
33 szám. LÉVA, 1907 augusztus hó 18.XXVIh évfolyam.
előfizetési föltételek.

Vidéken és Léván házhoz küldve: 
ggy évre ... 10 kor. — fill. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill.
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.
Slőftxelétl pé.tek pó.UoUlTá»y«y«l küldhetők. 
ggrea Mta.k 80 ailérért kaphatok 

a kiadóhivatalban.

hirdetések
Pőryhaiábo. petit-tor tfijizert köilőnért 14 fill. 
kéltzeriért 12 SU., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Bélyefidij minden efijet beiktatázér to Ilién
Hivatalon hirdetmények

100 zzóij 2 kor. «0 fin., azontúl minden szó I 
fillérjével Rzámittatik.
A nyílttérben:

minden négyhasáboi garmond-tor dija 30 fillér. 
Telink ^5tzekőttetétben leró hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemet dij- 

kedvezményben részesülnek.

KÓZMÚVELÖDÉSI 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

vasárnap reggel.
A hirdetéseket, előfizetéseket a a reklamácziókat a kiadóhivatalba 

(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani. 
A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

4916/1907 fizám.
Hirdetmény!

Léva város legtöbb adótfizetöinek 1908 
évi névjegyzékét a képviselőtestület 3703/ 
1007 számú határozatával megálasztott kül
döttség f. évi augusztus hó 21, 22 és 23-án 
mindenkor 3—5 óra közben a városház 
tanácstermében tartandó nyilvános ülésein 
fogja kiigazítani, miről az érdekelteket 
jogaiknak érvényesithetése végett ezen hir
detmény utján értesitem.

Léva 1907 évi augusztus hó 12-én.
Bód.og-13. Xjajoa 

polgármester.
■  ' ~ ' '7-.L ■■■-'" ■ . -m

Szent István.
Holnapután ünnepli Magyarország 

Szent István napját, amikor elindul a 
Szent Jobbot vivő menet Budának ősi 
várából — szerte az országban haran
gok zúgása közepette milliók szive 
rezdül meg szentségei áhitatban. Mert 
csodatevő erődben hiszünk óh! legen
dás Szent Jobb. Mert hinni jó ! Tu
dástól elgyötört szivünk úgy áhítozik 
hit után, miként az űzött szarvas áhí
tozik a forrás friss vizére. Mert a hit 
alkotta meg hazánkat, mert a hit tar
totta meg és mert a hit fogja megtar
tani. Mert ebből a dicső szimbólumból 
uj erőt mentünk, mert ismeretlen nagy 
érzések fakadoznak bennünk. Köznapi 
szürke világban jólesik a Szent Jobb 
fényességéé örök ragyogása. Mert te 
vezérelsz bennünket, bolyongó nemze
tedet, a halhatatlanság csillagsugáros 
utján: soha el nem múló, fenséges 
Szent Jobb !

. . . Augusztusi verőfény ragyo
gás". aranyozza be a menetet. Magyar
ország első emberei vaunak ott együtt. 
És ott van a nép. Augusztusi napfény 
ragyogásában sárguló levelek hullnak 
a fákról. S az elmúlás, a hervadás 
diadalmas ellentéte képen ott van a 
soha el nem múló Szent Jobb kápráz
tató fényességben, vakitó glóriában.

És a szent király jobbját körül

hordozzák az ország fővárosában. Óh! 
nem puszta ceremónia ez. Nem fitog- 
tatása ezredéves dicsőségünknek. A 
sziveknek hat; ’mas ünnepe ez, mit 
lelkünk vágyódása teremtett meg. 
Küzdvén ezer bajjal és ezer ellenséggel, 
kell, kell, hogy lássa ez a nemzet 
évenként áldást hozó szent jobbját 
annak, aki prófétai ihlettel — csaknem 
ezredéve immár — kiszabta nemzete 
pályafutását.

Bölcsebben nála senki sem szerette 
nemzetét. Mi hiszünk abban, hogy a 
magyar nemzetnek hivatása, rendelte
tése van. Meg volt írva, hogy idejöj
jön és Atilla hunjainak örökségét vissza 
foglalja. Visszafoglalta. És „a porba 
hullott Európa homlokán tombolt.“ De 
véres harczok zivataraiban borzasztó 
veszedelem fenyegette, s a veszedelmet 
csak a szent király bölcsessége hárította 
el. 0 meglátta, hogy át kell alakulnia a 
nemzetnek, hogy ragaszkodnia kell 
ehhez a földhöz, hogy államot kell 
alkotnia.

... És Boleszló a lengyel király 
hiába várta a koronát. Mert Magyar
ország felé hozták a koronát Szilveszter 
pápa küldöttei, ahol él egy király, aki 
valóban méltó az apostoli névre. És a 
mikor István fejére tették a koronát 
Esztergomban — Írva vagyon, hogy 
a nép örömmel szemlélte ezt.

Es Magyarország első koronázott 
királya folytatta megkezdett dicső mun
káját. Rövid idő múlva megtérítette 
egész nemzetét. A honi röghöz kötötte, 
földmivelésre bírta, mert nomád nép 
államot nem alkothat. És iskolákat 
állított a szent király és templomokat. 
Ezen felül iparosokat hozott be és 
földmivelőket. És igy megvetette ren
díthetetlen alapját annak a magyar 
államnak, a mely immár kilenc szeku- : 
lum óta daczol minden viharával 
keletnek.

A bölcsek legbölcsebbike volt a 

szentkirály. Óh, azóta változott Magyar
ország sokat. Földre sújtotta nem egy 
vihar, de felkelt újra, mert a szent király 
teremtette alap erős és rendithetetlen.

Bízhatunk a jövőben is. Az az 
ország, a mely kilencszáz év viharait 
kiállotta diadalmasan, most erősebb, 
mint volt valaha. A szent király böl
csessége nem csalatkozott meg. Ö tette 
egységessé ezt a nemzetet a szent 
korona kisugárzásában. A szent korona 
megvan még , . ,

. . . Szent István szelleme, bölcses
sége volt azokkal, akik kilenczszáz év 
óta a nemzet javán dolgoznak. Jövőbe 
látó, prófétai látással az ő szelleme 
ihlette meg azokat, akik a nemzetet a 
haladás ösvényén vitték előre. És az 
ő szelleme él addig, a mig él Magyar
ország : mindörökké. Örökké világitó, 
fényeskedő fáklya ez a szellem. Bele
világít az eljövendő századok homá
lyába és vezérli nemzetét a halhatat
lanság utján.

Szelleme megmaradt a szent király
nak és teste sem porladt el egészen. 
Tagadás hiába tagadja, a hivő bitnek 
ime világos, hogy csoda történt: a 
Szent Jobb megmaradt. És el nem 
múlik soha. A szent király jobbja, 
amely annyi áldást osztott, annyi 
könyet szárított fel, örök nagy szim
bólumként megmaradt nemzetének. 
Mintha csak az üdv csillaghonából Ö 
nyújtaná felénk: kishitüek ne féljetek, 
imr én vezetlek a halhatatlanság csil- 
lagsugáros utján tulajdon Jobbommal...

Óh, csak mutassák meg minden 
évben ama jobbot a magyar nemzet
nek. Jövendő csatáiban szüksége van 
a hitre, amely eddig is megtartotta, 
amelynek dicső forrása a legendás 
Szent Jobb,

Magyarország nagy és uj idők kü
szöbén áll. A nagy átalak uláshoz szük
sége van az országnak a Szent István 
szellemére.

Hol a boldogság?

Akarod tudni, mi a legnagyobb bol
dogság ? Az, hogy ha te boldog vagy, töre
kedjél tőled telhetőleg másokat is boldogokká 
tenni. Ámbár a boldogsághoz vezető ut 
mindenki előtt nyitva ál), úgy hogy azt 
mindenki láthatja, megtalálni azonban azt 
as utat sokan még azok közül sem képesek, 
akik azt — meglátták. Két valóság az, a 
mi ellentáll boldogságunknak és a mit min
den ember, a ki hosszabb ideig élte földön, 
okvetlenül ismer; ez a két valóság vagy is 
inkább ellenség pedig : a vétek és a gond.

