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Vidéken és Léván házhoz küldve: 
ügy évre ... 10 kor. — fill. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill.
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.
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a kiadóhivatalban. BARS. hirdetések
Né^yhasÁbos petit-sor egyszeri közléséért 14 flll. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Bélyegdij minden egyes beiktatásér tO fillésv
Hivatalos hirdetmények

100 szóig 2 kor. <0 fill., azontúl minden szó t 
fillérjével számittatlk.
A nyilttérben:

minden négyhasábos garmond-ser dija 80 fillér. 
Velünk ^>szeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez: (Zöldkert-utcza 33. az.) küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen: hetenként egyszer 

—í—t- vasárnap reggel,

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Aratás.
A szép Garam és Zsitvavölgyében 

már lassan végzik az aratást, csupán 
a cséplés van hátra. Az idén az abnor- 
mis időjárás következtében kissé meg
késett az aratás éa gazdáinknak sok 
aggodalmat kellett kiállani, mig a 
termés a csűrbe került.

Pedig hány embernek életföltétele 
a kedvező aratás, Úgyszólván az egész 
Magyarországnak.

Hány ember nézi a sárguló mezők 
aranykalászait örömmel s reménynyel, 
mert lesz kenyere, lesz miből vetnie 
a jövő évre és lesz miből el is adnia, 
hogy a földet, háztartást terhelő kiadá
sokat elviselhesse. Nincs szebb foglal
kozás a teljes szabadsággal összekötött 
gazdálkodásnál, ha kedvező időjárás 
mellett bő termés fizeti meg a gazda 
fáradozásait. Nem képzelhető nagyobb 
csapás, mintha csapások teszik tönkre 
a föld barázdáinak terméseit, Ilyenkor 
a gazda legnagyobb zavarba jut, annyi 
zaklatásnak van kitéve, hogy megunja 
szép, bár terhes foglalkozását.

A természet szépségében gyönyör
ködő, a bő aratás áldásaiban remény
kedő ember előtt alig lehet szebb 
látvány, mint midőn a sárguló gabona 
tengernyi kalászai az áldásos tehertől 
aláhajolva várják az arató kaszáját. 
Avagy nem teljes érzületével örülhet-e 
a gazda, midőn sürü gabonakeresztek 
vonulnak learatott barázdák felett ? 
Bizony, bizony a gazdálkodás legiga
zibb koronája a jó, a vig, az áldásos 
aratás.

Ilyenkor megtelnek a szérűk, a 
kamarák, de jól lakik azon éhező is, 
aki nem vetett és igy nem is arat.

Vidékünkön jó középtermésnek mu
tatkozik az aratás, Ha Isten még csa
pást nem bocsát a megmutatott ter
mésre, meglehetünk elégedve verejtékes 

munkánk gyümölcsével; de hány vidék 
van olyan, ahol fagy, jégeső és más 
elemi csapások tették tönkre a kedvező 
aratással biztató termést ? !

Midőn nálunk jó középtermés mel
lett indul meg az aratás, sok helyen 
annyit sem szednek össze a jégverte 
vagy fagyás által látogatott táblákról, 
mint a mennyit elvetett az aggódó 
gazda. Miből, honnan tarják fenn ma
gukat az ilyen családok; miből, honnan 
fedezik azon sok kiadást, melyet a 
termés árából kellett volna kiegyenlí
teni ? Nehéz kérdések ezek, melyekre 
az eladósodás a végrehajtó dobjának 
megperdülése, sok nélkülözés lesz a 
válasz.

De gyakori eset, hogy sok gazda 
nem örülhet az aratásnak még akkor 
sem, midőn a szorgalmas, a tapasztalt 
gazdának fáradtsága jó terméssel van 
jutalmazva. Igen, sok gazda csak azért 
gazda, mert földmiveléssel foglalkozik. 
A föld olyan mint a gyermek, folyto- ’ 
nos gondozást igényel. Az olyan gazda, i 
aki rosszul munkálja sovány földjét, ' 
aki ocsut, vet gazt arat, bizonyára nem 
örülhet úgy az aratásnak, mint aki 
okszerűen munkálja a maga jó termő ; 
földjét.

De nem örül az aratásnak az olyan ' 
gazda sem, aki termésének más tartja 
a zsákot, aki jóval aratás előtt eladta ! 
a reménybeli termést. Mily sokan van
nak pedig, akik az uzsorások markába 
kerültek, azon uzsorásokéba, akik lesik, 
hogy a gazda lemunkálja a termést, 
azonnal éhes piócaként törnek az áldo
zatra, hogy utolsó szemig elrabolják 
azt, amit a Gondviselés megadott. Az 
ilyen emberekre nem lehet örvendetes 
az aratás, mert ha a gazda termel, de 
nem magának, hanem az uzsorások, a 
piaczi alkuszok zsebének megtöltésére 
termel, akkor vajmi kevés öröm van 
még a legjobb termésben is. De azért 

általában véve mégis örvendetes körül
mény az, ha a gazdálkodók fáradozá
sait bő termés jutalmazza. Jó aratás 
után nemcsak gondoktól, sok zaklatás
tól menekül a gazda, ha van miből 
fizetésbeli kötelességeinek eleget tenni, 
de a termés áldása kiterjed mások 
boldogitására is. Ha a gazdának pénze 
van, jut belőle az iparosnak, kereske
dőnek. Az ipar és kereskedelem csak 
akkor szabadul fel a pangás nyűge 
alól, ha termésnek árából költekező 
gazdálkodó bevásárlásokat, megrende
léseket tehet, Nem lehet azt leirni, 
mennyi előnye van annak, ha a gaz
dának módjában áll sorsához képest 
költekezni. Ezért örülünk mindnyájan 
annak, hogy az idei aratás vidékünk 
gazdálkodóinak jó termést mutat.

Kenyér, levegő, viz nélkül az em
ber nem élhet, Ha a gazda jól arat, 
a koronás főtől le az utolsó kunyhó 
lakosáig, mindenki örülhet, mert van 
kenyere, amire nagy szüksége van. Ha 
jó a termés, boldogul a gazda, jobban 
szerezhet a más foglalkozású s jut 
annak is, aki nem képes dolga után 
sem elegendő kenyeret szerezni.

Ki mondja ezek után, hogy nem 
minden emberre igazi áldás, ha jó 
aratással van megfizetve annyi verej
tékes fáradtság ?

Örülünk most is a közepes aratás
nak. Örülünk pedig azért, mert a pia
con a gazda eddig soha el nem ért 
árat kap búzájáért, Máskor aratás ide
jén a búza ára alig emelkedett túl a 
tizenkét koronán, ma 20—22 korona 
a búza. Nagy teher nyomja a magyar 
földet, talán már nincs is olyan gazda, 
kinek adóssága ne volna. Epén azért 
most használja fel az időt a gazda 
terheinek könnyítésére és apasztására, 
mikor jó ára van a gabonának. Mert 
ha most elmulasztja, lehet hogy egy
hamar nem lesz tizenegy forintos gabona.

A virilizmusról.
A belügyi kormány vezetője a viriliz- 

mus intézmény eltörlésénél nem régiben 
nyilatkozott (a félhivatalos ezen nyilatkoza
tot azon magyarázattal látta el, hogy az 
csak a székesfőváros törvényhatóságára 
vonatkozik) ennélfogva ezen intézmény fen- 
tartásának, vagy eltörlésének kérdése egy
szerre előtérbe nyomult és aktuálissá vált.

Ha a virilizmus eredetét kutatjuk, ezen 
intézmény történetében nem találjuk fel a 
jogfejlődésnek azon fázisait, azon fokozatait, 
amelyek legtöbb magánjogi és közjogi intéz
ményünknél feltalálhatók, a amelyek jogi 
életünknek egyik sajátságát képezik.

Első tekintetre úgy látszik, mintha 
ezen intézmény a legfiatalabbak közül való 
volna, mintha ősi jogintézményeinknek 
gyenge — hogy ne mondjuk — fattyú 
hajtását képezné, amely a nemzet vérébe 
még nem ment át, mely történelmi múltra 
nem hivatkozhatik, és igy a nemzet testéről 
minden nagyobb veszély nélkül eltávolítható.

Corpus jurisunk 1870. évig a virilizmus- 
ról nem tesz említést. Első Ízben az 1870. 
évi XLIII. t. ez. 19. §-a mondja ki, hogy 
a törvényhatósági bizottság felerészben a 
törvényhatóság területében legtöbb egyenes 
állami adót tizetö azon nagykorú 
állampolgárokból áll, akik képviselőválasz
tásra jogosítva vannak.

