
XXVII. évfolyam.
előfizetési FÖLTÉTELEK. k

Vidéken és Léván házhoz küldve :
Egy ívre ... 10 kor. — fill. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill.
Hárem hóra . . 2 kor. 50 fill.
Elófizetéii pénzek póstautalványnyal küldhetők. 
Egye* * Mzámok 20 fillérért kaphatók 

a kiadóhivatalban.

45 szám. LÉVA, 1907. évi november. 10

BARS hirdetések
FégyhasÁbos petit->or •ryuzeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdij minden e«rye» beiktatásér tO fillér- 
HivaialoN hirdetmények

100 szói£ 2 kor. <0 fill., azontúl minden mzó 1 
. fillérjével azámittatik.

A nyílttérben:
minden négyhasáboa garmond-ior dija 30 fillér. 
Velünk '^zeköttetéaben ievő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes dij 

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen: hetenként egyszer

vasárnap reggel.

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

A LAP kiadója : NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
i.

1907 szám.

Hirdetmény!
A Podiuzsánka és Szikicce völgyi patak- 

, ilyzó társulat által létesítendő munká- 
]. < tervrajza és müázaki leírása s a ható-
g szakértő véleménye Léván, a város 

záhan (I-ső óment 8 szám mérnöki 
h a!) Bsrev. a ispánjának 6403/1907 sz. 
h (menyével to yó évi november hó 5-töl 
d -nber tó 4-ig a hivatalos időben köz- 
sz miére van kitéve.

Ezen vizjogositvány fölött a tárgyalás 
1!h)< tvi december hó 5-ik napján délelőtt 
10 órakor fog a városház közgyü ősi nagy
termében (I ső eme'et 1 szám/ megtartatni

A tárgyalásra az összes érdekelt birto- 
ko ok az 1885 évi XXIII. t.-c. 163 §-íra 
való ügye meztetéssel ezennel személyesen 
meghivatnak, — a vizhísználat által érde
kelt ötezes szomszédos birtokosok e hirdet- 
ményriyel szintén meghivatnak. — Az érde
kelteket kifejezetten is üzyelmeztetom, hogy 
a munkálatok el'eci kifogásaikat a fenti 
határidőig Írásban benyújthatják, vagy a 
tárgyaláson szóval előadhatják, — mert 
kii önben a határozat további meghVgatta- 
tásuk nélkül fog meghozatni.

Léva, 1907. évi covember hó 3.
Eóiog-h. XjajoB 

polgármester.

II.
67*5  1907 szám.

Hirdetmény.
Btrsvármegye törvényhatósági bizottsága 

választott tagjainak fele részé a folyó év 
végével kilép, minek következtében Bars
vármegye törvényhatósági bizottsága folyó 
évi 628/sgy. számú határozatában a válasz
tások megejtését elrerdelte, s ezen rendel
kezésében nyert megbizás alapjáu Barsvár- 
megye a'ispánja az ös;zes választó kerüle
tekben a választás határidejéül folyó évi 
november hó 19 napját tűzte ki.

A lévai I. választókerületben a választás 
Báthy László t. bíz. tag elnöklete alatt a 
városház tarácstermében fog megejtetni és 
pedig a legtöbb szavazatot nyert öt tagnak 
a megválasztását.

A Kilépettek, kiknek helye betöltendő, 
a következők ;

Pogány Virgil, Kersék János dr., Hub-rth 
Vi mos, Tokody István. — Ezenkívül Bindy 
Endre lemondása fo'ytán megüresedett egy

TÁRCA.
Hogyan fegyverezte le nagybátyám 
de Pont Cassé urat háromszor egy

másután.*)

A ig hogy a hajnal borús, mogorva 
februári reggelhez illő félhomályával bepislo
gott a szobájába, Béni már is ébredezett. 
Tapogatódzva felöltözködött és halk lép
tetik sietett le a lépcsőn attól tartván, 
hogy nénjét fölébreszthetné; de midőn a 
pitva on végig akart osonni, egy női kéz 
nehezedett a vállára.

— Teringettétl kedves nénéml kiáltá 
félig jedten, maga már ébren van ?

Inkább azt kérdeznéd Béni, hogy 
°ég nem feküdtem e le. Indulásod előtt 
huc<>;znom kell tőled Béni, ta!án örökre. 
\ at-e fogalmad arról, mennyit kell szen
vedő id, ba meggondolom, hogy telve élet
erővel, ifjúsággal és reménnyel hagyod el 
e házat b’ hogy talán barátaid karjain, át
tört mellel kerülsz ide vissza ? Hát meg- 
“•hiithatatian az elhatározásod ? Gondoltál e, 
Bie ott erre tökélted magad, a gyászra, 
melyet halálod erre az elszomorodott házra 
hozni fog ? Rád nézve mindennek vége, ha 
utolsó csepp véred elfolyt! de mi ? — hó- 
napok, évek fognak múlni, mig fájdalmunk

. _ ) Mutatvány a most megjelent Béni Bátyáin 
'i'"5 kitűnő irányregényből, melynek szeraője Claude 
"'.‘xv, franciából fordította és tájékoztató bevezetéssel 

aüa Karatiáth Márius dr. 

tagsági hely 1910 évig terjedő érvénnyel 
szintén ezen választás alkalmával töltetik be 
a szavazat’apokon 5-ik helyen felirt és leg
több szavazatot nyert egyén által.

A választás reggeli 9 órakor veszi 
kezdetét, mely időtől fogva a szavazatok 
délutáni 4 óráig fogadtatnak el.

Választó mindaz, ki az 1907 évre ér
vénye# országgyűlési képviselő választók 
végérvényes névjegyzékébe fölvéve van.

Választhatók mindazok, kik az 1886 
évi XXI. t. c 23 §-ábao érintett kizárási 
okok alá nem esnek.

A szavazás szavazatlapok utján törté
nik, me!yre 5 jelö'tnél több név nem je 
győzhető föl érvényesen.

Midőn a válaez‘ó közönséget minde
zekről értesítem, egyúttal a választói jog 
törvényszabta gyakorlatára figyelmeztetve 
a választókat a választási eljárásnál meg- 
kivántató rendnek szigorú betartására is 
fölhivom.

Léva. 1907. évi rovember hó 9.
Sóclog'Ja. Lajos 

polgármester.

III.
2212/1907 szám.

Hirdetmény !
Az egyenes adók 1908, 1909 és 1910 

évre vonatkozó kivetésének alapjául szol
gáló személyek és tárgyak összeirási mun- 

i kálata Léva város területén s a hozzája 
csatolt pusztákon folyó évi november hó 
7-töl november hó 22-ig terjedő időben fog 
a kikü'döttek ál'al házró'-házra járva 
eszközöltetni.