Arról van szó minden ember boldogság 
utáni törekvésénél, hogy ezt a két ellensé
get eltávolithassa ; és nincs az a filozófia, 
politika, vagy vallás, a mely lényegesen 
erre nem volna irányítva.

Ha kérdeznök az emberektől, hogy a 
két nagy ellenség közül, melyiktől szeretnék 
inkább megszabadítani életünket, vájjon a 
vétektől, vagy a gondtól; attól tartok, hogy 
* többség a gond eltávolítását óhajtaná.

Pedig helytelenül cselekednék; mert 
nemcsak hogy a vétek igen gyakran a tulaj- 
donképeni oka a gondnak, hanem aránylag 
könnyű még a nagy gond elviselése is, ha 
érezzük, hogy annak előidézésével vádolha- 
tók nem vagyunk.

A legnagyobb rosst tehát minden kétsé
gen kívül a vétek] s a mit sokszor figye
lembe sem veszünk, éppen ebben rejlik az 
emberek sorsának igen nagy kiegyenlítése, 
mely e tekintetben nem ismer külömbséget 
a gazdag és a szegény közt, a vétek (bűn) 
és a gond összefüggnek az emberi éleiben; 
nem csoda tehát, ha boldogsághoz vezető 
utón is mint egyesült akadály, ellenség 
tűnnek föl.

Mindenekelőtt tehát eltávolít indó n vétek] 
csak aztán gondolhatunk a gond eltávolítá
sára is. Mert egyedül igazi gondtalanság 
nem természetes képessége az embernek, 
hanem a nehezen kivívott jobb sors vagy 
boldogság. És ezen biztos boldogságot min
denki elérheti különbség nélkül, mibelyt azt

T ÁRCZA
Úgy vágytam az ősi Komá

romi várba ..,
Úgy vágytam az ő«i komáromi várba ! 
Hol torul madárnak csattogott a szárnya 
Árva magyar szivem dobogott a vágytól, 
Hogy álmokat szőhet magyar szabadságról.

Bementem az ősi Komáromi várba.
Csöndes lett a szivem, ahogy azt meglátta, 
Hol csatára hivott Klapka indulója, 
Einczel marsot ragnak német vezényszóra 1

Szegény magyar fiú német alatt senyved., 
Nagy alföldi szellő császári sast lenget, 
Még a kerítés is éjfekete sárga,
— Nem vágyok én többé már abba a várba ! 

Karafiáth Jenő.

Orvosi titoktartás.
Irta: Zöldi Márton.

(Folytatás.)
As orvot idegesen nézett körül a szo

bában, astán megszólalt erős, határozott 
bangón:

— Itt elpusztul ez a fitt . . . Nem 
kérdem kár-e érte vagy nem ? Az nem ide 
tartozik. De az bizonyos, hogy el kell 
transzferálni.

— Hová ? kérdezte a hajlottvállu.
— Olyan helyre — mondotta az orvos 

— ahol kezelhetem. ,
Egy darabig gondolkozott, aztán foly

tatta :
— Legjobb lesz, ha elviszik a kis ta

nyámra.
— A tekintetes ur kia tanyájára ? — 

kérdezte a hajlottvállu csodálkozva.

— Oda hát.
A hajlottválu kétkedőén rázta a fejét,
— Nem lehet a' — mondotta — hiszen 

a tekintetes ur tudva tudja, hogy miféle 
népek vagyunk. Ez a fiú is.

A megyei főorvos felpattant.
— Az a kigyelmetek dolga, ha a tör

vényszék mindnyájatokat felakasztat, az 
nem az én gondom. Bánom is, nem is. De 
itt a betegről vau szó, súlyos betegről. Én 
itt doktor vagyok, semmi más.

— De hát nem lesz baj belőle ? — kér
dezte a hajlottválu olyan hangon, mely erős 
kétkedést fejezett ki.

Az orvos keményen ráförmedt.
__ Fogja be a száját 1 Ne ártsa magát 

olyan dologba, a miben hat ökör. Az orvos 
nem pandúr, nem spión. Nem is lehet, tiltja 
a böcsülete de tiltja a törvény is.

— A törvény ?
— Az hát. Eiküt tettem arra, hogy a 

betegem semmiféle baját el nem árulom. De 
I nem tenném akkor se. ha nem esküdtem 
' volna rá. És most elég a szóból. Azon a 
1 szekéren amin én jöttem, nem szállítható ez 

a beteg. Megrázná, négy vér vesztesége lenne. 
I Vigyen kigyelmed szaporán haza, aztán oda

adom a féderes kocsimat. Egy kettő. Ez 
sietős munka.

j Astán az asszonyhoz fordult t
I — A borogatást csak rakja szaporán. 

I Minden jót kívánok.
I Azzal neki indult az ajtónak,
| Valamivel éjfél után • sebesült, fiatal 

betyár ott volt a megyei főorvos tanyáján 
' puha ágyon, jeges borogatás. 1 az oldalán.

Kerek egy hónap múlva egészségesen 
távozott. Senki sem tudta, hova lett. A gyó
gyulás ideje alatt az első alispán véletlenül 
künn járt az orvos tanyáján, kinek sógor*  
volt. Ott a cseléd zavaros ötöléséböl meg
tudta, hogy micsoda paciense van a megyei 
főorvosnak. Vállat vont és hallgatott.

Három esztendő telt el. A megyei főor
vos, a tudós, humánus ember hirtelen meg
halt. Impozáns temetése volt. A vármegye 
hajdúi kivont karddal állották körül az 
érckoporsót. A papok hosszasan, lélekből 
búcsúztatták. Négy fekete lovas kocsi vitte 
az érdemes ember hült tetemét a temető 
felé. A megye notabilitásai gyalogosan kö
vették a koporsót.

Mikor a temetői menet kiért a városból, 
az egyik csendbiztos odalépett az alispánhoz.

— Soha ilyet —- mondotta — mióta 
eszemet tudom.

— Mi az ? — kérdezte az alispán.
A csendbiztos hátramutatott a hüvelyk

ujjával.
— Ott a gondnok mögött az a magas, 

barna fiú . . .
— Látom.
— A Bóják Laci, a híres betyár . . > 
A-. alispán megnéate, a csendbiztos 

folytatta :
— Még ide mer jönni az akasztófavirág 1 

Pedig hát statárium . . .
Az alispán rászólt:
— Elég 1 Temetésen vagyunk. Majd 

eligazitom magam. Ne ártsa bele magát, csak 
ha utasítom.

— Igenis, kérem.

A temetés alatt az alispán folyton szem
mel tartotta a fiatal betyárt, kinek arca 
mély szomorúságot fejezett ki. Az ajkát 
harapdálta, mint a kinek lelki bánata van, 
a melyről nem szólhat.

A temetés Után az alispán hozzá lépett;
— Hogy hívnak Öcsém ?
— Ahogy körösztöltek — hangzott a 

nyers válasz.
Az alispán még közelebb lépett hozzá:
— Ne olyan foghegyről. Tudom, ki 

vagy . . . Bóják Laci . . . Azt is tudom, 
miért jöttél el erre a temetésre . . . Mert 
van lelked ... A többit nem firtatom, 
hanem fordulj szaporán, tudod, merre van 
a házam. Menj az istállóba, ott van egy 
deres szürke, kapj fel rá s meg se állj a 
békési határig . . . Értetted ?

A fiatal betyár tétován állott. Nem tudta 
elhinni, hogy ez a szigorú megyei ur lovat 
ad neki, hogy szökjön.