Ha azoubar közigazgatási intézményeink 
fejlődését közelebbről szemügyre vesszük, 
akkor látjuk, hogy a virilizmus gyökerei 
mélyen belenyúlnak a magyar nemzet jog
történetébe-

A concregatió generálisnak (a vármegye 
közgyűlésének) az autonóm vármegye kifej
lődése idejében a XIV. és XV. században 
minden vármegyebeli birtokos nemes, jogo
sult és kötelezett tagja volt. A tagsági jogo
sultság a birtokos nemességhez, később a 
nemességhez, volt kötve. Es képezi a mai 
vagyoni (érték) képviseletnek az embrióját.

Amidőn 1848-ban a rendi vármegye a

T ÁRCZ A.
Homoki levél.

Szikra, 1907. jul. Síi

Igaza van a Ferkó bátyámnak, hogy 
hitvány kánikula as idei. Nagyon szeszélyes 
az időjárás. Tegnap 24° R. volt árnyékban, 
a homokról sirva jöttek be a gyerekek, 
mert égette a talpukat, ma meg 14 0 csak 
a meleg. Ha pedig ilyen bizonytalalan as 
idő, akkor legjobb hazamenni.

Különben is a lévai embernek megvan 
az a sajátsága, hogy nem bir soká idegenbe 
maradni. Valami húzza hrzafelé. Találgatták 
is már sokan, hogy mi az a valamit Van 
olyan hiedelem, hogy a Perecs vize, meg 
hogy a savanyu viz, amelyet ctak lévai 
borral lehet célszerűen keverni, mások sze
rint meg a iibafertály s más efféle. Hát 
Szentkereszten csak gyönyörű a vidék, finom 
levegő, koma, kolléga, földi vendéglős, aki 
friss sört csapol („hát még bikmakk*  — 
toldaná a lévai gazdasági szakminiszter) 
szóval minden földi javak, és Ferkó bátyá
mék csak öt napig bírják ki a nyaralást! 
(Visszaadtam a kiszörkesztést 1)

Ma egy hete — amint a múlt levelem
ben említettem — halászlére voltunk hiva
talosak. A holt Tisza partján egy nagy 
fűzfa ágára volt felakasztva a nagy üst, 
(10 kiló hal főtt benne) forrásközben vér
vörös hullámokat vetett a paprikás lé. Ha 
valami civilizált német látta volna, tán azt 
hiszi, hogy embervért főznek a barbárok. 
Az alpári toronyból épen akkor ért hozzán 
• harangszó, mikor leemelték aa üstöt, 
jelentvén, hogy kész a hal. A hal is kitűnő 

volt, meg a leve i», hát még a harmadik, 
amely dézsába jég között hü özött. (Tudva
levő, hogy átkozott a hal a harmadik vízben.) 

Ennek a harmadik lének lehet betudni 
hogy ebéd után igen szép nóták keletkeztek. 
Ott volt az alpári biró ur, meg egy vidám 
lelkű gazdaember (aki saját szavai szerint 
jókedvében úgy szokott járni, mint a sovány 
disznó, t. i. lábujhegyen) azután a halászgazda, 
ők hárman vitték a nótát. Le is Írtam egy 
alpári síkon termett gulyásnótát, igy szól:

Gulya keríti be cserónyemei,
Hat komondor istrázsál engemet, 
Hat bojtárnak vagyok fejedelme, 
Ügy tisztelnek : tíámadú kegyelmi.

Kis királyság as én állapotom, 
Igazgató a törvény : bunkósLotom. 
Nem cserélnék cserényt palotával, 
Sem életet köszvéuyea királlyal.

Ha megfőzöm borgácaoa ebédem, 
Körülüli velem az cselédem, 
ügy jóllakunk fordított kásával, 
Mint az báró cairkebecainálttal.

Még azt mondják, asztalom sinus nékem, 
Bárónak sincs olyan, mint én nékem, 
Asztalom a sik mezőnek partja, 
Eszem-iszom, ahol kedvem tartjp.

Éjfél után ha rám ér az álom, 
Gyöngyül vetett ágyam feltalálom, 
Úgy elalszok bokor árnyékába, 
Mint a báró lndtollas ágyába.

Ahogyan a hűtőből fogytak az üvegek, 
úgy gyarapodtak a nóták,’ a hangulat is 
magasabbra szállt, mint ahogy :

Magosán repül a vadlud a réten, 
8zállást keres magának a vidéken, 
Gunár után azt kiáltja a liba. 
Itt a jóbely, ne menjünk hát sehova. 
Közben szalonnát pirítottunk íűtfa- 

nyárson, aminek különösen a gyerekek örül
tek, mert nem igen ehettek a paprikás halból. 
A házigazda megmutatta, hogyan kell, előbb 
megpirítani a kenyeret a parázs fölött, úgy 
tartani azután a szalonna alá. A közeli 
nádasban igen hápogtak a kacsák, azért 
egy kis kirendeltség történt a nádas meg
zavarására, amikor is egy anyányi kövér 
fiók-kacsa lövödött. Ez is eltévesztette a 
dolgát, a többit nem igen lehetett kiverni 
a nádasból, lent pedig nagy a viz, de ami 
ennél gonoszabb, tele van piócával. Mire 
visszaértünk a tanyára, már az utolsó üveg 
bor volt a soron, akkor pedig már ez a 
nóta járta ;

Kecskebéka fölmászott a inca-fára 
Zöld levelet szakajtott a szájába, 
így se jó, úgy se jó, sehogyan se jó, 
Mégis csak a más babája volna jó.

Múlt vasárnap a Pista gyereknek szü- 
letésnapj 4 volt, tehát ünnepi ebédet kellett 
kieszelni, Gazdaságunk két kincse • a nagy 
kacsa, melyet finánc bogáron kihizlaltunk, 
meg a boglyas kakas, aki nagy tekintélyben 
áll a gyerekek előtt, mert sokszor megker
gette őket. (Most már el kellett zárni sze
gényt, mert kezd érni a szőlöbogyó.) Szom
baton este tehát nagy haditanács volt, 
melyikei áldozzuk fel a születésnapi ebédre. 
A próba-szavazásnál 3 szavazás volt a nagy 
kacsa mellett (tulajdonképen tllem), 3 pedig 
a baglyas mellett. Jancsikának több oknál 
fogva még nincs voksa. A második szava
zásnál Gyurka összezavarta a dolgot, rásza
vazott a kacsára is meg a baglyasra is. 
Csak most kezdődtek a vád-és vádbeszédek 
Baba ast vette e vita mérlegébe, hogy hol

nap úgy sem lehet leülni a boglyast, mert 
apuka azt mondta, hogy halála előtt egy 
napra megint szabadon eresztjük. Ez meg
dönthetetlen argumentum lévén, a nagy 
kacsát fenyegette a veszedelem. Erre a 
Pista nagy sirás közt kijelentette, hogy ő 
elviszi a nagy kacsát a vasútra, haza hozza 
Lévára és odaadja a Bellán néninek, hogy 
ne vágják le.

Az anyja vigasztalta: ne sirj Pistikém, 
úgy sem engedem a nagy kacsát levágni, 
mert apátok akkor mindjárt hazamegy va
dászni, még csak a nagy kacsát akarja 
megenni. — Erre meg olyan kijelentés tör
tént, hogy ; „nem baj, hadd menjen, lega
lább nem ver meg." (így veti felszínre egy 
ebéd megállapítása a legbensöbb családi 
dolgokat.)

Az elkeseredett hangulat lecsillapítására 
Gyurka közvetítő indítványt tett: „lövjünk 
egy yálát és süssük meg.“ — Csak a Klá
rika követelte állhatatosan a badlasz halálát. 
(Bosszúból, mert egyezer megcsípte a lábát.) 
Végre is határozat nélkül szét kellett ker
getni a gyűlést, és lett olyan sirás-rivás, 
amilyet a zsidók szoktak véghez vinni 
Jeruzsálem ősi falánál. Mikor végre nagy 
keserűséggel elaludtak a gyerekek, a fele
ségem meghatva vetette fel a kérdést: hát 
mit csináljunk ? Hozatok reggel a faluból 
egy félkilo birkahúst, jó lesz ? — Mit tehet
tem egyebet, fájdalmas lemondással bele
egyeztem.

