabb időre hérbeadja, 
ezen határozatra kitűzött 1907. junius hó 
19. napjától kezdve 15 napos felebbezési 
határidő letételével. A fürdő hivatalosan
500.000 koronára van becsülve.

— Vizbefult gyermek. Hajkó Pál 
óbarsi gazda Márk nevű másféléves kis fia 
játék közben az utcai árokba esett, mely 
az esőzések következtében vízzel volt tele, 
s abba belefulladt.

— Részleges holdfogyatkozás. 
Julius 25-én részleges holdfogyatkozás lesz. 
A holdfogyatkozás reggel 4 óra 20 perckor 
kezdődik és 6 óra 57 perckor ér véget. Az 
érdekes természeti tünemény a nyugati me
gyékben nálunk is látható lesz.

— Rémes gyilkosság áldozatává 
esett Gajdos Hermina 23 éves barsfüsti 
leány. Egy vadállatnál is vadabb elvetemült 
ember hálójába került,ki, hogy a szerencsétlen 
leányt elnémítsa, megfojtotta egy kis akácos
ban. A bűnöst a csendörség nyomozza, de 
még ez ideig nem derült ki, hogy kicsoda.

— Színészet. Halmay Imre sziniigaz- 
gató színészeivel most Nagysurányban 
működik. A színi kritika elismeréssel szól 
az előadásokról. Személy változás a társulatnál ; 
nem igen észlelhető. Ott vannak még mindig I 
azok a régi erők, akik valóban lelkei a 
társulatnak.

— A körmöcbányai áll. főreálisko
lával kapcsolt alumneumban — a hol a 
tanulók élelme sietnek, ebédet és vacsorát 
kapnak — a jövő 1907/8 tanévben követ
kező kedvezményes helyek lesznek betöl
tendők: a) ingyenes : kettő, b) évi negyven 
korona díjjal: kettő, c) évi hatvan korona ■ 
díjjal: kettő, d) évi nyolcvan korona díjjal: 
húsz, e) évi száz korona díjjal : harminc, 
f) az egész évi száznegyven koronát fizetők 
száma nincsen kikötve. Felvétetik minden 
jó magaviseletü tanuló, aki emellett minden 
tantárgyból legalább „elégséges*  általános 
osztályzatú bizonyítványt képes felmutatni. 
Az A'umneumba felvételért folyamodó tarto
zik a .körmöcbányai Alumneum-egyesület 
igazgatóságának" címzett, a múlt tanévi 
iskolai- és szegénységi bizonyítvánnyal fel
szerelt bélyegtelen kérvényét legkésőbb f. é, 
augusztus hó elsejéig Körmöcbányára bér
mentve beküldeni.

— Postai pályázat. A m. kir. posta, 
távirda és távbeszélő igazgatósága 10Ö gya- 
kornokjelölti állásra hirdet pályázatot. Ezen 
állásokra azok az ifjak pályázhatnak, akik 
középiskolát, vagy ezzel egyenragu más 
tanintézetet, éretségi vizsgával, sikeresen 
elvégeztek, 18 ik életévüket betöltötték és 
magyar állampolgárok. A sajátkezüleg irt 
és születési, orvosi, erkölcsi és iskolai bizo
nyítványokkal felszerelt folyamodványokat 
a már közszolgálatban álló elüljáró hatósá
guk, a közszolgálatban nem állók pedig az 
illetékes főszolgabíró vagy polgármester utján 
folyó évi augusztus hó 1-éig, ahhoz képest, 
hol a pályázók alkalmaztatást óhajtanak 
nyerni: a budapesti, kassai, kolozsvári, nagy
váradi. pécsi, pozsonyi, soproni, temesvári, 
vagy zágrábi pósta és távirda igazgatóság
hoz nyújtsák be.