M dön ezen muukálatok idejéről az 
adózó közönséget értesítem, minden egyes 
adózónak ügyeimét a saját jól felfogott 

i érdekében a megjelenő kiküldött ténykedé- 
I seben va'ó támogatására a szükséges c a 
I valónak megfelelő adatok bemondására és 
' az egyes vallomásoknak benyújtására falhi- 
! vöm annál is inkább, mert a vallom isi ivek 
' benyújtásának elmulasztása, az adónak hiva

talból! megállapítását — sz adószemély és 
tárgy eltitko'ása, az adatok bemondásának 
megtagadása, nemkl ömben a kiküldött félre 
vezetése és teendőiben való hátrálta'ása sz 
i lető-e nézve az 1883 évi XLIV t.-c 101 
§-ában megálapitot pénzbírságot vonja 
maga után.

Végül tudatom, hogy az összes ipari 
alkalmazottak az összeírás alkalmával számba 
vétetnek, ezek közül a heti vagy napi bérrel 
alkalmazottak, valamint a műhelyben dol
gozó azon darabszámosok, kiknek napi kerc- 

I________________________________________ 

enyhül és a keresztfádra festett fehér köny- 
cseppek régen el lesznek mosódba, mig a 
mienk egyre hull.

Nagybátyám felelet nélkül távozott, 
talán ő is sírt; de nagyanyám megfogta a 
frakkja farkát,

— Fuss hát; gyilkos találkádhoz, vao- 
' állat! — kiáltá; — ne várasd azt a Ds Po.t•
i Cassé urat; talán azt is a becsü'et követeli, 

hogy elmenj s ne öleld meg nénédet; de 
i legalább vidd ezt az ereklyét magaddal, 
, melyet Guillauinot koma idekölcsönzött, ta

lán megvéd a veszedelemben, melybe oly 
. könnyelműen lohansz.

Nagybátyám az ereklyét zsebébe csusz- 
' tatá és megugrott.

A fogadóba sietett és Minxit urat föl- 
. kelté. Útközben Paginát és Arthust is 

fölszedték és együtt mentek a Bauvron 
csárdába reggelizni. Nagybátyám nem akart, 

' ha netalán e'esnék, üres gyomorral elutazni. 
Azt mondá, hogy a bortól némileg felüditott 

’ lélek sokkal jobban védi ügyét Itt en itélö- 
széke előtt, miut az a nyomorult, mely 
csak teával és cukrosvizzel van tele. A 

1 strázsamesier is -észt vett a reggeliben, 
! melynek végeztével nagybátyám arra kérte, 

hogy egy asztalkát, két széket és egy kis 
■ fatokot vigyen a szent Mihály keresztjéhez, 
’ mart erre a párbajnál szüksége lesz és 
1 rakjon a közeli szőlők karóiból jókora tü- 
' zet. Ezután feketekávét kért.

De Pont-Cassé ur és barátja nem soká 
várattak magukra. A stráisamester tőle 
telhető illemtudással fogadé őket tábori 
tűsénél.

sete a közönséges átlagos napszám béreket 
meg nem haladja, — adózás alá nem esnek, 
a házon vagy műhelyen kivül lakó ipari 
munkások azonban akik lakásaikon vétetnek 
fel önálló adózókként fognak az összeírás 
és a kivetési lajstromban szerepelni.

Léva, 1907. évi október hó 23.
ZZcz».zsiJ£ Lajos 

adóbiv. főnök.

A fogyasztási adó.
Léva város közönsége évek óta 

megváltja a fogyasztási adók beszedési 
jogát az államkincstártól. E címen a 
kincstárnak Léva városa három éven
ként nagyobb és nagyobb összegeket 
fizetett. Kétségkívül ez az adó, mely 
ámbár csak indirekte érinti a közön
séget, mégis évenként oly tekintélyes 
összeget visz el tölünk, hogy ebből 
városi közigazgatásunk adminisztrációja 
bőségesen kitelne.

A magyar embert te-helő adók 
sokasága, bárha ólomsulylyal neheze
dik is a hazafiakra, mindenki iparko
dik tőle telhetőleg azon, hogy az állam 
feneketlen hordóhoz hasonló kasszáját, 
úgy a hogy kielégíthesse. Hozzá is van 
már közönségünk nagy része szoktatva 
az adó rendes fizetéséhez úgy, mint a 
közkatona a szalutáláshoz. Megjegy
zendő, hogy polgártársaink egy nagy 
része az alkotmányos élet alapelvét az 
adó megfizetésében ismeri csak. Min
denki előtt vallja, hogy ha adózási 
kötelezettségének eleget tesz, az alkot
mányos élet mindenféle kivánatát 
teljesítette.

Boldogok, a kik hisznek, de azért 
alig van köztük olyan, a ki az adó 
mennyisége ellen ne zúgolódjék, de 
ebben már igazuk is van. A fizetéshez 
valahogyan csak hozzá van már szok
tatva a magyar, de azt sohasem bírja 
vele megértetni senki, hogy miért olyan 
sok féle az az adó, a melyet neki 
fizetnie kell ? Mondják meg, mennyit 
kell fizetnem és ne rontsák az eszem 
azzal, hogy mi után vagyok adóra fel-

— Uraim, mondá, legyenek szivesek 
laülni és me’egedjenek. Rathery ur szives 
elnézésüket kéreti, ha egy kevéssé megvá
ratná az urakat; barátjaival reggelizik és 
pár perc múlva rendalkezóaükre fog állani.

Egy negyedóra múlva Béni Artbusba 
és Minxit urba kapaszkodva tényleg meg
jelent teli teli torokkal énekelve :

Hej: szomorú az a harcos, 
Ki nem ért a borivóéhoz !

Nagybátyám a legudvariasabban kö
szöntő ellenfeleit.

— Uram, mondá dölyfössn Da Pont 
Cassé ur, húsz perc óta várjuk már önöket.

— A strázsamester valószínűleg meg- 
adá késésünk okát, melyet önök, remény
iem méltánylandónak tartanak.

— Önt csak az menti ki, hogy polgári 
ember, s bizonyára ma először akadt ne
mesemberrel ilyen ügye.

— Mit akar? Nekünk polgáriaknak az 
a szokásunk, hogy minden étkezés után 
kávét iszunk és hogy ön nemes De Pont- 
Cassé urnák hivatja magát, ez még nem ok 
arra, hogy e szokásról lemondjunk. Lássa, 
a kávé igen jótékony, zsongit s az agyat 
kellemesen felizgatja; ba ön reggel nem 
ivott kávét, akkor fegyverünk nem egyenlő, 
s nem tudom, vájjon lelkiismeretem szerint 
kiállhatok-e önnel.