Különben nagy a félelem itt a cigányok 
miatt. A környékünkön fogdostak össze egy 
csomót, Laky-telek tőlünk 3—4 kilométerre 
esik. As asszony bekért a vincellértől min
denféle gyilkoló esaközt; mordályt, rozsdás



nemes előjogokkal együtt megszűnt éa helyét 
a köaszabadságon éa a népképviseleti rend
szeren nyugvó vármegye átvette, gondos
kodni kellett egy olyan intézményről, amely 
a birtokon, a születésen, illetve a nemesi 
előjogokon alapuló intézményt a jogfolyto
nosság szempontjából pótolja. Ezen intéz
ményt megtalálták a vagyon képviseletben, 
a virilizmusban.

A virilizmus felállításának azonban 
nemcsak a jogfolytonosság volt as indoka, 
hanem annak a törvénytárba való beillesz
tése ezen felül nemzetiségi, politikai és jogi 
indokokra vezethető vissza.

Amidőn a magyar nemzet lerázta ma
gáról a szolgaság rabláncait, amidőn első 
ízben jutott a szabad levegőhöz, a 
szabad mozgáshoz, első törekvését az képezte, 
hogy áléit tagjait életre keltse, magát meg
erősítse, hogy nemzeti létének fentartását 
jövőre nézve biztosítsa.

A virilizmusban a kormány magyar nem
zeti védőeszközt látott. Jól tudta, hogy a 
vagyonképviselet behozatalával, a nemzeti
ségi perifériákon a választási rendszernek a 
magyarságra való hátrányait ellensúlyozni 
lehet.

A virilizmus felállításánál a politikai 
indokokat sem lehet eltagadni. Az egyik 
cél ugyanis az volt, hogy a kormány a 
törvényhatóságokban támaszt nyerjen. Tar
tani lehetett attól, hogy a törvényhatóságok 
ellenállási jogukkal élve, a parlamentáris 
kormány működését illuzóriussá tehetik.

A jogi indokok közül — némelyek vé
leménye szerint — leglényegesebb azon 
kiindulási pont, hogy „nagyobb közteher
viselésnek nagyobb jogok felelnek míg.0 
Miután a törvényhatóságok, valamint a 
községek, háztartási, vagyoni, pénzügyi kér
dések elintézésével is foglalkoznak, indokolt, 
hogy akik a terhekhez, a községek, illetve 
a törvényhatóságok fentartásához, nagyobb 
mértékben járulnak hozzá, azok ezen ügyek 
intézésébe beleszólási joggal is bírjanak. 
Amellett a vagyonosoknak több idejük is 
van arra, hogy közügyekkel foglalkozzanak ; 
a határozatok hozatalánál, az intézkedések 
megtételénél óvatosabbak, megfontoltabbak.

A virizmus a vagyonban látja a hatal
mat, az erőt, a képességet, az intelligenciát 
és ezért a vagyont, illetve a vagyonost 
jogokkal ruházza fel.

Ez ellenkezik a demokratikus felfogás
sal, ellenkezik a jogegyenlőséggel, a népkép
viseletre alapított törvényhatóság szervezettel 
Osztályozást és konzervativizmust teremt s 
a haladásnak útjában áll.

Ezeken felül a virilizmus speciális hibái, 
hogy nem a községi, illetve törvényhatósági 
adót veszi alapul, hanem as állami adókat, 
ennek következtében olyanok is nyerhetnek 
közvetlen jogot a törvényhatósági, illetve a 
községi ügyek irányításában, akik ezeknek 
a terheihez semmivel (pl. as állami tisztvi
selők 1886. XXII. t. cs. 138. §.) vagy csak 
csekély összeggel járulnak hozzá. (Pl. ha 
az állami tisztviselők valamely csekélyebb 
jövedelem, hozadék után kivetett állami 
adó alapján fizetnek községi, avagy törvény
hatósági adót.) Továbbá hibája, hogy a ter
heket még az ingatlanoknál sem veszi figye
lembe és igy nem a tényleges (tiszta) va
gyont veszi alapul, hanem csak az adófize
tést, amelyek pedig nem mindig fedik 
egymást. Némely vagyon pl. a pénzintézeti 
betétek, értékpapirok, stb. a virilizmus 
megállapításánál nem jöhetnek figyelembe, 
miután az adót nem as egyes fizeti.

Vannak egyesek, (a demokraták, a 
szocialisták, a radikálisok) akik a virilizmus 
teljes eltörlését követelik, mások (a liberá
lisok) annak módosítását, és ismét mások 
(a konzervisták) annak eredeti alakjában 
való meghagyását kívánják.

Ha a külföldi közigazgatást figyelembe 
vesszük, a virilizmus intézménynek nyomait 
sem az angol county councilban (grófsági 
képviselőtestület) sem a francia conseil 
généráiban (megyei képviselőtestületben) 
nem találjuk fel. A porosz közigazgatásban 
azonban nyomaira akadánk. Hogy többet 
ne emlitsünk, felhozzuk a Kreisausschussokat, 
(a járási választmányok) amelyeknek tagjai 
csak azon földbirtokkal, bánya- vagy ipar
vállalattal biró járási lakósok lehetnek, akik 
legalább 225 márka telek- és épületadót 
fizetnek, vagy fizetnének, ha ideiglenes 
adómentességet nem élveznének. A vagyo
non (születésen) alapuló jog közjogunkban 
a főrendiház intézményeiben is ismeretes. 
(1885. VII. t. ez. 2. §)

Habár a virilizmus eltör'ése érdekében 
felhozott és fennebb ismertetett indokokat 
igen nyomósoknak és figyelemre méltóknak 
ismerjük, mindazonáltal ezen intézmény 
teljes eltörlését nem tartjuk helyesnek és 
célszerűnek, első sorban nemzetiségi szem
pontokból.

A vagyoni képviselet a nemzetiségi vidé
keken a magyar nemzeti érdekeknek erős 
bástyája.

A magyar nemzet elleni merénylet volna 
esen bástyákat mindaddig lerombolni, amig 
azokra szükség van, amig azok szerepüket 
be tudják tölteni;

Különösen a vármegyei törvény hatósá
gokra áll ez.

A másik ok, amely miatt a virilizmus 
teljes eltörlését nem helyeseljük, az hogy a 
virilizmus történeti múlttal bir, a nemzet 
jogi életébe be van jegecesedve s ha azt, 
a nemzet testéből egyszerre, erőszakosan 
kiszakítjuk, alig hisszük, hogy az erőszakos 
szakításnak mélyebb nyomai, sebei nem 
maradnának.

A harmadik ok az, hogy a különösen 
a községi és városi életben az önkormány
zati tevékenység súlypontja a gazdasági, 
vagyoni, háztartási kérdések körüli intézke
désekre esik. Súlyosabb ellenvetést nem 

’ lehet az ellen tenni, hogy azok, akik vagyoni 
' helyzetüknél fogva a községek és városok 

önkormányzati ügyeinek intézéseibe — mint 
■ bizottsági tagok — közvetlen joggal birjanak. 
ÍHogy a virilizmusban rejlő fontos elő- 
, nyöket a modern élet követelményeivel, 
. különösen az egyenlőség, a népszabadság 

s a népképviseleti rendszerrel összhangba 
hozhassuk, helyesnek véljük azon kombina- 
tiv rendszert, hogy a viriliseket is a szava
zati joggal biró polgárok bizonyos számú 

1 virilisek közül válasszák, sőt — amennyiben 
e tekintetben megfelelő megnyugtató adatok 
volnának beszerezhetők — a virilisek mai 
száma redukálható is volna.

jLzen intézmény teljes eltörlését azon
ban épen a magyar nemzeti állam érdekéből 

. és a felhozott egyéb indokokból nem helye- 
- selhetjük.

Annyi tény, hogy amiképen a jogi élet
ben eszközölt minden nagyobb vállalkozás, 
minden mélyebb reform, sokoldalú megfon
tolást igényel, azonképen ezen ősi intézmény 
eltörlésének a kérdése felett sem lehet 
egyszerűen és könnyen átsiklani I

Istvánffy István dr.

Különfélék.
— Tanulmányát. Honvéd zászlóal

junk köztiszteletben és közszeretetben álló 
parancsnoka korompai BrunsivikLtjos őrnagy 
a honvéd főparancsnokság által a Balkán
félszigeten megteendő tanulmányi kirándu- 

I Iáéhoz kirendeltetett. At utazás szeptember 
második felében kezdődik és 14 napig tart. 