Az alispán keményen ránézett l
— No mit állsz 1 Csak nem gondolod, 

hogy .... A boldogult doktor BÓgorom 
volt . . . Értetted I

A fiatal betyár arca egyszerre ellágyuit:
— Értettem — mondta.
Negyedóra múlva száguldott a nagy 

síkon, az alispán deres szürkéjén . . .

A karriér.
Irta: Fehér Jenő.

Rendes ebédutáni feketekávénkat szür
csölgettük a kávéház egyik sarkában.

— Olvastad a mai hivatalos lapot ? kér*  
dezte hirtelen Ménessy Aladár.



a küszöböt lépte át, melyen a vétek és a 
gond őrt állottak.

Csodálatos dolog, hogy az ember, ha 
vétek nem terheli, mennyivel többet képes 
elbírni, mint az ellenkező esetben.

A vétek, a bűn az, a mely a legjobb 
erőket fölemészti.

A ki tehát boldogságát óhajtja, köte
lessége szigorúan, szilárdan, egyenes, nyilt 
utón haladnia félelem nélkül, tiszta lélekkel 
kötelességét teljesíteni, úgy hogy minden 
tette az önzés minden piszkos foltjától ment, 
legyen. Távol legyen tőle egyszersmind 
minden hiúság, dics,- és uralomvágy, melyek
nek fáradhatlan ösztönzése folytán az embe
rek a világ színpadján legtöbb bolondságot 
elkövetnek és a melyek által éppen azokat, 
kikre hatni akarnak, sokkal érzékenyebben 
a mélyebben sértik mint a legerősebb s 
legtisztább erény által.

Mindezek oly igazságok, melyeket főleg 
azoknak szem előtt kell tartaniok, kik a 
politikai élet mozgalmaiban részt venni s 
szerepelni akarnak.

Valaki talán azt mondhatná nekem itten, 
hogy mind ez nem éppen mutat idealistikus 
felfogásra. De úgy hiszem, az idealizmus 
nem abban áll, hogy magunkat a valóságon 
tu'tegyük, azt figyelmünkre se méltatjuk, 
csak hiú ábrándjainknak éljünk, hanem ellen
kezőleg az az igazi idealismus, hogy a vilá
got mélyebben fogjuk, mint ez szokás sze
rint történik, és azt, legelőször önmagunkban 
legyőzzük.

Mert hiszen mindegyikünk a világ egy 
részét képezi, és alig lehetséges amannak 
legyőzése, ba e rész legyőzve nincsen, jó, 
nemes szokások és szilárd elvek által.

Csak is ezen elv s e szerinti eljárás 
biztosíthatja számunkra a siker, a cél elé
rését, melyre törekszünk.

Mi a boldogság ? Ezt meghatározni igen 
nehéz. Az ember oly dolgos birtokában 
lehet, melyek nyugalmat, élvezeteket nyúj
tanak neki, öt minden gondtól megszaba
dítják : s m^gis az az ember érezhet magá
ban bizonyos ürességet, eiviseihetlen sivár
got, mely a boldogság helyes fogalmával 
semmiképen sem egyeztethető össze.

A 
lemnek 
a mely 
lemi s 
ugyan, 
szükséglete teljesül,

Az említett elfoglaltság természete, vcgy 
inkább ezen benső érdek pedig mindig azon 
egyéni rendeltetéshez tartja magát, a melyet 
mindenki ad saját életének ; s igy a bol- 
dóldvgaág vagy a boldogtalanság ezen ren
deltetés elérésének sikerétől vagy sikerte- | 
térségétől függ. I
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boldogsághoz msgbivántatik a szel- 
a az érzelemnek kellő elfoglaltsága, 
természetesen mindegyikünknek szel- 
érzelmi értéke szerint külőmbözik 
de mégis ezáltal mindegyiknek

I
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kons- 
egósz

ez a

— Nem láttam még. Mi vau benne ?
— Babolcsay Tibort kinevezték állam

titkárnak.
— Tüneményes karriért csinált, 

találta véleménykülömbség nélkül az 
társaság.

— Hát olyan tehetséges ember 
Babo'c'iay ? kérdeztem én.

— Tehetséges ember—mondá Ménessy 
— de a karrierjét nem a tehetségének kö
szönheti ... Én istenem, ha minden tehet
séges ember oly szédületes gyorsasággal 
emelkednék, mint ő, a talentum nélkül szü- 
kölködők kénytelenek lennének dinamit 
bombákat gyártani s a tehetséges embereket * 
egyszerűen a levegőbe röpíteni, hogy ne 
zárják el előlük az emelkedés lehetőségét.

— De, hogy nem a tehetségének kö
szönheti Babolcsay a gyors emelkedését, 
hát minek?... Vagy kinek? tettem hozzá 
halkabban.

— Ménessy ajka körül titokzatos mosoly 
játszadozott. Látszott rajta, hogy várta ezt 
a kérdést.

— Ennek különös története van, amely 
körülbelül 10 esztendőre nyúlik vissza,

— Hiteles ?
— Babolcsay egyik legintimebb barát

jától, Saskeöy Sándortól hallottam, aki, mint 
tudjátok, két évvel ezelőtt egy szerencsét
len végű párbaj áldozata lett.

Érdekes ez a történet ?
— Érdekes annyiban, mert újabb bizony

ságot szolgáltat amellett, hogy az ember 
életét véletlenségek lánczolata kórmányozza. 
Mindennek a véletlen a forrása. Egyik em
berből államtitkár vagy miniszter less_
véletlenül, a másikból legjobb esetben dijnok, 
szintén véletlenül. Némelyek a véletlennek

í 
i 
í
II

Legyen szabad ez alkalommal azon 
meggyőződésemnek kifejezést adni, hogy a 
modern „stréber" tulajdonképeni, igazi cél
ját ritkán éri el. A „stréberek*  közül leg
boldogtalanabbak as úgynevezett müveit 
stréberek. Még csak a létra legalsóbb fokán 
vannak, melyre felmászni törekednek, és 
már is emészti őket a magasabban állók 
iránti sárga irigység, ez a legnyomorultabb 
érzés, mely az embert saját szemeiben is, 
legmélyebben lealacsonyítja. Ha magasabban 
szálltak, akkor azután még az utánuk törek
vőktől való f lelem gyötri őket, noha azok 
gondolatait és szándékait saját tapasztala
tukból igen jól ismerik. Ha klikképződések 
által védeni akarják magukat: soha sincse
nek biztosítva e — bizalmas körök árulása 
ellen, a melyek elejtenek mindenkit, a ki 
közeledni látszik a bukáshoz. Ha végre a 
folytonos benső nyugtalanságot élvek által 
elnémítják, akkor azon tulajdonságukat ve
szítik el, melyek leginkább szükségesek 
fentartámkhoz. Egyébbiránt az esélyek sem 
nagyok. Tíz stréber közül legfölebb ha egy 
éri el czélját; ezen „szerencsések11 nagyobb 
része sem mondható boldognak — vége 
előtt. Úgy hiszem ennek bizonyítása fölös
leges ; mindennapi tapasztalataink és a lapok 
teljesen felmentenek engem a bizonyítás 
szükségétől s kötelességétől.
Záradékul még csak azt jegyzem meg, hogy 
az örömben s boldogságban könnyebben 
felismerhető az ember, mint ha a fájdalom 
gyötri szivét; mert az öröm, a boldogság 
felnyitja a sziveket, mig ellenben a bu, a 
fájdalom mintegy kőfallal körülveszi őket.

De hát akárhogyan is forduljon az 
ember sorsa, azt hiszem mégis, hogy boldog 
az, kinek még egy könnyűje van, moly nem 
kegyetlenül feldúlt, hanem szelíden ellágyuló 
ssivböl eredt. Csuk az képes mások boldog
ságának örülni és — a mások szerencsét
lenségében s fájdalmában őszintén részt 
venni.

Csákó József.