— Nevessen uram, csak nevessen 
uram, a meddig kedve tartja; de azt mon
dom önnek, a ki a végén kacag, az fog a 
legjobban kacagni.

— Nincs itt nevetni való, uram; ha 

véve, mert az úgy sem igaz, — szokta 
mondani az elégedetlen polgártárs és 
ebben is igaza van.

Es bár az adónemek mindegyikét 
bizonyos keserű resignacióval fizeti a 
magyar ember, talán egyetlen adó se 
olyan ellenszenves, mint a fogyasztási 
adó, a mely az életkérdésben oly nagy 
szerepet játszik és az élelmezést oly 
hihetetlen mértékben drágítja.

A ki egy kicsit érdeklődik a dolog 
iránt és egy keveset is számolni akar, 
a rossz bortermésü évek és a nép sze
gényedése miatti hús nem evést vegye 
csak figyelembe, rögtön kész a fele
lettel a kincstár követelésére. Mindenek 
előtt tudni kell, hogy a város kezelése 
alatt ezelőtt az egész regálebérlet állott, 
s igy az összes fogyasztási adó alá tar
tozó cikkek után szedte a jövedelmet, 
most azonban egyedül abor és hús 
után szedendő dijak képezik a bérlet 
tárgyát. A sör, pálinka, cukor és cukor
kák stb. fogyasztási cikkek, időszerint 
bérlet tárgyát nem képezik, azok után 
az állam más utón szedi a fogyasztási 
adókat.

És mind a mellett jelenleg a bor 
éi husfogyasztási adóban jó formán 
többet fizet a város a kincstárnak, 
mint eddig az összes regálék után. 
Igaz ugyan, hogy részesedés címén 
visszatérítést is kap a kincstártól a 
város s ez az összeg Léva város évi 
budgetjének tekintélyes része, de mind
ez csak jól megérdemelt taksája annak, 
hogy a város saját fizetett közegeivel 
beszedi és ellenőrzi a fogyasztási adókat.

Miután azonban ma a városok oly 
természetű állami funkciókat végeznek, 
melyek nem egyes municipiumok, ha
nem a status feladatához tartoznak, 
mivel a város saját közegei által állami 
adminisztrációt végez, az állam részére 
adót, illetéket szed, közutakat tart fenn, 
ügyel a közbiztonság és közrendre, 
méltányos dolog volna, ba ezek ellen
értéke gyanánt az állam a fogyasztási 
adókat teljesen a városoknak engedné át.

I
azt mondom, a kávé zsong i‘.: ez több hí
res orvos véleménye és magam is rende
lem bizonyos betegségben izgató szer gya
nánt.

— Uram !
— S az ön vasderese? nagyon meglep, 

‘ hogy nem látom ; talán gyöngélkedik ?
— Uram, mondá a másik muskatéros, 

elég a tréfából ennyi; talán csak nem fe- 
I lej tette el, ho>y miért jött ide?
| — Ah, ön az 1 Numero kettő ? I örü-
j lök, hogy az ismeretséget megújíthatom.

Dehogy felejtettem el, hogy miért jöttem 
’ ide, s ennek bizonyítékául, foíytatá az asz

talkára s a rajta álló fatokra mutatva, lát
ják önök a fogadtatásukra tett előkészüle
teket.

— Mire való ez a szemfényvesztő ké
szülék, ba tőrrel vivuuk ?

— Az esetben természetes semmire 
; sem való, de én nem párbajozom vitörrel — 
' felelt nagybátyám.
' — Uram! kiáltá Ds Pont-Cassé, én
' vagyok a sértett, enyém a fegyverválasztás 

joga és én a vitőrt választom.
j — Én vagyok — uram, a legelébb megsér

tett ; jogomat nem engedem át önnek és én 
a sakkjátékot választom.

Ezzel nagybátyám kinyitá a fatokot, 
melyet a strázsamesterrel oda vitetett, ki
vevő belőle a sakktábltát és megkinálá a 
a nemes urat székkel.

De Pont-Cassé ur mérgében elsápadt.
— Ta'án gúnyt akar velem űzni ? 

kiáltott.



Egy időben aaő i> tolt erről. A 
kormányhoz közel állő lapok közölték 
ezt a hirt, mint autentikus kormány
tervet, azonban ép oly hamar lefújták.

A városok saját érdekükben csele
kednének, ha fokozódó terheik köny- 
nyitése céljából kérelmeznék a törvény
hozásnál és a kormánynál, hogy a 
képviselőház elé mielőbb ily irányban 
törvény javaslat terjesztessék be. Az 
állam a progresszív adóban kereshet 
és találhatna rekonpenzációt, de egyéb
ként is ezen fogyasztási adókból 
származó jövedelem jó része úgy is 
felmegy a kezelés költségeire, a köz
ségek részesítésére és a megmaradt rész 
átengedése a kincstárnak nem képezne 
oly veszteséget, a mely az állami kor
mányzás kerekeire gátló befolyással 
lehetne, ellenben a most véginségben 
szenvedő városok megbénult erejét újra 
mozgásba hozná s képessé tenné őket 
az állam gépezetében elfoglalt állásuk 
pontosabb betöltésére.

Megyebizottsági tagok választása.

A vármegye törvényhatósági bizottság*  
választott tagjainak fele a folyó 1907 év 
végével * bizottságból kilép ; ezen ürese
désbe jutó tagságoknak betöltése iránt 
Simonyi Bél*  alispán f. év nov. hó 7-7n 
kelt határozatával intézkedett, mely határo
zat lényeges pontjai a következők :

„A folyó évj végével a következő vá 
lasatott tagok lépnek ki a törvényhatósági 
bizottságból':

A lévai első számú kerületben : Pogány 
Virgil, Kersék János dr., Huberth Vilmos, 
Tokody István,

a nagysal.'ói II. számú kerületben : Gaál 
Dániel, Bedros József, Balog János sisó, 
Pósa Béla,

a széliéi III. számú kerületben : Szed
lacsek János, Szabó András, Suba Lajos, 
Nyári Ignácz,

a nagyká'nai IV. számú kerületben : 
Juhász Mátyás, Váradi András, Lócsai Imre, 

az ujbarsi V. számú kerületben ; Va- 
rsnnay Ljos, Ráü József, Pctcrke János Máté,