— Juriga hívei. Korponáról írják : 
Négy lábi lakos az Urnapi körmenet alkalmá
ból kivilágított ablakaidba tüntetésből Juriga 
Nándor plébános, a kerületnek ez idő szerint 
a váci fogházban ülő orsz. képviselőjének 
arcképét tettek ki. A kir. törvényszék most 
három havi fogházbüntetésre és a perkölt
ségek megfizetésre Ítélte őket egyben pedig 
a Juriga-képek elkobzását rendelte el.

— AsBZOuyblrÓ. Kerisora község 
lakosságának férfiai apránként mint kiván
doroltak Amerikába. Mint a jó kapitány a 
sülyedö hajó% utolsónak hagyta el a falut a 
községi biró. Aki férfinemhez tartozó maradt, 
csak az öreg, gyerek vagy a nyomorék. 
Biró nélkül pedig nem á'lhat egy falu s az 
asszonyok közös elhatározással egy 24 éves 
talpra esett, ügyes menyecskét választottak 
“eg bírónak. Az asszonybiró ellen a közi
gazgatási hatóságnak semmi kifogása nincs, 
®ert ügyesen teljesiti a reá bízott tisztet.

Hetivásárok Verebélyen. Vera- 
Bély község képviselő testületé az érdekeltség 
kívánságának eleget teendő, f. hó 10-én 
tartott közgyűlésén hetivásárok tartását 
határozta el. A hetivásárok csütör
töki napon fognak tartatni 8 az eddigi 
“cgállapodás szerint augusztus hó közepe 
tkján veszik kezdetüket, ,

j

Lopások, Szenessy Kálmán garara- 
szentbenedeki lakos bútorát és ruhaneműét 
Léván egy szobába raktározta, annak ajta
ját bezárva a kulcsot roAgával vitte. Az 
ugyanazon házban lakó Beluch Bála asztalos 
a zárt ajtót feltörte, a ooraktározott ruha
neműből mintegy 3C0 kor. értéküt ellopott 
és az eltulajdonított holmit a zálogházban 
helyezte el. Fo'yó hó 13-án Szenessy Kálmán 
a lakást szellőztetni akarván, észre vette, 
hogy nagymennyiségű ruhaneműje hiányzik. 
Panaszt emelt Beluch Béla ellen, ki beis
merte a lopást s az ailatt az ürügy alatt, 
hogy a még meglevő tárgyakat a károsult
nak átadja, megszökött. Á rendőrség orszá
gos körözését elrendelte. — Folyó hó 16-án 
Kemény András, Brányik Pál és Madarász 
János napszámosok Berger Salamon gabona 
kereskedő részére a vasútról zsákokat szál
lítottak. Útközben a kocsiról több zsákot 
lelopva eladták s a pénzen megosztoztak, 
de turpisságuk kiderült s megbüntetésük 
végett a rendőrség által a kir. járásbíróság
nak bejelentettek. — Ugyancsak folyó hó 
16-án Tolnay Jánosné lévai lakosnö bejelen
tette, hogy udvarában a szín alatt elhelye
zett kötényéből 28 koronát ismeretlen tettes 
ellopott. A megindított rendőri nyomozásnak 
sikerült kipuhatolni, hogy a tettes Bátovszki 
Imre munka kerülösuhanc volt.

— Cigányok garázdálkodása. Már- 
már teljesen elviselhetetlenné válik az álla
pot a garázdálkodó s valósággal rabló 
oláhcigányokkal szemben, kik nap-nap mel- 
mett megzavarják a lakosok s egész köz
ségek nyugalmát. Mint beanünket értesítenek, 
a múlt héten Nagy-Kálnán ütött egy ilyen 
oláhcigánybanda sátort, s mikor távozni 
akartak, már egy csomó lopott holmit talál
tak náluk. Valóban itt volna már az ideje, 
hogy a legerélyesebb rendszabályokat lép
tesse ellenük életbe a kormány, mert sem
miképen sem lehet már tűrni, hogy szerte 
az országban ezek a rablócsapatok szabadon 
járhassanak.