Különfélék.
— Tábori mise. Ö Felsége 77. szü- 

tésnapját a hoovédzászlóalj szokásos ünnep
séggel üli uieg. A Kossuth Lajos téren 
felálJitandó kápolnaaátorban ma 9 órakor 
tábori mise lesz, melyet Tokodi István r. 
kath. kántor betanította 28 honvéd kisér 
karénekével. A zászlóalj Lengyel Gyula szds. 
parancsnoksága alatt tábori felszereléssel 
vonul ki. Mise u'án diszmenet korompai 
Brunstvik Lajos őrnagy előtt. Délben a tiszti 
étkezőben bsjtársias ebéd lesz, melyen a 
helyben tartózkodó nyugállományú és tarta
lékos tisztek is résztvesznek.

— Gyászlevél. Lapunk múlt számában 
már megemlékeztünk arról, hogy a sokat 
szenvedett Várady Szakmáry E<emér m. kir. 
hoavéd-százado3 f. hó 5-én bevégezte földi 

> köszönhetik a boldogságukat, egy imádandó 
feleséget és egy csomó bájos gyermeket, 

, mások a véletlen folytán lesznek egész éle
tükre szerencsétlenek, nyomorultak, betegek, 
rosszak. Babo’csaynak kedvezett a véletlen, 

i ö államtitkár lett.
— Halljuk hát a történetet! — sür- 

, gették többen.
Ménessy hátradőlt a karosszékében, 

nagyot szippantott a czigarettjéből s a mikor 
észrevette, hogy az érdeklődés teljesen feléje 

i irányul, elkezdte :
Az esetnek, amint említettem, körülbe

lül 10 évre. Babolcsay akkor harminc éves 
volt, s ha jól tudom, czimzetes miniszteri 
segédtitkár. Egy kora tavaszi délután, szo
kásához híven, sétára indult a Belváros for
galmas utcáin. II rminezéves volt, csinos 
volt és a dunapart felől langyos tavaszi 
szellő áramlott be a házak tömkelegébe. 
A tavaszt mindenki megérzi, meg kell érez
nie. Még az öreg ember is kihúzza magát, 
frissen lépked ilyenkor. Hát mig a fiatal ! 
Babolcsay szerette a szép asszonyokat, min
dig, minden körülmények között. De száz
szor jobban tavaszszal, amikor a gyönge 
váliakróí lekerültek a téli bundák, a boák, 
a fehér kezekről a karmantyúk s a nő 
csodaszép alakjára nem simult egyéb, csak 
egy könnyű ruha, egy testhez álló blua, 
amely a keblek pihegését is látni engedte.

Azon a napon az utcákra tódult min
denki. Kiváltkép az asszonyok. A kívánatos, 
édes, szép asszonyok. És mindegyiknek az 
arczán varázs ült: a tavasz varázsa.

Babolcsay már vagy egy óra hosszat 
bolyongott az utcákon. Valahányszor egy 
szép asszony vagy leány suhant el mellette, 
megdobbant a szive és sóvárgó pillantást 
vetett utána.

pályáját. Most utólag kaptuk a gyászjelen- 
tést, mely igy szól: özv. Várady-Szakmáry 
Elemérné született csarneki és tarkeői 
Djisewffy Mária, valamint a megboldogult 
testvérei, Várady-Szakmáry Dezső, és neje 
Dessewfly Margit, Tihamér és neje Barsy 
Jolán és gyermekei; Arisztid és neje Szeb- 
renyi Ottilia és gyermekei; Géza és neje 
Görgey Anna és gyermekei; Ida özv. bodor 
Andorné ; Zsófia férjezett Hunyady Imréné ; 
Adorján és neje Máriássy Ida és gyermeke; 
és Donát; Dessewffy Káimán és neje Vou- 
vermans Zelin, mint após és anyós Dassewffy 
Aurél és Manó mint sógorai mély bánattal 
jelentik felejthetetlen jó férj, testvér, nagy
bátya és vőnek Kisazalóki és Lucsivnai 
Várady-Szakmáry Elemér m. kir. honvéd 
százados, a 45. népfelkelő járás parancsno
kának élete 40-ik, házassága 14-ik évében 
hosszas és kínos szenvedés után folyó hó 
5 én, éjjel Nyirábránybau történt gyászos 
elhunytét. A megboldogult hült tetemei f. 
évi augusztus hó 9-ik napján délután 2* 1/, 
órakor, Nyirábrányban fognak az ágostai 
evangélikus egyház szertartása szerint, a 
Dessewffy család temetkezési helyén örök 

j nyugalomra tétetni. Kelt Nyirábrány, 1907 
í aug. 5-én. Sokat szenvedett testének legyen 

könnyű a föld és áldott legyen emlékezete 1 
— Házasság. Kachelman Károly vih- 

■ nyei gépgyáros f. hó 12-én esküdött örök 
í hűséget Magócsy Dietz Edit urhöigynek 
• Budapesten.
i A Címadományozás, ö Felsége a 
i király Dr. Elek Mór lévai kir. járásbirósági 
i elbírónak saját kérelmére történt nyugalomba 

helyezése alkalmával hü és buzgó szolgálata 
; elismeréséül a járásbirói címet adományozta 

— Tűzoltók gyűlése. A lévai önk.
i tűzoltó egyesület f. hó 11-én tartotta tiszt

újító közgyűlését, melyen Czibulka Rezső 
helyettes elnök elnökölt. Határozattá vált, 
hogy mivel az egylet mostani csekély bevételei 
mellett hivatásának meg nem felelhet, az 
egyesület megkeresi a várost, hogy a mai 
1600 K. segélyt legalább 4000 K.-ra emelje : 
ez esetben a tűzoltók tűzeset alkalmával 2 
K. kárpótlást kapnának, gyakorlatok alkal
mával pedig 1 K,-t, Ezen kiadás évenkint 
átlag 1000 K-t tenne ki. Megkeresik továbbá 
a várost az iránt, hogy alkalmas szertárt 
építsen, mert a mostaniban a szerek és 
gőpek tönkre mennek ; ezen célra legalkal
masabb hely volna a Perecz mellett fekvő 

: Vörös Ökör épület. — Elnökké az elhunyt 
j Dr. Novotny Imre helyébe Faragó Samu 
! választatott meg, főparancsnokká a lemondott 

Farkas Orbán helyébe Belcsák Béla városi 
mérnök, alparancsnok 'latár István, vizszerzö 
parancsnok Farkas Orbán, egyleti jegyző 
Fábián Zoltán lemondása következtében 
Kovács József, pénztáros Kovatsik Samu 
lemondásával Ortman Fidél. — Jakab István 
oki. tűzoltó, jelenleg szakaszvezetö (gyakorló 
mester) fizetese 50 K-ról 60 K-ra emelkedett 
1907 január hó 1 töl visszamenőleg ; 50 K. 
havi fizetéssel masodszolgai állás rendsze- 
rasit tetett.

— Barsvármegye közigazgatási 
bizottsága folyó hó 13-án tartotta havi 
ülését garamveszelei Kazy János főispán 
elnöklése tdatt. At alispánt jelentés a közi
gazgatás rendes menetét jelezte. A várme
gyei tiszti főorvos jelentette, hogy a köze-

Lassacakán bealkonyodott. Babolcsay 
aa órájára nézett. Hat óra volt.

— Ideje, hogy haza menjek, — mor
mogta, és még egy utolsó pillantást vetve 
a nyüzsgő népáradatra, befordult az egyik 
mellékutcába. Ez az utcza meglehetős elha
gyatott volt. Csak a túlsó végén látott egy 
karcsú nő alakot, s mellette egy férfit, aki 
hol szorosan a nő mellé került, hol kissé 
hátrább maradt. A távolból úgy festett a 
kép, mintha valami szóváltás volna közöttük.

Babolcsay meggyorsította lépteit. Már 
csak néhány lépésnyire volt tőlük. Egyes 
szavakat feléje sodort az esti fuvalom.