• vámosladányi VI. számú keiü'etben: 
Kiss Gyula, Német János, Búzás István,

a gr. szőllősi VII. azáisu kerületben: 
Sármir János, H'aványi János,

a verebélyi VIII. számú kerületben; 
Svarba István, Hangyásy János,

* hulli IX. számú kerületben : Tzrisch 
Rezső, Závodazky ÖdöD,

a barabaractiai X. számú kexüátben : 
Míssák Pál, Berczelly Miklós,

a nemcényi XI. a;;ímu kerületben : 
Bottka Ödön, Kosztolányi István,

a nagy here styéni XII. számú kerületben : 
Kelta Gyula, Bzliga József,

a nagyszelezsényi XIII. számú kerületben: 
Lakner Aurél dr. Rvlbovszky Endre,

a kistapolcsányi XIV. számú kerü'et- 
ben : Z'atnyánszky Emil, Pető Bertalan, 
Schramm Antal,

az aranyotmiróthi XV. számú kerület
ben : Rzkovszky János, Ko áct Síbestyén 
Lajos, T.xner Béla,

a garamszentbenedeki XVI. számú ke
rületben : Ifj. Lakoer László, Palkovics 
Gyűli,

a pálosnagy mozö XVII. számú kerület
ben ; S.hifftrdecker Ferenc*,  CteJár József,

a zsamóczai XVIII. számú kerületben ; 
Mihály ffy Mihály, Oberaygner Oszkár 
(meghalt)

a geletneki XIX. számú kerületben : 
Majerszky I.tván, Poiacsak János, Truszka 
Antal,

a jánosgyarmati XX. számú kerü et >on : 
Húzóczy Lajos, Faidmayer A’OstoD,

a lutillai XXI. számú kerületben : Hiv- 
ran János, God*  Páter dr,,

a garamszentkereszti XXII. számú kerü
letben : Ruffy 1 ál dr., Vetzel István, Kabina 
Józsi f, Zipszer Lajos,

az oszlányi XXIII. számú kerületben : 
Skorpil Ede, Rajnoha József, Hladuy János 
dr. Hyroís János,

a körmöcbányai XXIV. számú kerület
ben : Bakhman Gyula, Vízi Ferencz, R*ao  
Károly, Palkovics Emil, Schindler József,

az újbányái XXV. számú keiü'etbez. : 
Baumann S«mu, Rischanek Béla dr. Bátdy 
Endre lemondása folytán a lévai I. számú 
választó kerületben egy tagsági hely és 
Mailáth Istvánnak a törvényhatósági bizott
ság legtöbb adótfizetö tagjainak névjegyzé
kébe történt felvétele folytán a nagyheres- 
tyéni XII. számú kerületben egy tagsági 
hely megüresedvén, ezen két kerületben 
még egy-egy tag az 1910 év végéig terjedő 
megbízatással választandó, úgy hogy a lévai 
kerü'etben a szavazólapra az 5-ik helyen 
felírt és a nsgyherestyéni kerü'etben a 3-ik 
he yen felirt bizottsági tagnak megbízatása 
az 1910 év végén leiár :

Ezen üresedésbe jutó tagságoknak 6 
illetve 3 évre leendő betöltését a törvény
hatósági közgyűlés elrendelvén az 1886 évi 
XXI. t, C'. 44 §-a >.lapjáu a
válrezás r apját folyó évi november 

hó 19 napjára tűzöm ki. — Választási elnö- | 
kül az idézett törvény 36. §-a alapján köz
gyűlési meghata’mazái folytán a következő
ket kérem fel :

A lévai kerületbe Báthy Lászlót, — a 
nagysallóiba Vargha Józsefet, — a zselizibe 
Szedlacsek Jánost, — a nagykálnai kerületbe 
Cs-key Dávidot, — az ujbarsi keiü'etbe Va- 
rannay Lajost, — a vámosiadányiba Kiss 
Gyulát, a garamszőlíősi kerületbe Báthy 
Gyulát, a verebélyibe Lulicsek Izidort, a 
hulii kerületbe Dóra Miklóst, a barsbaracs- 
kaiba Dr. Nécsey Mihályt, a nemcsényi 
kerü'etbe Turcsányi Albertét, a nagyheres- 
tyénibe Kormanovich Endrét, az alsószele- 
zsényi kerületbe Krastenics Imrét, a kista- 
po csányi kerületbe T»xner Bélát, az 
aranyosmaróthi kerületbe Pintér Károlyt, 
a garamszentbenedeki kerü'etbe Dr. Haiczl 
Ká'mánt, a pálosnagymezői kerületbe Dr. 
Politzer Miksát, a zsarnóczai kerületbe 
Ormay Kálmánt, a geletneki keiületbe Kach- 
elmann Káro'yt, a jáuosgyarmati kerületbe 
Fmka Sándort, a lutillai kerületbe Dr. Gonda 
Pétert, a garamszentkereszti kerületbe Ves
zel Istvánt, az oszlányi kerületbe Vépy Vog- 
rctics Ödönt, a körmöcbányai kerületbe 
Palkovics Emilt, az újbányái kerületbe Dr. 
Baibach Bélát."

Különfélék.
— Mácsai Lukács emlékezete. A 

lévai Kaszinó ma, nov. hó 10 én d. u 2 
órakor rendkívüli közgyűlést tart, melynek 
egyedüli tárgya a Kaszinó elhunyt alapitó 
tagjáról és elnökéről, Mácsai Lukácsról való 
megemlékezés. A’, emlékbeszédet Báthy 
Lász'ó prépost-plébános fogja mondani.

— A Barsmegyei Általános Ta
nítóegyesület 1907. évi november hó 
20-án délelőtt 9 órakor L sván a városháza 
dísztermében tartja rendes közgyűlését, mely
nek tárgysorozata a következő: 1. E'nöki 
megnyitó s előterjesztés. 2. Titkári és pénz
tárnoki jelentés. 3. Az énektanítás az uj 
tantervben. Előadó Köveskuti Jenő tanító
képző intézeti igazgató. 4. A kézügyességi 
oktatás az uj tantervben. E őadó: Kriek 
Jenő tanítóképző intézeti tanár. 5. Indítvá
nyok. (A'apsz. 29. §.) A közgyűlést meg
előző napon d. u. 5 Órakor elő ’rtekezlet, a 
közgyűlés napján 1/2 9 órakor választmányi 
ülés, me'ynek tárgya: a naprond végleges 
megái'apitása. A közgyűlés végeztével 1 
órakor közös, illetőleg társas ebéd étlap 
szerint a Bernjén féle étteremben. — A 
meghívóban az elnökség felhívja a tagok 
figyelmét az alapsz. IX" f. 15 és 16 § ira.