— Pestvármegye az italmérések 
vasárnapi szüneteléséről. Pestvármegye 
törvényhatósága kimondotta, hogy a várme
gye területén levő korcsmák egész éven át 
vasárnap és nagyobb ünnepeken délelőtt 9 
órától délután 4 óráig, pálinkamérések pedig 
egész nap zárva tartandók. Talán nem ártana 
nálunk is ily irányú rendelkezés.

— Felvétel földmíves iskolába. 
A kecskeméti m. kir. földmives iskolába 
belépni óhajtó növendékeknél megkivántatik 
a 17-ik életév, egészséges testalkat, elemi 
iskolák bevégzése, kifogástalan erkölcsi 
magaviselet és szülő vagy gyám! beleegye
zés és nyilatkozat arra, hogy a tanulót a 
választott pályától el nem idegeníti, az isko
lától ki nem veszi s a negyedévi 75 kor. 
ellátási dijat az iskola igazgatóságánál olö- 

j legesen pontosan lefizeti. A tanfolyam két 
? év s a kezdete okt. 1. Szegénységi bizo-
• nyitvány alapján a földmives szülök szor-
* galmas gyermekei te jesen ingyenes és fél- 
j ingyenes ellátásban részesülnek, melyre nézve 
; a kérvények f. évi aug. 10-ig a földmivelési

minisztériumhoz címezve a kecskeméti fö<d- 
mives iskola igazgatóságához küldendők.

— Az ipartörvőny revíziója. A 
kereskedelemügyi kormány már több Ízben 
jelezte, hogy az ipartörvény revíziójával az 
őszre elkészül a minisztérium. Kiszivárgott 
hirek szerint, ha az őszi idényben a képvi- 
selöház nem lesz túlságosan igénybevéve, 
az is remélhető, hogy a törvény már a 
jövő'év elején életbe fog lépni. A kereske
delemügyi kormány — hír szerint — azt 
tervezi, hogy a javaslatot főbb fejezetei 
szerint külön-külön fogja az érdekelt testü
leteknek megküldeni, hgy igy az anyag 
mielőbb az érdekeltekhez jusson. Az eredeti 
tervtől eltérően az ipartörvény nem fog 
mindent felölelni, amit eleinte a törvény 
keretében kívántak megoldani. Egy külön 
törvényben kerül megoldásra a vasárnapi 
munkaszünet ügye, úgyszintén külön készül 
a munkás védelmi törvény, amely ennek a 
nagy kérdésnek egész komplekszumát fogja 
tartalmazni.

V

Az élelmi cikkek folytonos drágu
lása, majdnem kötelesséeünkké teszi, hogy 
egy mindennapi nélkülözhetetlen táp- és 
éivezetcikkre utaljunk, mely állandóan olcsó 
marad — a Kathreiner-fjle Kneipp-maláta 
kávéra, A mig a gyarmatkávé tudvalévőén 
idegeinkre ártalmas és teljesen táptalan, 
addig a Kathreiner malátatartalraa, felerész*  
b m gyarmatkávéval keverve, ízletes és táp
láló kávéitalt szolgáltat. Gyermekeknek, 
nőknek és üdülőknek csakis Kathreiner-féle 
Kneipp-maláta kávét volna szabad adui, a 
mely a legjobb gyarmatkávé ízzel bir és 
emellett könnyen emészthető és tápláló. El
készítési módjának leírása az eredeti cso
magokon látható. Csak olyan csomagokat 
vegyünk a melyeken a Kneipp-páter véd
jegy és a Kathreiner név rajta áll. Valósá
gos megtakarítás, jóiz ób egészség ajánlják 
a Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávé hasz
nálatát minden háztartásnak.