— Da kérem, uram ... A tisztesség .. . 
könyörgök . . . Hagyjon el . . .

A férfi;
— Higyje el nagysád ... A szándé

kaim ... Ne küldjön el . . . Nézze . . . 
Botrány . . ,

E pillanatban melléjük került Babolcsay.
A szép asszony — mert szép és fiatal 

volt — hirtelen elhatározással Babolcsayhoz 
lépett. s

— Uram — mondá a fölindulástól remegő 
hangon — az ön lovagiasságához fordulok 
ismeretlenül, mint védtelen nő. Szabadítson 
meg ettől az embertől, aki üldözőbe vett. 
Tisztességes asszony vagyok . . . Nem aka
rok botrányt . . . Kérem . . .

Babolcsay odalépett a szép asszony üldö
zője elé. Csak ennyit mondott ;

— Takarodjék l
— Kérem a névjegyét — rikácsolta amaz.
— Én csak tisztességes emberek kesébe 

adom a névjegyemet.
Az idegen felemelte a kezét, de Babol

csay olyat csapott rá a botjával, hogy ellenfele 
fölszisszent a fájdalomtól.

Babolcsay ezután odament bájos véden
céhes és karját nyújtotta neki.

I

aéssségi állapot julius hónapban kedvező volt. 
Trachoma. A vármegye területén 1906 év 
II. felében nyilvántartásban volt 1154. Ezek 
száma szaporodott 738-al — a félév lefo- 
lyása alatt gyógyult 476 egyén — maradt 
1416 egyén, vagyis 226-al több, mint t 
megelőző év végével. Ezen szaporodásnak 
egyik főoka as, hogy a beJügyminissterj 
intéskedés tolytán az évenkint megtartatni 
szokott általános ssemvissgálatok be lettek 
szüntetve, éa 4 év óta nem lettek fogana. 
tositva. A trachomások gyógykezelését mi0. 
denütt az illető körorvosok teljesitik, kivéve 
az eddig Körmöcbányáhos tartosott 
községben, hol a bányakincstár orvosa mint 
megbisott állami trachoma orvos kezeli a 
betegeket. — A kir. tanfelügyelő bejelen
tette, hogy a földmivelésügyi minister * 
gazdasági ismétlő iskola vesetésére hivatott 
de képesítéssel még nem biró Dóka István 
nagysailói, Veress János garamlöki, Lábuu 
József csatéi felekezeti éa Rehorovszky R9mö 
nagyherestyéni áll. ell. isk. tanítókat a képe
sítés megszerzése végett Komáromban a na<y 
szünidőben rendezett gazdasági tanfolyamra 
államsegéllyel felvette. A Kultuszminiszter 
pedig Gere Erzsébet újbányái áll. ell. iskolai 
tanítónőt vette fel — saját költségére —- t 
budapesti iparművészeti iskolában tartandó 
csipkeverö tanfolyamra. A törvényhatósági 
m. kir. állatorvos bejelentette, hogy as 
állategészségügy a járványos betegségek 
miatt kedvezőtlen volt, — mert az állati 
ragadós betegség összesen 41 község terű- 
létén lett megállapítva. Leginkább fertőzöt
tek voltak a garamszentkereszti, lévai 
verebélyi és ar.-maróti járások.

— Kinevezés. Vármegyénk tőispánja 
Jaross Ferencet a lévai járás tót községeibe, 
Bilcsek József alkapitányt pedig ugyancsak 
a lévai járás magyar községeibe tüzfelüque- 
lokké kinevezte.

— Eljegyzés. Dr. Steínsr Oszkár hely
beli ügyvéd ma tartja eljegyzését Goldberqer 
Arankával Nyitrán.

— Hivatalvlzsgálat: A pozsonyi 
m. kir. posta és távirda igazgatósági kerület 
vezetője baksai Sohir Pál p. t. igazgató f. 
hó 16-án Rentmeister Károly segédbit kár és 
Valter Pál segédtitkár kerületi biztos 
közreműködésével a helybeli m. kir. posta 
hivatalnál váratlan vizsgálatot tartott, mely 
alkalommal úgy a hivatal belső kezelését, 
mint annak vezetését kifogástalannak találta 
s megelégedésének adott kifejezést.

— Érdem és kegyelet. Akik önzet
lenül, nem lármával, de munkásán szolgálják 
a közügyet, azok ritkán részesülnek a kellő 
elismerésben. Sőt gyakran attól is elesnek 
amit a társadalmi szokás, az illem és á 
kegyelet meg szokott adni. így járt Dillesz 
Sándor is. M g élt, s ha munkásra volt 
szükség, aki nem követel, csak dolgozik a 
központ mindig megtalálta őt ; temetése 
alkalmával azonban egyetlen egy ember 
sem képviselte a vármegyét, a központból 
nem volt ott senki. De hiszen az már nem 
fáj a boldogultnak.

M K- E. Jubilárls köz 
gy Qlé*0.  A k. M. K. E. igazgató választ
mánya aug. 14-én Nyitrán megtartott ülé
sében elhatározta, hogy XXV. évi rendes 
és ezúttal jubiláris közgyűlését — az aug. 
végén Nyitra városában történendő nagy 

— Elment? — kérdezte as asszony, 
ijedt pillantást vetve hátra.

- El.
Azután mosolyogva fűzte a karját Babol- 

csayéba •
— Csak a kocsiállomásig.
Majd aggódva kérdezte :
— On párbajozni fog,
— Nem.
— Hála istennek.

örül neki ? Hisz néhány percczel 
ezelőtt még nem is ismert.

Vannak emberek, akiket öt perez 
alatt jobban megismerhetni, mint másokat 
®8y egész életen át. És most egyre kérem még.

— Szolgálatára állok.
Ne kérdezzen tőlem semmit. Azt 

sem, hogy ki vagyok.
— Eddig sem kérdeztem.
— És ha már oly követelő vagyok, 

még egyet ...
— Rendelkezzék velem I
On az imént azzal az emberrel szemben 

megtakarított egy névjegyet . . . Adja ide 
nekem ...

Babo'csay átnyújtotta a névjegyét.
— Köszönöm.
A kocsiállomáshoz értek. A szépasszony 

beült. r
Arra hajtson, —mondá a kocsisnak, 

— a címet majd későbben megmondom. 
Babolcsay megemelte a kalapját. 
A kocsi elrobogott.
Attól a perctől fogva Babolcsay roha

mosan emelkedett. És ma, tiz évvel a titok
zatos találkozás után államtitkár lett.

— Éi az asszony ? Ki volt a szép 
asszony ?. v

Ménessy az ajkához emelte a kezét és 
halk hangon felelt:

— Giga föharcseguö udvarhölgye . • •



katonai öszpontositások ét .hadosztály^ya- 
korlatok okából — nem augusztus 27-én, 
s mint a> hirdetve volt, hanem szeptember 
12-én fogja megtartani. Nagy lelkesedést 
keltett, hogy az egyesület védnökségét, a 
melyet boldogemlékü József Föherczeg hu
szonegy éven át viselt, fia József Föheroeg 
elfogadta. Az igazgató választmány egyhan
gúlag elhatározta, hogy az egyesület elnö
kéül gr. Desaewff'y Emil orsz. képviselő 
megválasztását fogja ajánlani a közgyűlésnek 
i zi egyesület összes választmányait meg
keresi, hogy azt a jelöltséget támogassák. 
Desewffy r-mil gróf azelőtt a diplomáciai 
pályán működött s mint sárosmegyei nagy 
birtokos, ismeri a Felvidék nemzetiségi 
viszonyait. Fia Dessewffy Aurél gróf v. b. 
t, t. volt főrendiházi elnöknek és Károlyi 
Fálma grófnőnek, néhai Károlyi István gróf 
nötestvérének. Felesége, szül. Batthyány 
Ella grófnő, apai részről néhai Batt
hyány Lajos gróf 48-as miniszterelnöknek, 
anyai részről pedig néhai Adrássy Gyula 
gróf külügyminiszternek unokája.