— Gyászrovat. A köztiszte'etben álló 
Kern-c?aládot súlyos veszteség érte: Kern 
Albert, a A'ern-Testvérek lévai kereskedő
cég beltagja tegnap, nov. hó 9-én reggel 

9 órakor, életének 60-ik évében meghalt 
A végtelen szelíd és jólelkü ember sokat 
szenvedett; régóta lassú, sorvasztó beteg
ség fogyasztotta erejét és szinte évekig 
tartó csendes haldoklását példás mega 
dácsái vise’to ; szenvedéseit enyhévé tették 
hű nejének önfeláldozó ápolása s kedves 
gyermekeinek megható szeretető. — Gyász- 
baborult családja a következő gyászjo!en. 
tést adta ki : Özv. Kern Albeitné szül. 
Tájber Teréz, valamint gyermeke1', Vilim’ 
Emma, Oszkár és Aladár nemkülönben 
összes rokonság is fájdalomtól megtörtén 
tudatják, hogy a legjobb férjet, a leggven- 
gédebben szerető atyát és rokont Kern 
Albert kereskedőt az isteni gondviselés 
1907 évi november hó 9-én reggeli 9 óra
kor hosszú szenvedésétől megváltotta. Sze
retett halottunkat 1907. évi novembe1 hó 
11 napján délutáni 1'2 4 órakor fogjik 
utolsó u'jára, a helybeli ág. ev. te
metőbe elkísérni. Léván 1907. évi novem
ber hó 9-én. Béke lengjen porai fe et; 1 
Emlősét szeretettel és kegyelettel fogjuk 
megőrizni!

— Vizszabályzó közgyűlés a 
. Podluzsánka és Szikincc-völgyi pataksza- 
bálytó társu'at összes ártéri érdekeltjeit 1907 
évi november hó 23 án d. e. 11 órára 
rendkívüli közgyűlésre hívja össze B.i - y 
Lász'ó, a társulat elnöke. Megjegyzendő, 
hogy az alapszabályok 12. § a értelmében 
önnálló szavazatot csak azon társulati tag 
gyakorolhat, aki legalább 50 k. hold érde
keltségi terület birtokosa, vagy legalább 
50 k. hold érdekeltségi terület birtokosad
nak közös meghatalmazottja. Az önnálló 
szavazattal biró társulati tagok, amennyi
ben magukat képviseltetik, a megbízó 
levelet két tanúval láttamoztatják, az önnálló 
szavazattal nem biró tagok pedig közsé- 
genkint 50 k. hold, vagy ezt meghaladó 
nagyságú csoportokba alakulhatnak és erről 
a községi elöljáróság előtt jegyzőkönyvet 
vesznek fel, a melyben a csoportokba 
állottak névaláírásán kívül az aláirók tulaj
donában levő érdekeltségi holdak száma és 
ama nyilatkozat kell, ho^y benfoglaltassék, 
a mely tzerint az aiáiró érdekeltségi bir
tokosok szavazati jogát a közösen megne
vezett megbízottra átruházzák. Mindazon 
önnállóan nem gyakorolható szavazatokat, 
a melyek máskép képviselve nem lennének, 
az elő járóság községenkint egyesitve, hi
vatalból fogja képviselni, kívántatik ennél
fogva az is, hogy a községi (városi) képv.- 
selötestületben kü'ön határozatban jelöltesék 
ki az elöljáróságnak azon tagja, ki a sz.- 
vazatra meg lett hatalmazva. — Ezen 
meghatalmazás hiteles kivonatban az illető
nek kiadandó és bemutatandó. Az oly 
érdekelt község, hol 50 k. holdnál kisebb 
az érdekeltségi térülőt, csak más közsé
gekkel csoportban érvényesítheti szavazati 
jogát. A rendkívüli közgyü'és tárgysoro
zata: 1)A fellebbezések e.bírálására meg
alakítandó 5-ös bizottságok kijelölése. 2,) 
Penzbeszerzési módozatok megbeszélése. 3.) 
A miniszterhez indítandó küldöttség meg
választása. 4.) Szedlacsek Jáuos választmányi

— Éppenséggel sem, mondá nagybá
tyám; minden párbaj egy játszma, melynek 
tétje két ember élete; miért ne lehetne az 
ép úgy egy játszma sakk, mint egy ját
szma kard? Ha külömben a sakkban gyön
gének érzi magát, hát állok elébe ecarté- 
ben vagy pquetteben, ha úgy akarja öt 
pointre, visszavonulás és revanche nélkül ; 
legalább hamarább végződünk.

— Nem azért jöttem ide, mondá De 
Pont-Cassé ur, ki már alig tudta magát 
türtöatetni, hogy életemet egy palack Bőr
ként eljátsszam, hanem, hogy pengémmel 
megvédjem 1

— Ezt értem, mondá nagybátyám ; ön 
mesterileg viv és azt remsnyli, hogy velem, 
aki spádéját csak azért veszt kezíbe, hogy 
a derekára kösse, könnyű szerrel végez. 
Ez hát a nemes ember igazságszeretete ? Ha 
egy arató kaszára hívná ki önt, vagy egy 
cséplő cséphadaróra, elfogadná-e ön a meg
hívást ? mondj*  meg uram I

— Ön vitőrrel fog megverekedni, kiáltá 
magából kikelve Dj Pont-Cassé ur, vagy 
— tévé hozzá s felemelte lovagló ostorát.

— Vagy mit ? mondá nagybátyám,
— Vagy arcul vágom önt ez ostorral.
— Ön tudja, hogyan szoktam fenyegeté

seire felelni, válaszolt Béni, Nem uram, ez 
a párviadal nem fog úgy lefolyni, a mint 
ön remélte. Ha ön oly rosszhiszemű, hogy 
a vitőrböz köti magát, azt fogom hinni és 
mondani, hogy ön a vivóügyességére szá
mított, hogy Ön ciak kelepcébe akart en
gem csalni, hogy ön nem azért jött ide, 
hogy életét az enyémmel szemben tétnek 
tekintse, hanem, hogy engem ön megnyo
morítson ; hallja ön nemes Ds Pont-Cassé 
ur ? Ét én önt pulya gyávának fogom kijelen
teni, igenis pólyának nemes uram; pulya 
gyávának, igenis pulya gyávának! I

És nagybátyám szavai rezegtek a fo
gai között, mint a ctengő pohár.

Az urfi tovább nem állhatta és pen

géjét kirántva Bénire vetette magat. Vége 
lett volna ennek, ha az uszkár Di Pont- 
Cassé urnák neki nem ront és ez által 
pengéje hegyét más fe'é nem tereli. Miután 
a strázsamester kutyáját visszahívta, nagy
bátyám megszólalt :

— Uraim, tanúbizonyságul hívom önö
ket, hogy csak azért fogadom el a tusát, 
hogy ezt az embert a gyilkosságtól visz- 
szatartsam.