I Brunswik őrnagyon kivül még egy törzstiszt, 
egy százados és egy főhadnagy vesz részt 
más ezredektöl a tanu’mányuton. A részt
vevők összes költségeit a kincstár fedezi. 
A csoport Görögország, Törökország és 
Bulgária nevezetesebb városait és helyeit 
járja^be, az utazás alatt szerzett tapaszta
latokról pedig kimerítő tanulmányt terjeszt 
a honv. miniszterhez.

— A lévai önk. tűzoltó egylet évi
l rendes közgyűlését f. évi augusztus hó 11-én 
I délután 4 órakor tartja a városháza nagy, 

termében. A parancsnokság ez utón is f8l_ 
kivja az érdekeltek figyelmét az ez évi 
közgyűlés fontosabb tárgysorozatára, miért 
is kéri a tömeges részvevőst.

__Eljegyzés. Rothnagel János uradalmi 
intéző eljegyezte Mátéffy Vilma urhölgyet 
Vágsellyén.

— Áthelyezés. Kossaczky László had
nagy, ki remek hegedüjátékával és rokon
szenves egyéniségével rövid lévai állomáso
zása alatt barátainak és ismerőseinek teljes 
rokonszenvét vívta ki, a nagyszebeni 23. 
honvéd gyalogezredhez helyeztetett át.

_  Haláleset. Dicskei Dillesz Sándor 
földbirtokos, Barsvármegye tör vény hatóeági

I bizottságának tagja 73 éves korában Nyitra 
I Zsámbokréten elhunyt. Barsvármegye egyik 
| kiváló közéletében egyszer tevékeny fiát 
Í vesztette el.

— A lóval csizmadia ifjúság 1907 
évi augusztus hó 18-án Szent István király 

'' előtti vasárnap az „Oroszlán*  szálloda nagy- 
i termében tánczestélyt rendez. Belépti díj; 
| személyjegy 1 K. 60 f., családjegy 3 K. 

Kezdete este 7 órakor.
— Közigazg. gyakornokok beosz

tása. A vármegye alispánja Rakocezky 
Kálmán központi közig, gyakornokot szolgá
lattételre az oszlányi. járásba, ifj. Csekey 
Vilmos közig, gyakornokot pedig a lévai 
járásba osztotta be.

— A budapesti Eötvös kollégium
ban megüresedett helyekre 61 tanuló pályá
zott,köztük 57 jeles érettségi bizonyítvánnyal. 
Gróf Apponyi A'bert a közoktatásügyi 
miniszter most döntött a felvételek dolgá
ban. A felvettek között van Medveczky Ká
roly, a lévai kegyesrendi főgimnázium jelesen 
végzett tanulója, dr. Medveczky Károly városi 
tiszti főorvos fia.

— Házasság. Ifjú Altman Antal buda- 
Ítesti ganzgyári tisztviselő Altman Antal 
évai uradalmi fömolnár fia a héten nőül 

vette Schuberth Etelka urhölgyet. A házasság
nak érdekességet ad az, hogy a fiatal pár 
már egy ízben házastársak voltak, de elvál
tak ; márciusban emelkedett jogerőre a kir. 
curiának elválasztó ítélete. Azonban a szere
lem erősebb, mint a földi jogszabályok s 
igy újra összehozta az elvált, de egymást 
szerető házastársakat.

— Jegyzőválasztás. Az ujbarsi 
körjegyzői állást most töltötték be. Egy
hangúlag megválasztották Ákossy Árpád 
alsóváradi körjegyzőt, miután a másik 

| pályázó visszalépett.
— Színészet Verebélyen. Halmay 

Imre színigazgató társulatával Verebélyre 
érkezett s ott pár hétig előadásokat fog tar
tani. Ionén augusztus 15-e táján Ipolyságra 
megy a társulat.

— Gombamőrgezés. A nedves idő
járás után a vidéki totasszonyok elárasztják 
gombával a lévai piacot és bizony akad 
közötte mérges gomba is, A héten egy lévai 
iparos család lett rosszul egy ilyen mérges

revolvert, még az én puskámnak is ott kell 
állani az ágy mellett Az-.'rt hát egy hétig 
itt kellett maradnom amig összefogdossák 
a többi cigányt is, akik állítólag a tiszaparti 
erdőben bujkálnak.

Addig is a viszontlátásra; a többit 
majd élőszóval.

Falföld.1.

Trencsén-Teplic.

Folyó hó 7. valóságos ünnepe volt e 
fürdő vendég-közönségének. Már a reggeli 
órákban beszélték a tükörfürdőkben, hogy 
Göre Gábor biróur és Durbincs sógor Kácsa 
szolgájával megérkezett. Megunva a buda
pesti 50 előadást, faképnéi hagyta a fővá
rosiakat s eljött ide idegeit erősíteni. Nagyon 
természetes mindenki kiváncsi volt az érde
kes vendégekre s várta a találkozást. Biró 
ur azonban úgy rendelkezett, hogy délelőtt 
a hegyi utakat járják meg. Megnézték elő
ször „Szlávy emlékkövét.*  Mondja a biró 
ur: Ládd sógor, ea egy nagy ember vót, 
de keveset hagyott hátra.“ Majd megnézték 
a „Jókai dombot*.  „Ládd sógor, ennek a 
nagy kötőnek is követ állitottak. Úgy látom, 
Pestbe soká kerül elő emléke, az urak azt 
mondják, hogy lerontotta a Grósz Bella. 
De ne téljünk sógor, e nagy kötőnek em
léke minden magyar szivében benne van, 
melyet az idő el nem mos soha. S mennek 
mendegélnea, a biró ur keres még valamit, 
de nem találja. Nem fér a fejembe sógor, 
hogy itt még nincs emlékköve Baross Gá
bornak, a ki a világgal össaekötötte e für
dőt. Ismét mentek tovább, egy feaaülethea 
értek, biró ur térdelést parancsolt, kérve 
as egek urát, hogy adjon o nagy embernek 
békességet a sírba.

Délben saéttöppent az a hir, hogy a 
délutáni zenénél ott less Göre Gábor biró 
ur társaival. Ez időre eseren és eseren 
jelentek meg, mindenki óhajtotta őket látni 

és társalgásukat kihallgatni. — Biró ur elis
merését fejezte ki a fürdő rendezése felett, 
csak egy bántotta, hogy kevés magyar szót 
hallott. Mondja : „Látod sógor, minél tovább 
van az embör egy helyön, annál több jót, 
rosszat megtapasztal. Én úgy látom, hogy 
itt az öreg embörök, ha egy szép asszony 
mellett elmennek, mindig visszatekintgetnek, 
mig a fiatalok csak úgy fitymálják. No de 
sógor nem csoda I As öreg embör jobban 
megtapasztalta, meglátta a szépet."

Kácsa folyton a zenecsarnokban néze
lődött és a cigányzene mellett táncolt. — 
Biró ur figyelmezteti: „Bolond mit örülsz 
nekik, azok nem vályogvetők, mint te 1

Trenceénteplic legnevezetesebb fürdők 
egyike hazánkban. A fürdöigazgatóság érde
me, hogy figyelme kiterjed mindenre, a mi 
a vendégek szórakozására szükséges. Az 
elszállásolásra 100 fényes épület áll ízléssel, 
kényelemmel berendesve. Ezek mindenike 
a modern építészet remeke. Vannak itt fé
nyes fővárosi ízléssel berendezett kávéházak. 
As egyik előtt a fenyvesek alatt felteritett 
asztalnál ült tegnap két magyar tanitó, as 
egyik öreg, a másik fiatal. Asstalunkhos 
köseledett egy kucséber, ez as örökösen 
bolygó kereskedője a világnak, és kínálja 
kosarából portékáit. Látva as öreget, kivesz 
egy orresiptetőt (itt evikkernek hivják.) 
Fölteszi as öreg, kezébe vess egy lapot és 
megelégedve nés körül. „Ez igasán jó öcsém*  
ásóit felhiva a fiatal kollégának figyelmét. 
„Tudom ám bátyám, de német betűket mu
tat 1*  lévén as újság német I „Tedd bolonddá 
as öregapádat I*

Este, midőn a villany lámpák kigyullad
nak valóságos fényárban ussik egész Tren- 
csénteplio s előtűnik éjjeli képe a rengeteg 
hegy-völgynek, séta utaknak. Eser és ezer 
vendég kóvályog ilyenkor le s fel. Nem 
tudom mi as oka, de úgy látom, hogy sok
kal élénkebb a társaság mint nappal. Estén
ként csak úgy ragyognak a kereskedések 

kirakatai, hol a különböző emléktárgyak van
nak kémszemlére kirakva. Bizony ezeknél 
is megszűnt már a tulipánjelvény, megszűnt 
a láz. No de hát úgy van az mindenben, 
ez a magyar természet.