— Mérsékeltáru vasúti jegyek 
Szent-István ünnepe alkalmából. A 
Sient-István ünnepnap alkalmából a magyar 
királyi államvasutak vonalainak összes állo
másairól — az üzemükben álló helyi érdekű 
vasutak állomásainak és a szomszédos forga
lomnak kizárásával — mind a három kocsi
osztályra nézve Budapestre mintegy 30 
százalékkal mérsékeltáru menettéri jegyek 
folyó évi augusztus hó 18—20 ik napjáD, 
az utóbbi napon azonban csak a reggeli 
órákban Budapestre érkező valamennyi 
személyszállító vonathoz (expreszvonatok ki
vételével) fognak kiadatni.A menettéri jegyek 
5 napig érvényesek oly módon, hogy a 
kiadatás napját első napnak számítva, érvé
nyességük az 5. napon éjfélkor lejár ; meg
jegyeztetvén azonban, hogy a visszatérés 
legkorábban csak f. évi augusztus 20-án 
délután történhetik; korábbi visszatérés 
esetén e jegyek érvénytelenek. Az utazás 
megszakításának sem menet, sem jövetkor 
nincs helye. Gyermekekre külön kedvezmény 
nincs.

— A zsitvaujfalusi műkedvelő ifjú
ság f. hó 3-án tánccal összekötött jóté
kony célú előadást tartott. Aa összes bevétel 
106 K. 40 fill., a melyből tiszta haszon 44 
K. Ebből 35 K-t a barsvármegyei tanítók 
által Léván létesítendő deákasztal javára 
fordítottak, 9 K-t pedig a kulturális célra 
való tekintetből, a Szent-István napi népün
nepélyre hagytak, mely összeget dijakként 
a parasztlegények között érdem szerint fog 
iák felosztani.

— A F. M. K. E. évkönyve a XXV-ik 
jubiláris évről megjelent és szétküldetett. 
A titkári beszámoló 25 év hazafias munkáját 
mutatja be. Ezen idő alatt az egyesület 
1.200.000 K.-t fordított közművelődési cé
lokra. A tizenegy törvényhatóság tót nyelv
határain az egyesületnek harmtnczöt óvója 
van működésben, továbbá 107 könyvtár, 
ezek között 6 közkönyvtár, 22 ifjúsági 
könyvtár, 78 népkönyvtár és 2 honvédle- 
génységi könyvtár (az egyik Léván) Az 
egyesület törzsvagyona 307,450.69 K. — A 
barsmeyyei választmánynak 211 tagja van, 
1906-ik ovi zárszámadásának összege 2121.69 
K. 1908-ik évi előirányzat 1380 K. A 
barsmegyeitől független, önálló hatáskörű 
Léva városi és járási választmánynak 180 
tagja van ; 1906-ik évi zárszámadásának
összege 4457.04 k. 1908-ik év költsége'öirány- 
zata 3679 94 K. Az összegek meghaladják 
az egész barsmegyei választmány összegeinek 
kétszeresét. A választmány hatásköre 11 tót 
nyelvű községre terjed ki, működésének 
hatása itt a magyarság erős végváránál 
örvendetesen meglepő ; aránylag csekély 
anyagi erővel nagyobb eredményeket ér el, 
mint a felső megyék választmányai együtt
véve.

— Dohány árusok és a vasárnapi 
munkaszünet. A m. kir. pénzügyminiszter 
1907 julius hó 1-én 64727 számú rendele
tével a dohányárudákra vonatkozó szabályok 
15-ik § át következőkép módosította : A nem 
kizárólagos dohányárusok vasárnap é» Szent 
István napján a főüzletük nyitvatartására 
megszabott időn túl a dohánygyártmányok 
eladásával is szünetelni tartoznak. A kizá
rólagos dohányárusok vasárnap és Szent 
István napján d. u. 3 óráig kötelesek üzle
tüket nyitva tartani, azontúl az üzletet bezárni 
és a dohány eladást szintén beszüntetni 
tartoznak.

— A Selmecbányái kir. kath. nagy- 
gymnasium főgymnaslummá való 
kiegészítése. Selmec- Bélabánya sz. kir. 
bányaváros és vidéke kath. nagyközönségé
nek régi óhaja teljesült. A Valiás és Köz- 
okiatásügyi m. kir. Ministerium a Selmec
bányái jelenleg 6 osztályból álló kir. kath. 
nagygymnasiumot 8 osztályúvá egészítette 
ki oly képen, hogy 1907—1908-ik tanévben 
• VII., az 1908—1909-ik tanévben pedig a 
Vili ik osztályt megnyitja. A Selmecbányái 
kir, kath. főgymnasium igazgatósága ez utón 
is tudomására hozza a közöné égnek, hogy 
a fögymnasiummal kapcsolatban segélyző 
ngyesület, illetőleg tápintézet van, mely a 
szegény sorsú és jó magaviseletü tanulóknak 
valláskülömbség nélkül olcsóbb élelmezés 
•lakjában segélyt nyújt. Az ez iránti folya
modványok utolsó iskolai- és szegénységi 
bizonyítvánnyal felszerelve aug. hó 20-ig a 
Ibgimnasium igazgatóságához bekü denuők.

- DljnokokDAíyrylUése. Az állami 
dijookgk sservesö bizottsága “• ?* 8*rn8P 

délután az Újvárosháza üléstermében Buda
pestén országos nagygyűlést szervez. A gyű
lésre keserű hangú meghívóban hívják tel 
• kartársakat, hogy sanyarú anyagi helyze- 
tűk javításáról tanácskozzanak.

~ Nagy sörárpavásár Pozsonyban.
1907. évi aug. 25-én. Programra : Rendezik 
•z észak nyugatmagyarországi vármegyék 
gazdasági egyesületei. A vásár határnapja : 
augusztus 25. A vásár helye: Pozsony. A 
„Bellevue*  termei. A vásár ideje: reggeli 
10 órától d. u. 6-ig. Ez alkalommal több 
mint 2000 waggon igen szép sör és maláta 
árpa mintái lesznek bemutatva. Pozsonynak 
Budapest és Wien felöl a legjobb vasúti 
összeköttetései vannak. Mindennemű felvilá
gosításért a vásárigazgatósághoz P ozsony 
(Vármegyeház) lehet fordulni. Kelt Ersek- 
ujvártt, 1907. julius hó 25-én. Pálffy István 
gróf s. k. diszelnök. Mezey Gyula s. k. 
társelnök. Bartal Aurél s. k. elnök. Herc- 
manszky Imre s. k. igazgató. Horváth Jenő 
s. k. ügyvezető igazgató. Levatich László 
s. k. igazgató. Kivonat a vásári szabályzat
ból : A vásár célja az ország északnyugati 
vármegyéiben termő kitűnő sör és maláta 
árpának értékesítése. A vásárrendező bizott
ságot a szövetséges gazdasági egyesületek 
megbízottjai képezik. A vásárt a vásárigaz- 
gatóság vezeti. (Állandó székhelye ; Pozsony ) 
Eladásra termelők, vételre bárki is jelent- 
kezhetik. Az eladásra kerülő árpából 2 drb. 
öt kilogrammos minta küldendő. Bejelentő 
sek, valamint az erős vászonzacskóba zárt 
és az adatokat tartalmazó kartonnal felsze
relt árpaminták beküldésének határideje 
aug. 22-ig bezárólag (a vásárrendezőséghez 
Pozsony.) A mintazacskókra olvashatóan és 
le nem törölhetöen reá Írandó a tulajdonos 
neve és lakhelye. A vásár előtti két napon 
minták már el nem fogadtatnak. A mintának 
az eladásra szánt terménnyel teljesen egyez
nie kell. A minta vitás esetekben döntő 
bizonyíték. A minták épségéért a váBárren- 
dező bizottság felelős. Minden adás-vé*el  a 
vásárrendező bizottságnál az eladó által 
bejelentendő. A vá^ár költségeihez való 
hozzájárulás címén az eladó az eladott árpa 
után métermázsánként kettő fillért fizet. 
Belépődíj a vásárhelyiségbe személyenként 
két korona. A vásárlók jelvénye piros, a 
többi résztvevőké sárga. A vásárrendező 
bizottságé egyszerű, a vásárigazgatóké 
nigazgató“feiiratu gombraerösitett árpakalász. 
A vásáron való megjelenés a vásár szabá
lyainak betartására kötelez. A vásárrendező 
bizottság csak az összes vitáeügyletek lebo
nyolítása után oszlik fel-