Most ő is kihuzá a spádéját és helyt 
állt ellensége heves támadásainak, a nélkül, 
hogy egy tapjttat hátrált volna. A strázsa- 
mester, hiába lesvén ama fogás alkalmazá
sát, tipegett-'.apogott a havon, mint egy 
fához kötött versenyló és forgatta kézcsuk
lóját, hogy szinte kificamitá, jelezni akarván 
Bininek a mozdulatot, mellyel ellenfelét 
lef gyverezheti. DePoitCassé ur a nemvárt 
ellenállástól feldühödve el veszté higgidtsá- 
gát és vele gyilkos ügyességét is ; mar 
nem törődött a döfések elhárításával, me
lyeket az ellenfele reá merhetne és csak 
arra tört, hogy azt keresztüldöfje.

— Da Pont-Cassé ur, szólitá meg 
nagybátyám, jobb lett volna sakkozni ; ön 
soha sincs párádban; csak rajtam áll, hogy 
megöljem.

— Ö'jön meg hát, uram I mondá a 
muskatéros, azért van ön itt.

— Előnyösebbnek látom, ha lefegyve
rezem önt, felelt nagybátyám és pengéjét 
hirtelen az ellenfélé alá csúsztatva, erős 
kézizületének egy forgásával messzeröpité 
azt * rétre.

— Pompás, brávó I kiáltá a strársa- 
mester, én nem tudtam volna olyan messze 
elröpiteni. Csak hat hónapig oktas am önt 
s as egész országban nincs több olyan vívó 
mint ön.

De Pont-Cassé ur a viadalt újra akará 
kezdeni. A tanuk ellenezték, do nagybá
tyám mondá:

— Nem, uraim, egyszer nem számit 

és revanche nélküli játszma .nem létezik ; 
az elégtételnek, melyre ez az ur igényt j 
tarthat, tlejesnek kell lennie.

Az ellenfelek ismét szembe állottak ; ' 
hanem De Pont-Csssé ur pengéje az első 
támadásnál az országúira röpült. Midőn ér
te futott, nagybátyám éles, gunyoros hang
ján azt mondá :

— Bocsánatot kérek gróf ur, hogy I 
annyi fáradságot okozok önuek, de nem az 
én hibám; ha ön sakkot akart volna ját- 1 
szani, nem kellett volna annyit fáradoznia. s 

A muskatéros harmadszor akart kiállani.
— E'ég volt 1 kiáltanak a tanuk, ön 

visszaél Rathery ur nagylelkűségévé1.
— Éppenséggel sem, mondá nagybá

tyám, ez az ur valószinü'eg meg akarja 
ezt a fogást tanulni, engedjék meg, hogy ' 
még egy leckét adjak neki. I

És tényleg, a lecke nem roká késett, ' 
Da Pont-Cassé ur pengéje harmadszor is 
kirepült a markából I

— Legalább hozta volna el az inasát 
és azt futtatta volna a spádéjáért.

— Ön az ördög maga, felelt amaz ; 
jobb szeretném, ha megölt volna, mint hogy 
igy csúffá tegyen. I

— És ön, nemes uram, szólt Béni a 
másik muskatérosboz fordulva, ön látja, . 
hogy borbélyom nincs itt. Köti-e magát i 
Ígéretemhez ? .

— Semmiképpen sem, felelt a muska- 
téros, önt illeti a nap dicsősége. Gyávaság | 
nélkül léphetek vissza ön elől, mert ön 
pengéjét nem rántja a legyözöttre. Noha '■ 
ön nem nemesember, mégi*  a legjobb vívónak . 
és legtiszteletreméltóbb férfinak tartom önt, 
a kit ismerek; mert ellenfele önt meg I 
akarta ölni, élete az ön kezében volt és ön ' 
megkímélte azt. Ha király volnék, önt her- ’ 
céggé kellene tennem. És most, ha barát- I 
Ságomnak némi értéket tulajdoníthat, én 1 
azt tiszta szívből felajánlom önnek, cserébe 
kérvén az önét.

Kezét Dyujtá nagybátyámnak, melyet 
az szívélyesen megrázott. Da Pont-Cassé 
ur a tűz előtt állott, sötéten, magába fojtott 
érzelmekkel: szemében ádáz villámok, hom
lok án vészfelhö. Barátja karjába kapaszko
dott, nagybátyámat pedig jéghideg hajtás
sal köszönté és távozott.

Nagybátyám nagyon sietett vissza nő
véréhez, de győzelmének híre már elterjedt 
a külvárosban; minden pillanatban meg- 
állitá valamely úgynevezett .barátja", ki 
Bzép fegyvertényéhez szerencsét kiránt 
neki és kézszoritás ürügye alatt kariát, 
mint a kuts’ivattyut meg-meg rázogatá. Az 
utcai gyerekek, a népség pora, me et 
minden esemény felkavar, éljenezésüknel 
körülrajongták és körülrajongták. Néb’-ny 
perc alatt izörr-yti tolongás központjává 
vá't ; az emberek letaposták a sarkát, -z- 
szefröcscsantették selyem harisnyává1 és 
földre ej et ék vele háromcsucau kalap ál. 
Alig volt képes Minxit úrral pár szót vál
tani, midőn Cicero, sz általunk már ismert 
dobos, azon ürügy alatt, hogy B íni dia al- 
menetét tökéletessé akarja tenni, mejelent, 
a tömeg élére ál't és olyan dobpergést 
rögtönözött, hogy a Beuvron-hid kevés 
hijja, hogy le nem szakadt; Béninek e 
szörnyű jóakarat megjutalmazása hat gar*'  
sába került. Így dicsőítették nagybátyámat 
azért, hogy életét párbajban kockára tette.