Ha kirándulást teszünk a fürdő völgyé
ből, hazánk egyik legpompásabb vidéke, a 
szép „Vág völgy*  tűnik élénkbe.Telve van 
ez az oligarchia ősi fészkeivel, melyek ma 
már csak romok ugyan, de emlékeztetnek 
ason régi időkre, midőn a magyar magas 
arisztokracia külön hatalmat képviselt, mely
nek portyázó csapatai, száguldó paripái 
most már csak álmainkban jönnek elő. — 
Itt van Dubnicán e fürdőtulajdonos várkas
télya.

Nagy érdeme az idegen hangzású gróf
nak, ki báró Syna örököse, hogy a két-há- 
rom négyssögmerföld területű fürdötelepet 
a magas Ízlésű, modern világfürdők színvo
nalára emelte.

Érdemes még kirándulni Pruszkára, 
Illavára és az ehhez két órányira levő 
„Oroszlánkö*  várromhoz, mely Arany János 
.Katalin*  Cs, költeménye által lett hiressé.

Ma Trencsénben vagyok, nézem a tör
ténelmi emlékű romokat és a „Szerelmesek 
kútját*,  melyről ir báró Mednyánszky.

„A vár egykori urs, Zápolya István, 
egy Fatime nevű szép török leányt ejtett 
zsákmányul a törökök elleni egyik hadjárat
ban, kit Trencsénbe való visszatértekor 
Hedvig nevű feleségének ajándékozott. 
Fatime virított, mint meleg, napsütötte hazája 
rózsáinak egyike. De nem kellemes külseje 
és néma gyásza, hanem engedelmessége és 
szelidségével nyerte meg úrnőjének jóindu
latát. Nemsokára a békekötés után nagy 
kísérettel utazó fiatal török kereskedő érke
zett Trencsénbe és hosszabb ideig időzött 
itt. végül Zápolya Istvánnál jelent meg 
azon kéréssel, adja ki neki Fatimát, ő kész 
érte bármily magas váltságdíjat megadni, 

i A vár büszke ura, ki maga is óriási vagyon 
fölött rendelkezett ezen ajánlatot annak 
kijelentésével utasította vissza, hogy ő Fa
time fölött, ki most feleségének a tulajdona, 
többé nem rendelkezik. Hiába ismételte a 
fiatal török előbbeni kérését, a magas vált
ságdíj felajánlását, kiába könyörgött menyasz- 
szonyának fölszabadításáért. A harezos ke
mény szive nem könyörült a szerelem jaj
kiáltásain. Megunva a hosszas alkudozást 
hevesen dobbantott a várur lábával a földre 
és igy szólt makacsul: „Csak akkor csalsz 
ki szememből könnyeket, ha e sziklából 
vizet lu

„Megtartod szavad uram/*  kérdé hir
telen a török. „Igen*  válaszoló dacosan a 
vár ura és elhagyó a sziklamagaslatot, me- 

j lyen a párbeszéd folyt. Haladéktalanul hoz
záfogott Ömár — igy hívták a fiatal törököt 
— társaival a nagy munkához.

Ismeretes az ozmánoknak ügyessége, 
melyet az akkori aknaháborukban tanú
sítottak.

Csodálatos gyorsasággal nőtt az akna 
mélysége, de amily méretekben haladt előre 
munkájuk, oly mértékben növekedtek az 
akadályok, mig 3 év leteltével, midőn a 
munkások ereje már-már hanyatlam kezdett 
és közel voltak a kimerüléshez, egy szerető 
szív bátor és rendíthetetlen kitartásának 
sikerült a szikla mélyéből vizet kicsalni.'1

Ismét a fürdőben vagyok. Itt mindenki 
örül, élénken társalog, csak én járok hall
gatagon s gomolygó embertömegben. Időn
ként megtámad a honvágy, nem csuda, 
öregszem 1 Évtizedek óta igyekszem ehhez 
hasonló helyeken javítani azt a gépezetet, 
melyet emberi testnek neveznek. Én azon
ban mindig érzem, hogy valahol hiba van, 
nekem már idegen kezd lenni minden. Most 
is érzem, hogy ninosenek kötelemben azok, 
kik előtt még életem kedves.

Pólya mos. 



gombától. Még szerencse, hogy az eset ko. . 
^olyabb következményekkel — a gomba 
csekélyebb volta miatt — nem járt. Felhív
juk » rendőrhatóság figyelmét arra, hogy 
gombával a házalást sémi körülmények 
között ne engedje meg és a piacon való 
elárusitást is szigorúan a hatósági orvos 
közbejötté mellett ellenőrizze.

- Kinevezés. A m. kir. földmivelés- 
ügyi miniszter Landler Kálmán állatorvos 
gyakornokot és oszlányi járási állatorvost a 
XI. fizetési osztályba m. kir. állatorvossá 
nevezte ki.

— Gyanús haláleset. Szántó István 
nagysziléi lakos két hónapos kis fia, Gyula 
az édesanyja mellett e hó 1-én éjjel meg
riadt. Az anyja mellette feküdt s állítólag 
csak reggel vette észre a csecsemő halálát. 
Miután Nagysallóban az ilyen halálesetek 
gyakran előfordulnak s az ügység még egy 
esetben sem emelt vádat, miután ez a halál 
minden szakértői vélemény dacára is 
lega ább is gyanús, követelnünk kell a teljes 
igazság kiderítését. Nem elég az egy gyer
mekrendszer, még igy is pusztul a magyar faj.

— Uj anyakönywezatő. A vármegye 
főispánja a besztercsényi anyakönyvi kerti 
letbe Szütók Rezső besztercsényi jegyző
gyakornokot korlátolt hatáskörrel anyaköny v- 
vezeiö helyettessé nevezte ki.

— Gazdasági tudósító. A földmive- I 
lésügyi miniszter Rothnágel János töhöli 
uradalmi intézőt Barsvármegye verebélyi 
járására nézve gazdasági tudósítói tiszttel 
bízta meg.

— A lévai állami gyümölcsfaisko
lában a folyó év őszén illetve a jövő év 
tavaszán mintegy 50000 darab kiültetésre 
alkalmas 3 éves 1, 2—5 méter magas alma, 
körte, szilva, ringló, cseresnye, és dió facse
mete 60 illetve 30 fillér darabonkénti ár 
mellett eladásra kerül. — Lelkészek, községi 
és körjegyzők, tanítók, földmives kisgazdák 
valamint állami és törvényhatósági tisztvi
selők, altisztek és szolgák 33—50% árked
vezmény ben részesülnek. — Előjegyzések 
f, évi szeptember hó 10-éig a lévai állami 
gyümölcsfaiskola kezességénél vagy az 
aranyosmaróti m. kir. járási erdőgondnok- 
ságnál eszkozölhetők.

— Eljegyzés. Tokay Nagy Kálmán 
körmöcbányai áll. főreáliskolai tanár jegyet 
váltott legényei Bodnár Sarolta urhölgygyel 
Nagyszaláncon.

— Országos tejgazdasági kong
resszus. Tejgazdaságunk kiváló eredmé
nyeinek biztosítása és tovább fejlesztése 
módozatainak megállapítása céljából szeptem
ber hónap 1-én és 2-án Pécsett az ottani 
országos ipari és mezőgazdasági kiállítással 
kapcsolatban megtartják az első országos 
tej gazdasági kongresszust.

— Az érsekujvári vasút. A m. kir. 
kereskedelemügyi miniszter a napokban 
értesítette Érsekújvár és Komárom város 
hatóságát, hogy a vasúti vállalkozóval meg
kötötte a vasút építésére vonatkozó szerző
dést, tehát a vasút tényleges építése legkö
zelebb már megkezdődik.

— Cselédek jutalmazása. A m. kir. 
földmivelésügyi miniszter ugyanis Trginya 
József- és Lukács Józsefnek, az alsópéli 
gróf Hunyady-féle uradalom cselédjeinek 
elismerő oklevelet állított ki s őket 50-50 
K. pénzjutalomban részesítette, az uradalom
ban teljesített 40 évi hűséges szolgálatuk 
jutalmául. Az oklevelek és a jutalmak ünne
pélye átadása a múlt vasárnap ment végbe 
a körjegyzőségi irodában nagyszámú gazda
közönség és munkásnép jelenlétében, mely 
alkalommal Reidner István verebélyi járási 
tb. főszolgabíró intézett beszédet a jutal- 
mazottakhuz, a melyben rámutatott arra a 
körülményre is, hogy 40 évi hűséges szol
gálatukkal követésre méltó példát adtak 
társaiknak. Az ünnepélyt társasebéd követte.