— Közös konyha. Az élelmiszerek 
folyton növekvő drágulása, az áldatlan cse- 
lédviszonyok teremtették meg a közös konyha 
eszméjét, mely Dé’magyarország nagyobb 
városaiban egyre nagyobb tért hódit. Meg
van már Nagy Becskereken, Temesvárott, 
újabban Zentán létesítették. Kiesé drágának 
tűnik fel (egy porció ebéd és vacsora agy 
hónapi előfizetési ára 70 korona), de a főzés 
a legkényesebb igényeket is kielégíti, amel
lett igen bőségesen osztogatják az adagokat. 
Ebédre négy tál étel, vacsorára kettő. LeveB 
és főzelékből egy adagra legalább is annyit 
adnak, mint a vedéglőkben két adagra. Egy 
szép libából négy adagot csinálnak, nagy 
csirkéből kettőt. Töltött tojásból pl. 8 drb. 
jut egy adagra. A közöskonyha élén egy 
szervező bizottság áll, moly közvetlenül a 
termelőktől sz rzi be a szükségleteket nagy
ban és igy olcsón. Az étlapot a következő 
napra egy választott 3 tagú hölgybizottság 
állapítja meg. A közös konyha első sorban 
a cselédmizériától van hivatva a háziasszo
nyokat megszabadítani.

— Az újoncok bevonulása. A közös 
hadügyminisztérium rendeletet adott ki, mely 
az újoncok bevonulására és a tényleges 
katonai szolgálatnak eleget tett legénység 
szabadságolására vonatkozik. A közös had
sereg újoncai a rendelet értelmébeo az idén 
október 16-án fognak bevonulni. Az egyéves 
önkéntesek, valamint a haditengerészet, a 
cs. és kir. és a magyar királyi ménesinté
zetek újoncai azonban már október elsején 
tartoznak jelentkezni. Az újoncokat mind 
behívják. De ha többen volnának, mint 
amennyire a rendes létszám kiegészítésére 
szükség van, akkor a fölösleges legénységet 
nyolcz hét alatt kiképezik s a békelétszám
hoz mérten, szabadságolják.

— Megint az alkohol. F. hó 11-én 
N. Kálnán vérontást okozott az alkohol. 
Egy Dvorakovics József nevű suhanc esti 
9 "óra után az utcán részeg állapotban trágár 
nótákat dalolva ödöngött az utcán. Ifj. Suba 
L?jos ós Molnár András földmivesek asszo
nyaikkal a suhanc útjába kerülvén, ifj. Suba 
Lajos rászólt, hogy ne énekeljen olyan 
piszkos nótákat, mikor látja, hogy asszonyok 
vannak jelen. Eve Dvorákovics kést rántott 
és a gyanútlan Suba Lajost fején és mellén 
megszurta. Molnár András odaugrott, hogy 
társának segítségére legyen, a merénylőt 
hátulról átkarolta, mire ez megfordult és 
Molnár Andrást is megszurkálta. A két súlyo
san sérült embert behozták,Lévára a közkór
házba, a késelö legényt pedig elfogták

__ a vasárnapi pálinka mérés 
betiltása. A pénzügyminisztérium vezeté
sével megbízott miniszterelnök terjedelmes 
memorandumot dolgoztatott ki, amelyben 
pálinkamérések vasárnap és ünnepnapokon 
való nyitvatartásit kívánja korlátozni. A 
pénzügyminisztérium a memorandumot meg- 
küldötte már a kereskedelemügyi mimszte- 
riumnak is, mint a melynek renaortjába 

tartozik a munkaszünetre vonatkozó ügyek 
elintézése. A pénzügyminisztérium a memo- 

( randumban nagyfontosságu, mélyreható elve- 
' két hangoztat s hajlandónak mutatkozik 

hozzájárulni ahhoz, hogy az égetett szesz 
kimérése vasárnapokon és nagyobb ünnepek 
mindkét napján délelőtt 10 órától kezdve 
egész napra beszüntessék, mig a közönséges 
pálinka kimérése ezen napokon teljesen 
elültessék. Abba is hajlandó a miniszter 
belemenni, hogy ezentúl már az italmérési 
engedélyek kiadásánál olyan megszorító ren
delkezések léptettessenek életbe, hogy kihá
gások dolgában visszaeső üzletesektől elvo- 
nassék az italmérési engedély. A pénzügy
miniszter hivatkozik arra, hogy a közhan
gulat nyomásának engedve határozta el 

■ magát a tervezett reformok életbeléptetésére, 
i mert a vidéki tör vény hatóságoktól egyre 

sűrűbben érkeznek ez irányban a föliratok.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 évi augusztus 11-tól 1907 évi augusztus hó 18-ig.

Születés.

k szőlőt neve
o8 g A gyermek

neve

Lehoczky Vilmos Bús .Margit leány Erzsébet M.

Bándy Endre Cziglan Amália fiú György

Nemes ok József Krammer M. leány Julianna

Halálozás.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Jóaset rendőrkapitány.

ki elhunyt neve Kora A halál oka

Kiss Gabriella 1 hó Heveny bélhurut

Krekobka Erzsébet 11 év Tüdögümökór

Zsdánszky János 6 év Szivb. elégt.

Svarcz Ilona 1 hó Heveny bélhurut

Hrasko Erzsébet 1 hó Heveny bélhurut

Krencsan Ilona 18 hó Bélhurut.

Búza m.-mázsánként 20 kor. 40 fill. 20 
kor. 80 fill. — Kétszeres 18 kor. 10 fill. 18 
kor. 29 fill. — Rozs 16 kor. 20 fill. 16 kor 
60 fill. — Árpa 14 kor. 60 fill. 16 kor. 40 
fill. — Zab 14 kor. 80 fill. 15 kor. 60 fill
— Kukorica 13 kor. 80 fill. 14 kor. 20 fill
— Lsncse 25 kor. 40 fill. 26 kor. 40 fill. — 
Bab 16 kor 20 fill. 16 kor. 40 fill — Kö
les 9 kor. 40 fill. 9 kor. 80 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten 
Lóheremag. (Vöröshere) Néhány vétel már 
törtéut ugyan, 70 koronát fizettek 50 
kilónként, de a piaca helyzetéről még 
egyáltalán nem lehet tiszta képet alkotni, 
miért is úgy a vevők mint az eladók 
kötésektől tartózkodnak. Alapjában véve ez 
idén semmi ok sinos arra, hogy a termelők 
aa eladást siettessék, mert még nem volt 
reá eset, hogy az országban úgy luoernából 
mint lóheréből a készletek olyannyira ki
fogytak volna, mint az idén, mert ezen két 
magféléből ma már úgyszólván semmi sem 
kapható.