Mind ez a sok bámuló mamlasz, mely 
most megkurjongat, békében hagyna elvo
nulni, mondá nagybátyám magában, ha ott 
a szent Mihá'y keresztjénél egy éhségtől 
haldokló szerencsétlennek néhány Luiedort 
ajándékoztam volna. Jó Isterem ! mi is as 
* dicsőség és kihez tapad as ? Hát olyan 
ritka és értékes jó az a lárma, melyiy^ 
egy nevet körülvesznek, hogy érte nyugal' 
munkát, boldogságunkat, édes vonzalmain' 
kát, legszebb éveinket és néha még a vilAg 
békéjét is feláldozzuk ? Kiken nem akadt



ug letrondása fo'ytáo, helyéhe más tag i 
yálíst.áaa. 5.) Alapszabályok kinyomatandó 
szituinak megállapitása. 6.) Kullurmérnök- 
a^gtöl esetleg idököiben beérkező sürgős ■ 
tárgy. _

- A Lévai Kath. Kör 1907. évi 
ujvember hó 17-ik napján, Stent Imre szü- 
jatétének 900 éves évforduló) i alkalmából 
jaját helyiségeiben, könyvtára javára szídí- 
játékkal egybeköiött táncmulatságot rendez, 
g.lépti-dij : Saemélyjegy 1 korona 20 fillér, 1 
családjegy 2 korona 60 fillér. Jegyek előre \ 
válthatók : Ayítraí és Társa, Borcsányi és 
Csernák urak üzleteiben. Műsora a követ-

1. „Szent Imre sírja." Szepessy Lász
lótól. Melodráma. Zenéjét szerzi ; Demény 
D bő. Stavalja : Kovács József ; zongo- 
rán kiséri : * * * 2. „Szent Imre ünnepén." 

Ferenctöl. Szavalja: Presztolánszki 
A'.nu-ka. 3. „Cibil ruha*,  egy felvooásos 
vígjáték. Irta : íaludi Vilmos. Rendező : 
penyvessy Károly. Személyek ; 1. Kemény, 
ezredes : Minárovics Sándor. 2. Bella,{ leá 
nya ■ Jínossy Juliska. 3. Jóízű, őrnagy : 
£, i Sándor. 4. Miska, ezredes szolgája : 
£ / Imre. Súgó : Pigler A'pád.

— Kinevezés. Hojfmann Miksa lévai 
fög innáziumi tanár az ungvári állami főgim
náziumhoz rendes tanárrá neveztetett ki. 
H : be Hegedűs Árpád (világi) küldetett 
Lévara helyettes tanári minőségben.

— Tanítók közgyűlése. A bars- 
tup^yei népnevelők egyesületének körmöc- 
bá^yai köre folyó hó 13-án délelőtt 10 
órakor, Garamszentkereszten tartja ez évi 
közgyűlését, melyre a kör tagjai küldöttség 
által hívták meg JíadnaíFarkas beszterce
bányai püspököt, aki a nála megjelent 
tanítókat igen szívélyesen fogadta és a 
tanítók árvaházában létesítendő barsmegyei 
szoba alap javára 100 koronát adott át 
Boncsek Gusztávnak, a kör elnökének. A 
jóielkü főpásztor egyu'tal arról is értesítette 
a küldöttséget, hogy a gyü'ésen résztveendő 
ösizes tanférfiakat vendégeinek fsgja te
kinteni.

— Tombola Cabarette estély Új
bányán. Az újbányái tüzkárosultak fö'se- 
gélyezéeére alakult „jóléti bizottság" hölgy 
tagjai, karöltve az Újbányái Cssinó Egye
sülettel, nagyobb szabású jótékony célú — 
Tombolt -Cabarette estélyt — rendeznek folyó 
hó 16 án este 87a órakor a Casinó öetzas 
helyiségeiben. — A programm igen váloga
tott, vegyesen komoly művészi előadások és 
humoros meglepetés szerű bohóságokkal : 
Lesz ott fölolvasás, dialóg, monológ, melo
dráma, ének és hegedű nóták, szavalatok, 
közbe pedig a 14 tagból álló uri-zenekar 
játszik. — Beiépti-d>j : személyenként egy 
korona (a hölgyek kéretnek, tekintette) a 
jótékony célra, lehető legegyszerűbben meg
jelenni). — A tombola játékra igazán mü- 
b<-csü tárgyak érkeztek he, mint nyeremény 
tárgyak : eredeti olaj festmények, égetett 
bársony gobelinek Btb. — Tombola jegy 
ára crekély 20 fillér, tekintve a jótékonycélt, 
reméljük mentül többen fognak e szép 
estélyen megjelenni és már előre is sok 
sorsjegyet fognak venni.

már fenn az a felemelt ujj, mely most en 
gém mutat a tömegnek ? Az a gyermek, 
kit ünnepies harangszó kíséretében tem
plomba visznek, ama virágokkal és szalia- 
gokkal feldíszített ökör, melyet a városon 
keresztül vonszolnak, az a hatlábu borjú, 
kitömött csörgő kígyó, ama óriási tök, az 
a dró’on futkosó kötéltáncos, késeket nye'ö 
csepürágó, az a mellettünk e'hsladó fejede
lem, áldást osztogató püspök, az a győze
delmes hadvezér: nem volt-e meg minde
gyiküknek a maguk pillanatnyi dicsőségük? 
Azt hiszed, hogy híres vagy, te, ki eszmé
idet egy könyv terméketlen barázdáiba 
vetetted, ki márványból embereket farag
tál, vagy szenvedélyeket festettél csontko
rommal és ólomfehérrel orcádra; pedig még 
•okkal nagyobb hired lenne, ha az orrod 
•kár ciak hat hüvelykkel hosszabb volna.

Art megengedem, hogy a dicsőség, 
mely tu'éli as embert, nem mindenki szá
rnál*  terem ; de nehéz dolog a dicsőséget 
végiig élvezni. Ha találtok bankárt, a ki
• halhatatlanságot leszámítolja, akkor hol
naptól kezdve azon fogok fáradozni, hogy
ha hatatlanná tegyem magamat.

Nag bátyám Minxit úrral nővére csa
ládi kör 'jen kívánt ebédelni; ez a derék 
fiú azo..Lan szomorú gondolatokba merült 
maradt, noha kedves Bénije egészséggel, 
épen és győzelmesen ült előtte. Nem ment 
ki az eezébö1, a mit Béni neki ma reggel 
Be I’cnt-Cassé úrról mesélt. Azt mondá, 
hogy olyat érez, mintha folyton egyugya
nazon hang csengne a fülében, mely öt 
Corvolba hívja. Olyan izgatott volt, mint 
*z, ki a kávét meg nőm szokván, belőle 
e?yazerre nagy adagot felhörpint. Valami 
helsö hatalom kényszerítő őt, hogy minden 
pillanatban az asztal mellől felkeljen és a 
•zobán végig sétáljon, bz az izgatottság 
“egijeszté Benjámint és maga beszélő rá 
*» öregurat, bogy menjen haza.

— Aa All. tanítóképző ifltuága 
folyö hó 17-én, vasárnap délután az intézet 
zenetermében zene ének-és szavalással egy- 

^“ö'ött srinielőadást rendez az újbányái 
tűzkárosultak javára. Belépő d j tetszés sze
rint, tanulók 20 fi lért fizetnek.