— Állat az emberben. Keserű János 
kisgyarmati földmives a Hont vármegyéhez 
tartozó kisgyarmati határban megtámadta a 
csendesen hazafelé ballagó özv. Czompál 
Míhályné sz. Domrukos Franciska 78 éves 
csatai asszonyt, azt a földre tepertő s rajta 
erkölcstelen merényletet követett el. A sú
lyosan megsérült asszonyt a lévai közkór
házba hozták, hol julius hó 29-én elhalt. 
A hatósági boncolás kétséget kizárólag 
megállapította, hogy a halált a szenvedett 
sétü ések okozták. A tettes ellen az ipoly*  
•ági kir. ügyészség megindította a bűnvádi 
eljárást.

— Haldokló bankók. A forgalombó 
már rég kikerült az öt- és ötvenforintos 
bankjegy. Nem látni sehol ezeket a zöldhaeu 
bankókat. De azért bizonyára akad még 
ládafia, ahol meghúzódik egy-egy ilyen állam
jegy. A hivatalos lap minapi számában meg
jelent egy kimutatás a forgalomban levő 
bt- és ötvenforintosokról. E szerint több 
ezázezerre rúg a forgalombun levő államje- 
Sek száma. Most már csak az Osztrák

agyar Bank fogadja el és cseréli ki ezeket 
• bankókkal. De az Osztrák-Magyar Bank 
•e sokáig hajlandó erre a szívességre. 1907. 
augusztus 31-ig. Ez az utolsó nap, a melyi
ken a bank elfogadja az öt- és ötvenforinto- 
eokat. Másnap nem érnek többet egy össze
gyűrött, piszkos papirosnál.

- Olcsóbb less a dohány. No még 
ilyen dologról sem irtunk hamarjában. Az 
eleső cigarettadohány több fajtájának árát 
leszállítja a kincstár, hogy ezzel fokozza a 
fogyasztást. Többek között a 34 filléres 
csomag 20 fillérre, a 14 filléres 8 fillérre 
*»ül le é, a q filUrM pipadohányt 2 fillérről 

szállítják. A czigarettázú közönség, mely 
ezeket az olcsó fajokat kedveli, ezen árle- 
szállításról örömmel vesz tudomást s mivel 
ezekben a fogyasztás a legnagyobb, a kor
mány abban bizakodik, ha jóval leszállítja 
eme minőségek árát, a fogyasztás lényegesen 
emelkedni fog és a szegényebb néposztály 
is megengedheti magának a cigarettázás 
luxusát.

— Felfordult időjárás. Julius hó I 
23 án megkezdődött a kánikula — a hiva
talos nagtárban. Azóta azonban alig volt 
egy két meleg nap. Állandóan hideg, nedves 
idő járta, akárcsak október elején Londonban. 
Kedden pedig nagy vihar volt. Az egész 
Garammentén kitört a zivatar és szakadt 
az eső, mintha kannából öntötték volna, 
Körmöcbányáról jelentik, hogy kedden este 
ott is nagy zivatar volt. A város köztereit 
a viz ellepte és egyes házakba is behatolt. 
Az ár a hidakat is megrongálta. A vetések
ben és gyümölcsösökben is nagy a kár.

— A siketnémák budapesti áll. inté
zetének 1906/7 tanévi értesítője Klis Lajos 
igazgató szerkesztésében 8 nyomtatott Ívnyi 
tartalommal jelent meg. Az értesítőt az 
intézet céljának és rendeltetésének megha
tározása vezeti be, amelyet sorban követnek 
az intézet fentartására, és ügyforgalmára 
vonatkozó tudnivalók. E részből megtudjuk, 
hogy az 1891-ben létesített ezen 8 évfolyamú 
intézetben a siketnémák megtanulnak han
gosan beszélni s hogy ennek segélyével 
megtanulják mindazokat a közhasznú isme
reteket is, amelyeket az elemi és polgári 
iskola nyújt épérzékü tanítványainak. A 
lafolyt tanévben 10 osztályba sorozottan 
130 növendéke volt az intézetnek, akik 
közül 68-an eltartási, 16 an pedig villamos 
vasúti segélyben részesültek. Az oktatásban 
jészesült siketnémák legnagyobb része a 
kézműipari pályákon érvényesül, de közülük 
a tehetségesebbek az állami kertészeti tanin
tézetben és az iparművészeti iskolában foly
tatják tanulmányaikat. A siketnéma nők 
részére ipariskolai jellegű foglalkoztató mű
helyek állanak fenn az intézetben, amelyek
ben fehérnemű- és női ruhavarrással, gépkö- 
téssel és mühimzéssel önálló kenyérkeresethez 
jutnak ama oktatásban részesült siketnéma 
nők, akikről hozzátartozóik egyébként gon
doskodni nem tudnak. Az intézetben nemre, 
vallásra és nemzetiségre való tekintet nélkül 
minden 7—10 éves korú siketnéma gyermek 
díjtalanul felvétetik és a szegénysorsuak el
tartási segélyben is részesülnek. A siket
néma gyermekek szülői számára megirt 
tanácsok és a jövő tanévi beiratásokra 
vonatkozó tájékoztató zárja be e fgvzdag 
tartalmú értesítőt, amelyet az érdeklődők- 1 
nek dijtalanul küld meg az intézet Buda- i 
pesten, VII. kér. Mosonyi-u. 8. sz. alatt 
székelő igazgatósága.

— Erdőégés. Hegybányán a pásztor
gyermekek egy vágásterületen tüzet raktak 
az erdőben s hogy a tűznek nagyobb legyen 
a lángja, egy csomó hasáb-fát raktak rája. 
A szeles idő folytán az élő jegenyefenyők 
is tüzet fogtak s a tűz erősen terjedt, 1 
Szerencsére a falubeliek jókor vették észre ! 
a tüzet s az erdögondnokság és bányabivatal j 
részéről kiküldött munkásoknak sikerült a 
tűz tovább terjedésének gátat vetni.

— öngyilkos csizmadia. Szeleczky ■ 
János garamszentbenedeki csizmadia f. évi I 
junius 9-én eltűnt, hollétét kideríteni nem | 
lehetett, mig e hó 22-én az ottani csendőr- j 
parancsnokság jelentette, hogy Garamnémeti ' 
község határában egy teljesen feloszlásnak 
indult férfi-hullát találtak a patak partján, 
a melynek jobb kezében egy éles borotva 
és nyakán nagy seb volt. A nyomozás foly
tán megállapították, hogy a hulla azonos a 
másfél hónappal eltűnt Szeleczki Jánossal, 
a ki a fölött való bánatában, hogy a földjét 
olcsón adta el, borotvával elmetszette a 
nyakát.

Pályázat gazdasszouyi állásra. A 
lévai áll. tanítóképző intézet pályázatot 
hirdet gazdasszonyi állásra. Díjazása: 
teljes évi ellátás és havi 50 korona. Pályáz
hatnak olyan középkorú, értelmes nők, 
(első sorban tanitóözvegyek) akik az intézet 
köztartása körüli bevásárlásokban, feljegy
zésekben, mérésekben, szóval a számadások 
elkésBitésében, valamint a főzés felügyeleté
ben a kellő ismerettel birnak és magukban 
ügyességet éreznek. A jelentkezés sajátkezű 
Írással történjék, f. hó 15 ig s benyújtandó 
as intézet igazgatóságához.

Azon gazdák, kik akár lóheréből, 
akár lucernábóllegalább 50 métermássa mag
termést várnak és arankájuk nincs, tudassák 
ezt Mauthner Ödön budapesti magnagyke- 
reskedövel. Ennek utánna Mauthner elküldi 
egyik tisztviselőjét és a herét még lábán 
megtekinti. Ha azon területen aranka nem 
mutatkozik, akkor az ott termő lucerna
vagy lóheremag 100 kilóját 8—10 koronával 
magasabb áron fizeti, mint az arankás mag 
akkori napi ára. Akiknél tehát még talál
kozik aranka, irtsák most erélyesen, hiszen 
J00 kilónként 8—10 kor. bevételi többlet 
busásan megtéríti az arankairtással járó 
költséget.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás .

A lévai kát. kör. választmánya ezúton 
mond köszönetét mindazoknak, akik nyárias 
mulatságának erkölcsi és anyagi sikeréhea 
hoaaájárnltak.