Nyilttér.
432 és 650/1907 vbt. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t-cz. 102. Ja értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a lévai kir. járásbíróság 1907 évi V. 175/2 és 1906, 
V. 107/2 számú végzése következtében Dr. Ődöufi Miksa 
budapesti ügyvéd által képviselt Schlésinger Alajos 
budapesti cég javára Kotsl Ferenci ellen hát, 18 kor. 
és hát, 101 kor. tőke s jár. erejéig 1907 évi április 
18 és 1906 május 14-én foganatosított kielégítési vég
rehajtás utján lefoglalt és 1000 kor. becsült következő 
ingóságok u. m. egy darab benzin motor géb három 
ló erejű, 3. H. P. jelzésű nyilván os árverésen eladatnak

Mely árverésnnek a lévai kir. járásbíróság 1907 
évi V. 118/3 1907 V. 485/2 számú végzése folytán 
hátr. 101 és 19 kor. tőkekövetelés, ennek és pedig 
101 kor. után 1905 május 20 tói járó 6°/0 kamat, 248 
kor. 41 f. után 1805 aug. 12-től járó 6°/, kamat. 1806 
junius 1-ig, és 48 kor. 41 f. után 1900 jun. l-től 1907 
jun. 1-ig 6°/, és eddig összesen 42 kor, 5 fillérben biróilag 
már megállapított, valamint a még felmerülendő költségek 
erejéig Zsellztfl leendő eszközlésére 1907 évi SUgUSltlS 
hó 22-lk napjának délelőtti 8 órája határidőül kitüzetik 
és ahhoza venni szándékozók oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, 
el egtöbbet ígérőnek szükség ésetén becsáron alul is 
el fognak adatni,

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
is le és felültoglaltatták s azokra kielégítési jogot 
nyetek volna, jelen árvetés az 1881. évi LX . Voz. 
102, | értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Léván 1907 évi julius hó 31 napján.

Karácsonyi Fái
kir. bir, végrehajtó.

SS Kiadó lakás. SS
Udvari lakás 3 szoba, konyha, 

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

Részvények.
Lévai takarék- és hitelintézeti rész

vények eladók.
Bővebb felvilágoaitáat ad a Bara kiadó

hivatala.

Forgács-fél# kálvini éri házban a 
sarok bolthelyiség, egy azoba, konyha, 
éléskamra éa fáskamrából állló lakáé 
November l-től; a szőlőbsni 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.

Teljes ellátást 
nyerhet 2 gimnazista fiú. Cím a 
lap kiadóhivatalában.

Lakás kiadó!
Ladányi-Utca 27. szám alatt 3 szoba 

konyha, éles és fáskamra azonnal kiadó, 
bővebbet Kovátsik János kékfestő Sze- 
pessy-utcza 8 sz,

CSASZARFÜRDÖBUUAPESTEN- w *•  
tél ygógyhely, a magyar 

Irgalmasrsnd tuajdona. Elsőrangú kénes hév- 
vlzü gyógyfürdő; modern berendezésű gőz
fürdő, kényelmes iszapfürdők, uszodák, török
kő- és márványfürdők ; hőég- .szénsavas- és 
vlamosviz-fürdök. Ivó- és belélegzést kúra. 
200 kényelmes lakószoba. Szolid keselés, ju
tányos árak.
Prospektust ingyen és bérmentve küld

Az igazgatóság.

Újonnan épült 
házamban f.

évi nov. l-től
villamvilágitás, fürdőszoba, 

vízvezetékkel ellátott
5 szobás modern úri lakás
Knapp Dávid

Báró Koantaíí/X; 
buda

Erzsébet -Sósfírdő 

ífifoxrdie*-.Enyhe hashajtó.

1 Kávé. —
1 klg. frt. kr.

New-Cuba kávé ..................................1.60
Jamaikai legfinomabb..................... 2.20
Kuba legfinomabb...........................2.20
Ceylon legfinomabb..................... 2.10
Ceylon finom......................................2.—
Portorico finom, és Cuba . . 1.60 2.—
Gyöngy legfinomabb . . 1.60 2.— 2.20
Mocca legfinomabb.......................... 2.20
Arany Jáva legfinomabb................2.20
Brazíliai legfinomabb.....................1.60
Brazíliai II. rendű...........................1.80
Cuba pörkölt......................................2.— 2.40
Hungária kávé ........ 1.20
Örötl kávé ............................................ 1 —

Kapható:
Kern Testvéreknél, Lilin.

a legjobb és 
legfinomabb 

czipölisztitószer
______



1907. augusztus hó 18.
33. szám

Lévai Takarékpénztár.
HIRDETÉSEK.

111 ll D E T M É N Y.
A Lévai Takarékpénztár igazgatósága a mai napon 

tartott rendkívüli közgyűlés alapján közhírré teszi, hogy:
a lévai takarékpénztár eddigi 500 darab névreszóló 

egyenként 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 
névértékének 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 viiághirő Mc.

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

b) 200 korona legkésőbben 1907. november 15-ig. ■
c) 200 „ „ 1908. január 15-ig. >
d) 200 „ „ 1908. április 15-ig.

Az utolsó részlettel kibocsátási költség és bélyeg' 
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. 
évi szeptember 20-ig nem gyakorolják, vagy a befizeté
seket a fentebb előirt módon nem teljesitik, az uj részvé
nyekre való elővételi jogot elvesztik.

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

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 
az uj részvényekre az elővételi jogot gyakorolni óhajtják, 
hogy részvényeiket szelvény iv nélkül 
1907. augusztus 15-tól 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.

í
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Az osztrák-magyar bank 
ezennel közhírré teszi, hogy a 

Barsmegyei Népbank lévai fiókjánál 
bankmellékhelyet 
állított fel, mely működését 
folyó évi augusztus hó 19-én 
kezdi meg.
Ezen mellékhely felállítása által Léva =- -

bankpiaez jelleget nyer.
A közvetítő czég tevékenysége lényegesebb 

részében a következőkre terjed ki:

a) Váltó leszámítolás közvetítése.
b) A piacon fizetendő leszámítolt váltók beszedése.
c) Váltók,utalványok, hitellevelek bizományi beszedése. 
Egyéb felvilágosítással szívesen szolgál a

Barsmegyei Népbank 
Aratógépek és 

kaszálók n. a. g y választékban.

DFM W7WWW gépraktárában

A V UJ LÉVÁN. — 
Flíin roVtort toptok • OANZ-féle motorok-, Hoffer 
JLlllű IdUdll IdllUh, és Schrantz bpestí gépgyár 
összes gyártmányaiból, valamint a legjobb gyártmányú 

- varrógépekből. ======
Az elismert legjobb és legkitűnőbb

Agricola vetőgépek, acél ekék 1,2,3 és 4
loa.xá.zd.á.BTj.aj£,

rét, moha, tagozott és diagonál BORONÁK, 
gyűrűs ős sima aoól lemez, földi heng. 

„Arató-gépek" fűnek, herének,
Szénagyüjtűk és arató gereblyék. Szenaforditok

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

bogyómorzsolók.
Önműködő szabadalmazott szőlő feoskendő.

Y F H O N I -A..“

Tormács ős vértetü pusztításra.
Bx<XXltűxa,té t«Jxa.xéXt t-CLzKeXsr.]..
Széna ős szalmaprősek nyugvók és

Csplögé pék 
szabad, uj kenögyürüvel ellátott görgős csapágyakká 

kézi-, járgány és gőzhajtásra.

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

Trleurakős kukorica mórzsolók, szecs -’ 
kavágók, daralók répavágók, 
szállíthatók valamint minden más fajta 

„gazdas_ágl_gépeket; legújabb szerkezetben készítenek és szállítanak :

ESf*  MAYFARTH PH. és Társa
cs. és k. kiz gazdasági gépgyárak, va8önt3dék és vashSöímüvek 

—v>___ 1 Bécs, lljl Taborstrasse 71. iooo munkát.
Kitüntetve több mint 590 arany, ezüst és bronz éremmel, az összes nagyobb kiál Másokon.

Bá.zlete. áxj.aryxtó é. .Zimo. .U.XXL.XÖ X.v*X  lxLffy.xa. MM 
Kaphatók; üixr^i^ DÁVID úrnál LéváT

Nyomatott Nyitrai to Tina kfoyvnyomdájiban Livin.