Miként juthatunk nagy jövedelomhez ? 
Kétségtelen, hogy ma, amidőn a husdrágaság 
napról napra fokozódik, a legjövedelmezőbb 
gazdasági foglalkozás a marha és a baromfi
tenyésztés. Szarvasmarhát nem mindenki te
nyészthet,baronfit azonban,ha nem is tenyészti 
azt tojásból, tarthat, azaz csibe korában pár 
fillérért veszi azt s otthon hulladékokon 
nagyra neveli » igy olcsón finom és tápláló 
húshoz, tollhos és tojáshoz juthat, főként a 

pulyka tartása és nevelése jövedelmező. 
Maga a minister 3 év előtt országos felhí
vást intézett a közönséghez, hogy karolják j 
fel jobban a jövedelmező pulykatenyésztést. t 
És van is ennek a felhívásnak hatása. Ma í 
sokkal nagyobb arányú a tenyésztőéi ág, ' 
mint 3 év előtt volt. Hreblay Emil állatié- > 
nyésztési m. kir. felügyelő, régi és közked- ■ 
veit gazdasági iró tollából mogje’ent a j 
„Pulykatenyésztése és értékesítés11 cimü 140 
oldalas s 48 képpel díszített munka melynek 
megszerzését és az abban kitűnő magyarság
gal adott tanácsokat és útmutatásokat min- . 
denkinek a legmelegebben aj árijuk. Megren
delhető e munka 3 korona 20 fillér előleges j 
beküldése mellett Nyitrai és Társánál Léván. :

Szerkesztői üzenetek. I
R R urnák. Közleménye keserű igazságot tártál- 5 

máz ugyan, de hasonló közleményekkel már lapunk ? 
olvasóközözségének kitanitás szempontjából, többször 
szolgáltunk, melyekből okulhatnak, hogy a hivatalos 
copf ellen való védekezés egyedül a bíróság előtt vezet 
sikerre. Hírlapi közleményekkel nem orvosolhatjuk a 
rövidlátó tévedéseit és igy a bár értékes cikket nem 
közöljük.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Dr. Rudnyánszky Titusz ar.-maróti fő
szolgabíró ur 5 kor, készpénzt küldött Ste
fánia árvaházunknak Jozsafcsek Károly ur 
pedig 42 gyermek részére ágyszalmát volt 
szives adományozni.

Fogadják a nemeslelkü adakozók jósá
gukért háiás köszönetünket.

Léva, 1907 julius 15.
Leidenfrost Tódorné Faragó Sámuel 

nőegyl. elnök nőegyl. titkár

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 évi julius hó 14-tól 1907 évi julius hő 21-ig.

Születés.
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Schors János Madarász Ágnes fiú János

Hraskó János Kecskés Eszter leány Erzsébet

Kiss László Janovák Mária leány ÍGábriella

dr. Dómján Lajos Máesay V. fiú Géza Lajos

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

Szolcsánszky József Z ács ka J. r. kath.

Halálozás.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Weisz Eleonóra 21 szivbénulás

Varga Margit 4 hó heveny bélhurut

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Józset rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 20 kor. 60 fill. 21 
kor. 60 fill. — Kétszeres 16 kor. 80 fill. 18 
kor. 60 fill. — Rozs 15 kor. 60 fill. 16 kor 
40 fill. — Árpa 13 kor. 80 fill. 14 kor. 40 
fill. — Zab 16 kor. 40 fill. 17 kor. 20 fill,
— Kukorica 14 kor. 20 fill. 14 kor. 40 fill,
— Lencse 27 kor. 40 fill. 28 kor. 60 fill. — 
Bab 15 kor 60 fill. 16 kor. 80 fill — Kö
les 9 kor. 40 fill. 9 kor. 80 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten
Lucernamag elsőrendű világos sziuü

135—145 — Muharmag 16—17 — Czukor- • 
czirok 20 — Pohánka 20 — Vörös köles 
18. —

Nyilttér.
Eladó

Néhai Nemeth Andrasné után Léván 
maradt 1 ház (Teleki és Eötvös utcákra 
szóló 13—10 sz. a.) földek és szőllők 
szabad kézből eladók. Bővebb fel
világosítást nyújtanak Dodek János és 
Zahorák Sándor lévai lakosok.

Eladó ház.
Léván Botka-utcza 28 számú ház 

szabadkézből eladó. Bővebbet ifjú Ga
lambos István tulajdonos ád.