Sokat fáradtak a színdarab rendezése 
körül : Svarba Endre vigalmi bizottsági , 
elnök, Makkay Béla rendező, Lehocky Vil- i 
mos és Vidinszky Géza borbélyok, nemkü- ■ 
lönben az összes műkedvelők. j

A nyári mulatsághoz szükséges fényes 
villanyvilágítást a Hazai Villamossági Rész- j 
vénytársaság szives volt dijtalanul szol
gáltatni.

A színpadhoz 12 szál deszkát, özv. 
Klincsokné Féja Borbála közbenjárására, 
Hugyecz Sándor felsöhámori fürészmalom 
tulajdonos ajándékozott.

Felülfizettek a mulatságon : Bartók Bála 
40 filL, özv. Boldisné 80 fill., Presztolánszky 
Béla 60 fill., Frasch József 60 fill., Guba 
Jánoi 60 fill., özv. Schmidtberger Jánosné 
60 fill., özv. Kis M. Pálné 80 fill., Lehocky 
Vilmos 1 kor., Horváth József 20 fill. Nyuly 
József 80 fill., Zvrchokril Mór 1 kor. Ond- 
rejkovics Adolf 1 kor., Bajacsek János 1 
kor., Nappel Rezső 40 fill., Zsiak András 
20 fii)., Dr. Medveczky Károly 1 kor., 
Schmidt József 1 kor.

A felsorolt jótevőknek ismételten köszö
netét mond

a választmány.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya József rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 21 kor. 20 fill. 21 | 
kor. 60 fill. — Kétszeres 18 kor. 40 fill. 18 
kor. 80 fill. — Rozs 16 kor. 40 fill. 16 kor 
80 fill. — Árpa 15 kor. 60 fill. 16 kor. 20 
fill. — Zab 16 kor. 20 fill. 16 kor. 60 fill
— Kukorica 13 kor. 80 fill. 14 kor. — fill
— Lencse 24 kor. 40 fill. 25 kor. 40 fill. — 
Bab 16 kor 20 fill. 16 kor. 80 fill — Kö
les 8 kor. 60 fill. 9 kor. — fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten
Lucernamag elsőrendű világos szinü 

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

Születés.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 évi julius hó 28-tól 1907 évi augusztus hó 4-ig.

A szülök neve

gy
er

m
ek

 1 
ne

m
e | A gyermek
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Nagy József Horváth Anna fiú József Sándor

Lovász Ödön Bírta Erzsébet leány Irén

Házasság.

Vőlegény és menyasszony neve Vallása

Király István Karsa Johanna ev, ref.

özv. Presztolánszky Bóla
özv. Bállá Péterné Fekete A,

Halálozás.

Az elhnny t neye Kora A halál oka

Tenczel Gizella 18 hó angol kór

Tolnai Erzsébet 29 petefészek rák

Manczier József 59 bright kór

Róth Dávid 78 végkimerülés

Stekláes Géza 16 tüdőgiimökór

Nyilttér.
Lakás kiadó!

Ladányi-utca 27. szám alatt 3 szoba 
konyha, éles és fáskamra azonnal kiadó, 
bővebbet Kovátsik János kékfestő Sze- 
pessy-uteza 8 sz.

Újonnan épült 
házamban f. 

évi nov. 1-től
villamvilágitás, fürdőszoba, 

vízvezetékkel ellátott
5 szobás modern úri lakás
Knapp Dávid

CSASZARFŰRDÖ BUDAPESTEN. Nyári és 
téíi gyógyhely, a magyar

Irganmrend tuajdona. Elsőrangú kánét háv- 
vizü gyógyfürdő; modern berendezésű gőz
fürdő, kényelmes iszapfürdők, uszodák,török
kő- és márványfürdők; hőég-, szénsavas- és 
viamosviz-fürdők. Ivó- és belélegzést kúra. 
200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, ju
tányos árak.

Prospektust ingyen és bérmentve küld 
Az igazgatóság

SS Kiadó lakás.
Udvari lakás 3 szoba, konyha, 

éléskamra stb. Szepesi u. 22 szám 
alatt november l-től kiadó.

Kiadd.
Forgács-féle kalvintéri házban a 

sarok bolthelyiség, egy szoba, konyha, 
éléskamra és fáskamrából álllő lakás 
November l-től; a szőlőbeni lakásán 
két szép szoba, előszoba, konyha, élés
kamra és fakamrából álló lakás külön 
gyümölcsös udvarral azonnal kiadó ; 
ugyanott kitűnő minőségű és zamatu 
saját termésű fehér és vörösbor kapható 
50 litertől feljebb.

Eladó ház.
Léván Botka-utcza 28 számú ház 

szabadkézből eladó. Bővebbet ifjú Ga
lambos István tulajdonos ád.

------ Kávé. ■
1 klg. frt. kr.

New-Cuba kávé .................................. 1.60
Jamaikai legfinomabb....................2.20
Kuba legfinomabb......................... 2.20
Ceylon legfinomabb....................2.10
Ceylon finom...................................2.—
Portorico finom, és Cuba . . 1.60 2.—
Gyöngy legfinomabb . . 1.60 2.— 2.20
Mocca legfinomabb........................ 2.20
Arany Jáva legfinomabb.............. 2.20
Brazíliai legfinomabb................... 1.60
Brazíliai II. rendű........................ 1.30
Cuba pörkölt.............................. 2.— 2.40
Hungária kávé ........ 1.20
Örötl kávé . ................................... 1.—

Kapható:

Kern Testvéretnél, Léván,

Báró Kozmitza MáSSf'/Hw 
buda

Erzssbet-Sősfürdó

főforxáusa-

Védjegy: „Horgonyt* ■1

A Liniment Capsici comp.,
a Horgony-Pain-Expeller i 

pótléka |
egy régjónak bizonyult háziszer, xnely már több I 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szemek

I
I
I

bizonyult köszvénynél, osúznál és meghiilések- 
........ nél, bedörzsölés képpen használva 
Figyelmeztetés.*Silány  hamisítványok 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony*  
jegygyei és a Richter czégjegyzéssel ellátott do
bozba van csomagolva Ára üvegekben K —.80, 
K 1.40 és K 2.— és úgyszólván minden gvógy- 

| szertárban kapható. — Főraktár: Tűrök Jizeof 
1 gyógyszerésznél, Budapest.
1 Dr Richter Myszertirt u „Arim oiwiíiboz",

Prágában.
Elieabethstrasse 5 nett.

Mindennapi szétküldés.

I 
I
I



31. szám
hirdetések.

Lévai Takarékpénztár

IIIR D E T MÉN Y.
A Lévai Takarékpénztár igazgatósága a mai napon 

tartott rendkivüli közgyűlés alapján közhirré teszi, hogy :
a lévai takarékpénztár eddigi 500 darab névreszóló 

egvenként 500 korona névértékű teljesen befizetett rész
vényből álló 250,000 korona alaptőkéjének 500,000 koro
nára leendő emelése és tartalékalapjainak nagyobbitása 
végett 500 darab névreszóló egyenként 500 korona névér
tékű teljesen befizetendő uj részvény bocsáttatik ki, dara
bonként 800 korona árfolyamban, mely árból, a részvény 
né vérfékének megfelelően, részvényenként 500 korona az 
alaptőkére, 300 korona pedig a tartalékalap emelésére 
lesz fordítandó. — Ezen 500 darab uj részvényre a régi 
részvények birtokosait elővételi jog illeti meg akként, 
hogy egy régi részvény alapján 800 korona árfolyamban 
egy uj részvény vétele gyakorolható.

Az elővételi jog gyakorlására és a 800 korona befi
zetésére nézve a következő módozat állapittatik meg:

1. Mindenegyes régi részvény egy-egy uj részvény 
jegyzésére jogosít, mely jog gyakorlása czéljából a régi 
részvény — szelvény nélkül — 1907. aug. hó 15-től 1907. 
szeptember hó 20-ig az intézet pénztáránál bemutatandó 
és az elővételi jog jegyzése mellett felülbélyegezendő.

2. Az egy részvény után járó 800 korona a követ
kező négy részletben fizetendő be az intézet pénztárába:

a) 200 korona az elővételi jog gyakorlásakor, 
vagyis 1907. aug. 15-től bezárólag 1907. szeptember 20-ig.

b) 200 korona legkésőbben 1907. november
c) 200
d) 200

Az utolsó részlettel kibocsátási

i

1907. íMigusztus hó 4. 
o

Boróka bogyó eladási hirdetmény!
A beszterczebányai r. k. püspökség tulajdonát képező garamszentkereszti 

uradalom területén —a Kupcsa“ és Cholnok„ nevű mezőgazdáéi bérletekhez 
tartozó területek kizárásával-a f. évi borókabogyó termés szedéswjpga Lutillán 
az uradalmi erdőhivatal irodájában f. évi augusztus hő 21-én déli 
12 Órakor megtartandó, Írásbelivel egybekötött nyilvános szóbeli árverés 
utján fog eladatni.

Kikiáltási ár 173 korona, bánatpénz 20 korona,
A szabályszerűen kiállított, 1 koronás bélyeggel és a bánatpénzzel ellátott 

zárt írásbeli ajánlatok legkésőbben az árverésre kitűzött óráig alulírotthoz 
nyújtandók be. — Későbben beérkező, valamint utóajánlatok el nem 
fogadtatnak.

A vételír, valamint azonfelül a nyugdíjalapra a vételár 5 /oka, és ugyan
ennyi erdőőri illeték fejében a legtöbbet ígérő által azonnal az árverés befejezése 
után megfizetendő, mely összegbe a bánatpénz betudatik.

Az árverési egyszersmind szerződési feltételek, az alulírottnál megtudhatók 
Lutillán 1907 évj augusztus 1-én.

Uradalmi erdőhivatal.

jnniT gépgyára BUDAPEST 
jftöj vi Hungária körút 84. ------

_ZVjém.ljEL Jeíí-íízxŐ minőségű

BORSA JTÓIT
úgy Mabille, mint magasnyomású szerke
zetben, mely utóbbi a szőlőbogyót csaknem 
szárazra kisaj'olja, továbbá uj és használt 

járgányos cséplőkészleteit 
a legjutányosabb árakon.

Legolcsóbb forrás: emelők, felvonók, 
szerkovács áruk, csigák, kovács tűzhelyek 
és vastaligákban.
-A-xjeg-yzélclEel lcészség-g-^1 szolg-á.liin.ls: I15-ig.

15-ig.
15-ig.

január 
április 

költség és 
czimén részvényenként 5 korona fizetendő be. — Szabad
ságában áll azonban minden részvényesnek a részössze
geket a kitűzött határidő előtt is befizetni.

3. Az 500 drb. uj részvény birtokosai 1908. január
1-től számítva részesülnek a nyereségben-

4. Azon részvényesek, a kik az elővételi jogot 1907. k , - , ., „ v - u L
évi szeptember 20-ig nem gyakorolják, vagy a befizető-; hely8Zin{nkölteé^ilwre^.. i___
seket a fentebb előirt módon nem teljesítik, az uj részvé- letezett fenyő müfa tő mellett az erdőben nevezetesen: 
nyekre való elővételi jogot elvesztik. |

5. Azon uj részvények, melyekre elővételi jog nem
gyakoroltatott az igazgatóság által alakított sindikatusnak 
adatnak át 800 korona árfolyamban. I

6. Azon uj részvények pedig, a melyekre a fizetések 
kellő időben nem teljesittetnek, a részvényes terhére nyil
vános árverés utján adatnak el. — Amennyiben ezen 
nyilvános árverés utján való részvény eladásánál az inté
zet nem károsodott, úgy az arra befizetett részösszeg a 
befizetőnek kamat nélkül a befizetésről szóló elismervény 
ellenében kiadatik. -- A befizető azonban ezen vissza- 
követelési jogát csak 1910 évi deczember hó 31-ig érvé
nyesítheti, amennyiben a visszajáró összeget ezen idő alatt 
fel nem venné, úgy az elévül és az intézet tartalékalap
jának gyarapítására fordítandó.

7. Az uj kibocsájtásu részvények névre szólnak, 
tetszés szerinti névre állíttatnak ki és az 1908. május 
l-től lesznek fokozatosan kiadva.

Felhivatnak ennélfogva mindazon részvényesek, kik 1 ÍJt/vS1 kánlívtkat’ “elyek ajjien hirdetmény minden• # # i i" '4. 1*  * a. i i • 'u eKyes czoportjara külön-külön borítékba zárva teendők és kívül mindenikéne*az uj reszvenyekre az elővételi jogot gyakorolni óhajtják, 
hogy részvényeiket szelvény iv nélkül 
1907. augusztus 15-tsl 1907. szeptember 20-ig, 
bezárólag az intézetnél lebélyegzés végett bemutassák és 
az átveendő uj részvényekre a befizetéseket a befizetési 
elismervény ellenében a kitűzött határidőkben teljesítsék.

Léván, 1907. julius hó 28-án.

______________Az igazgatóság.

ff

v

ff

ff

1908.
1908. I ________________________ ___________________________________

bélyeg ’ 1307 évi 2071 szám.
I

! Faeladási hirdetmény.
A zsarnóczai m. kir. erdőhivatal tanácstermében f, évi augusztus hó 

19-én délelőtt 10% érakor megkezdendő nyilvános Írásbeli versenytárgya- 
i lás utján eladásra kerül a garamrévi m. kir, erdőgondnokság „A“ gazdasági 

osztályának alább megnevezett erdőrészeiben szél által ledöntött ___

költségen lekérgezett és meghosztolt

1 csoport I. vágássorozat 19, 20, 21, 22, 24, 33, 37, 38 
erdőrészeiben 224 drb. mintegy 98 m3 702 korona 97 fillér kikiáltási árral.

2. osoport. II. vágássorozat 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 20, 25, 29, 39. 
41, 43, 44 és 63 számú erdőrészeiben 448 drb. mintegy 194 m3 1536 korona 
97 fillér kikiáltási árral.

3. OSOpOTt. V, vágássorozat 22, 26, 42, 61 és 63 számú erdőrészeiben 
továbbá a VI. vágássorozat 19 számú erdőrészében 59 drb. mintegy 75 nf 
749 korona 06 fillér kikiáltási árral.

4 csoport. VI. vágássorozat 21, 22, 32, 36, 37, 38 és 54 számú erdő
részeiben továbbá a VIII. vágássorozat 25, 26, 36/b. és 37 számú erdőrészeiben 
161 drb. mintegy 150 m3 1398 korona 91 fillér kikiáltási árral.

5. OSOport. V. vágássorozat 33 számú erdőrészében továbbá a VII. vágás
sorozat 37, 40. 41, 44, 46, 47, 48, 53 és 58 számú erdőrésze-.ben 148 drb. 
mintegy 113 m3 861 korona 09 fillér kikiálási árral.

6 OSOport. VII. vágássorozat 20, 23, 56, és 57 számú erdőrészeiber 
továbbá a VIII. vágássorozat 1 és 21 számú erdőrészeiben 103 drb mintegy 
70 m3 656 korona 55 fillér kikiáltási árral.

II. Meghosztolatlanul tőben fekvő tölgy épületifa.
7. csoport. II. vágássorozat 3 számú erdőrészlet, továbbá a III. vágásso

rozat 18, 31, 32, 59 és 75 számú, a IV vágássorozat 60, 72, 73 és 77 számú, 
az V vágássorozat 6 és 11 számú valamint a VI. vágássorozat 14, 36 és 55 
számú erdőrészeiben 64 drb. mintegy 71 m3 törzsfa és 12 m3 á-Ua 1479 kor. 
81 fillér kikiáltási árral.

; Versenyzők felhivatnak, hogy szabályszerűen kiállított és egy koronái 
j bélyeggel ellátott valamint a kikiáltási ár tiz százalékának megfelelő bánat-

szétszórtan a

alább rész

és 39 száma

l

boritékán az értékesítési tárgy, melyre az ajánlat vonatkozik,borítékán az értékesítési tárgy, melyre az ajánlat vonatkozik, megjelölendő, 
I — legkésőbben a versenytárgyalásra kitűzött óráig annál is inkább nyújtsák 
[ be az alolirt m. kir. erdőhivatalhoz, mert a későbben beérkező ajánlatok, val»- 

mint általában távirati vagy utóajánlatok figyelembe nem vétetnek és felbon-

Az ajánlatnak tartalmaznia kell ezeükivül ajánlattevő azon határozott kije' 

ezeknek magát feltétlenül aláveti.
A feltételek az erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 
Zsarnóczán 1907 évi julius hó 27-én.

M. kir. erdőhivatal*

be az alolirt m. kir. erdőhivatalhoz, mert a későbben beérkező ajánlatok, val»-
r ‘ ..... ............ - - - - - - — -
tatlanul vissza utasittatnak.

lentését, hogy az általános és részletes árverési és szerződési feltételeket isméd
8
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