Részvények.
Lévai takarék- és hitelintézeti rész

vények eladók.
Bővebb felvilágosítást ad a Birs kiadó- 

| hivatala.

Kiadó.
A Brach kerti lakásban egy négy 

ablakos bútorozott Utcai szoba Augusz
tus 1-től kiadó, esetleg bútor nélkül 
előszobával évi lakásul is kivehető.

Újonnan épült 
házamban f.

évi nov. 1-től
viilamvilágitás, fürdőszoba, 

vízvezetékkel ellátott
5 szobás modern úri lakás
Knapp Dávid

| A M 0 R KAVEHA Z |
« (ezelőtt Beliczay)
I Budapest, Nagymező-utca 7. sz. | 

» Tulajdonos: Kanczler Gyula. g 
# Naponta Kis Paradi Náczi híres * 

szólista hangversenyez.

& Minden idegen nezze meg 1 ♦

Bíró Kamim ;JSí 
buda

Enyhe hashajtó
Erzsebet-Sósfürdö 

főforrása-.

Lakást keres.
A folyó évi szeptember hóban kezdődő 

iskolai tanévre keresek Léván iskoláztatandó 
gyermekek részére egy szoba, konyha és 
kamarából álló lakást (lehetőleg intelligens 
csalódná*)  ajánlatok a lakbér megjelölésével 
Köigyassy István uradalmi pinczemester 
czimöre Gr. Kissallóra küldendők.

CSASZARFÜRDÜ BUDAPESTEN. Nyári és 
— • — • taií gyógyhely, a magyar
irgarpasrend tuajdo.ia E 3örj.ngu kein; hév 
VIZŰ gyógyfürdő; modern berendezésű gőz 
fürdő, Kényelmes iszapfürdők, uszodák,török 
kő- és marvanyfürdok ; höeg-, szénsavas- es 
viamosviz-fúrdók. Ivó- es baíelegzési kúra. 
200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, ju
tányos árak.

Prospektust ingyen és bérmentve küld
Az igazgatóság

FJI
A Linimp.nt Cansici

§raHoroony-Pain-Expeller
pótleka

I egy régjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 

! bizonyult köszvénynél, csúznál és meghiilések-
........ nél, bedörzsölés képpen használva. 
Figyelmeztetés.•Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan

I
 üveget fogadjunk el, mely a „Horgony11 véd

jegygyei és a Richter czégjegyzéssel ellátott do
bozba van csomagolva. Ára üvegekben K —.80,
K 1.40 és K 2.— és úgyszólván minden gyógy- 

I szertárban kapható. — Főraktár: Török iozsef 
gyógyszerésznél, Budapest.

0[Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz", 
Prágában. 

Elisabethstrasse 5 neu. 
Mindennapi szétküldés.

n ii .. ... .

Védjegy: „Horgony!
".............................



29. szám. HIRDETÉSEK.
Pályázati hirdetmény.

A lévai áll. tanítóképző igazgatósága az intézettel kapcsolatos köztartás 
részére f. év szeptember l-töl szükséges tej, hús és zsír, liszt, fűszer, péksü
temény, fa ÓS SZén szállításra nyilvános pájyázatot hirdet- A szállítási feltéte
lekre vonatkozó esetleges felvilágosításokat megadja a köztartás vezetője (Kurucz 
Ernő tanár, lakik a várban). Zárt írásbeli ajánlatokat az igazgatóság augusz
tus hó 15-éig fogad el.

Léva, 1907. julius hó 18-án.
Az áll. tanítóképző int. igazgatósága.

A ± ' JL I elfogad az AranyosmarótiKPTPTPkPl TakarékPénztárr*Zse|iz* UUlulUllUl fióktelepe 4'2% kamatozással.

Aratógépek és
fűkaszálók

Ropper Győzd 
Róth K.

Ipolyságon:
Berceller M.
Bolner Pál

Engel József 
Heksch Illés 
Kern Testvérek 
Kertész Lnjos 
Pollák Kálmán

KNAPP DAVID.‘Sibr
Dís raktári tartok , GANZ-féle motorok-, Hoffer 

, és Schrantz bpestí gépgyár 
összes gyártmányaiból, valamint a legjobb gyártmányú 

varrógépekből. ■■ =

8
I

üss
Nyoamtott Nyitrai 4a Tina könyvnyomdájában Láván.

000

araay és ezOst 
AZ ARANY KASZÁHOZ. festékek
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w
Magy. kir. 

dohány, szivar, 
‘öpor és kártya

árulás.
Első 

gazdasági és var
rógép-, 

koszom-, 
fa- és 

érozkoparsó 
raktára.

<•
.a. gad.aiiői 
Borászati 
ygp Egyesület 

mint ihit iúiuí| 
p il tcz k-biri I iü 
elárusító raktára

Ajánlják dúsan berendezett vas-, fűszer-, csemege
liszt-, festék-, kefekötő áruk- gazdasági- és kerti-magvak, 
vadászati eszközök, hangszerek, igen finom hurok, varró 
gépek öt évi jótállás mellett, gazdasági gépek és géprészek. 
Szerszám ; asztalos, bádogos, gépész, lakatos, kovács,kádár 
kerékgyártó, ács, esztergályos, czipész, házi és gazdaság 
részére, tengelyek, ekerészek, valódi Fischer-féle reszelök 
és ráspolyok, lószőr-,afrik Afripuoés tengeri fü, épület- és bú
tor vasalások, finom kávé, czukor, tea, rum, likőrök, cognac, 
fehér és vörös bor, valódi Meidinger-féle és öntött vas
kályhákkal felszerelt raktárukat

Vidéki megrendelések legnagyobb figyelemmel és 
gyorsan teljesittetnek, uj képei árjegyzékek kívánatra bér
mentve küldetnek.

ss

Valóban

Vásárólják „csak üvegekben".
Kapható Léván:

segít a 
nagyszerű és 
utolérhetetlen 

Rovar

Dombo Károly utóda Brack
Ignác*

Rumann Lajosné 

"Újbányán :
Cservinka Mór gyógysz.
Heinricli Ede fodrász

Vereb élyen
Czirok István
Erdei József
Pollák Zsigmond

Zsarnóczán
Weichberg Izidor

Az elismert legjobb és legkitűnőbb

Cséplőgépek 
szabad, uj kenögyiírüvel ellátott görgős csapágyakká, 

kézi-, járgány és gözhajtásra.

járgányok í-ig vonoíiiit befogására. 
Legújabb ga ona tisztító rosták. 

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

Agricola vetögépek, acél ekék 1,2,3 és 4
Toa,xázd.á.s-ia.alc,

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 ős szőlő zuzók és 

bogyómorzsolók.
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő.

„S V F H O N I -A.,“
Tormács és vértetű pusztításra.

Szállitlxató taJsaxélc t-i3.zlxelyelE.
Széna és szalmaprések nyugvók és 
„gazdasági gépeket1* legújabb szerkezetben készítenek és szállítanak :

IT MAYFARTH PH. és Társa "W
<33. ás k. kiz. szab, gazdasági gépgyárak, vasöntödék ás vashámormüvek

AlaP|tva l872- Béos, 11,1 Taborstrasse 71. iooo_munkás.

Kitüntetve több mint 590 arany, ezüst és bronz éremmel, az összes nagyobb kiállításokon.
Kaphatók: KLJST-AJPIP úrnál JLévétn.

Részletes éxjegryzéls és czámoo ellsxnexé levél ing-yen.

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

New-Cuba-Kávéból
melynek aromája kitűnő és természetes festetten színű ---------------------- -

W Kilója 3 korona 20 fillér BT
41/, kilogr. póstacsomag ára 13 kor. 50 fillér. --- -.............. .................

Kapható: KERÍT TESTVÉREKNÉL Léván.

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

-A-jAnlja Jnitíinő xxiinöség"ü.

BORSAJTÓIT I 
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-rjegryzélElcel Jcészség-e**!  azolg-élnxxJc !