— Iskola-látogatás. Az áll. tanitó- 
hepző IV-ed éves növendékei Köveskuti 
Jer.ö igazgató és Benkócy Emii nevelő veze
tésével október hó 28-án Dobó-B írekalján, 
30-án pedig Gsram-Kelecsényben hallgatták 
meg a tótajku gyermekes magyar tani.ását. 
Tapasztalták, mily nehézségekkel kell meg
küzdenie itt-ott még a falusi tanítóknak, 
mint pl. Dobó-Berekalján, ahol 115 gyermek 
van beszorítva egy terembe, hozzá még 
osztatlan iskolában, s ha ott mégis tisz’es- 
séges eredmény mutatkozik úgy a közis 
mereti tárgyak, mint a magyar nyelv elsa
játítása körül, az bizonyára kiváló érdeme 
a tanítónak. Garam-Kelecsény ben Behula 
Mária tanítónő iskolája tett rendkívüli hatást 
a látogatókra, mely iskola fölül áll minden 
dicséreten. H*  ily kezekbe került volna már 
régebben tót köz légeink isko’a-ügye, ma már 
ott nem volna szükség magyarosításra. — 
Mindkét helyen szives vendégszeretettel 
látták el a leendő kartárszkat.

— A M. kir. pénzügyi biztosi iroda 
eddigi Széchényi-utcai helyiségéből e hó else
jétől Zöldkert-utca 15 szám alá (Pazár-ház) 
helyeztetett át.

— Iskolai ünnepély. Az újbányái 
áhami elemi népiskola tanítótestülete folyó 
hó 19-In Magyarországi Ssent Erzsébet 
emlékünnepe alkalmából az iskola nagyter
mében gyermek színi előadást rendez. Az 
előadás kezdete délután 5 órakor. Belépti- 
d-jak : I. hely 1 korona, II. hely 60 fillér, 
állóhely 40 fillér, gyermekjegy 20 fillér. 
Jegyek az iskola igazgatójánál előre vált
hatók. A tiszta jövedelem felerésze a sze
gény gyermekek felruházására, fele része 
harmónium törlesztésé-e fordittatik.

I
I

— A Lévai Takarékpénztár rész
vénytársulat folyó évi november hó 17-én 
d. e. 11 órakor saját épü'ete tanácstermé
ben rendkívüli közgyü őst tart. A közgyűlés 
tárgyai : 1. A részvénytársulatnak f. évi
junius hó 28-án tartott közgyűlésé ha’áro- 
zatából kifolyólag — 500.000 koronában 
megállapított részvénytőkére befolyt összeg
nek befizetése iránt — a kereskede'mi
törvény 154. §-a értelmében meggyőződés 
szerzése. 2.) Az alapszabályok 4. § ának a , 
részvénytőke emelésével kapcsolatban álló 
módosítása.

— Eredménytelen lóvásár cimü j 
közleményünkre vonatkozólag kaptak elő
kelő helyről a következő felvilágosítást : 
November hó 3-áról kelt becses lapjában 
o vastam a fenti címmel ellátott közleményt, 
melyre bátorkodom megjegyezni: E kato
nai lóvásáron csak mint néző voltam jelen 
és a következő megfigyelést tettem. A so
rozó bizottság féltizenkettökor érkezett 
meg, számtalan iskolás-ős utca gyerek által , 
fogadtatva; rendőrség, vagy más efféle kö- 
zegnek se hire se hamva nem volt, a 
város látszólag mintha tudomást sem vett 
volna a katonai lóvásárról, mert a kikül
dött tiszt uraknak miat egy utat kellett 
törriök. hogy az úgynevezett „táncos lábú 
paripák*-at  megtekinthessék. — A mi az 
utóbbirkat illeti, harmincz éves tapasztala- 
taim alatt egy katona lóvásáron sem láttam 
még ily rossz lóanyagot, mint október hó 
31 én Lévául — A Garam vidéki, az az 
jobban mondva, a barsi lovaknak jó hire 
még azon régi jó időkből va ó, a m dön az 
tényleg megokolva volt, a mennyiben me
gyénkben a lótenyésztés csontosabb volt és 
nem volt elrontva vékony lábú telivérekkel. 
Jelenleg e jó bir már csak emlékezetben 
él 1 — Hogy őzen katonai lóvásáron semmi 
sem lett megvéve, egészen természetes do
log : ehez járul még az a körülmény is, 
hogy a jelenlegi szükséglet, a katonai lova
kat illetőleg, kisebb. Az állam most sokkal 
jobban fizeti a lovakat mint évekkel azelőtt, 
8 ’gy jé lovak tenyésztése sokkal előnyö
sebb mint p. d. 10 év előtt. — Hogy jó 
lovakat tenyészthessenek, — melyeknek ; 
elővezetésénél a sorozó bizottság ne legyen j 
kénytolen a kellemetlen „tovább, tovább"- 
ot. használni, — ehhez Kell először is : a 
kanca tulajdonosok személyes érdeklődése a 
mének iránt —; másodszor, — a mi még 
sokkal fontosabb, — tenyésztésre nem 
méltó kancákot nem szabadna erre hasz
nálni. A mig e tekintetben nálunk törvényt 
nem csinálnak, — mint az más országok
ban már régen meg van, — és a mig a 
tenyészképssség nálunk csak a csődörökre 
nézve lesz tekintetbe véve, addig a mi ló
tenyésztésünknek a minősége sem fog ja
vain), éa mig erre nézve törvények nem 
létesülnek, minden tenyésztőnek azt kell 
tudnia, hogy hosszú derekú, vékony lábú 
kancától jó katona lovat várni nem lehet. 
A mi magyar lovaink eléggé jó vérüek; 
tüzességüket angol telivérekkel még fo
kozni — nagy bibal A mi nekünk kell, 
azok a csontok és jó rövid derék-, kinek ( 
ilyen kancái nincsenek, az inkább ne te
nyésszen, kevesebb kára lesz és nem kell 
majd azt a kellemetlen szót hallania: „to- 
vább, — tovább".

— A szárnyasok barátja című múlt 
számunkban megjelent közleményből tévedés 
folytán kimaradt a tettes neve. Etennel tehát 
a kedélyek megnyugtatására pótló'sg közo jük, 
hogy a leálcázott ludtolvaj nem más, mint . 

' Laktis Jakab lévai napszámos.

— Második termés A h.osszantart 
meleg ősz itt-ott rendkívüli do'gokat hozott 
létre. így a berekaljai szőlőben Sebő Fülöp 
gardának árpatallójáu a kihu lőtt magvakból 
minden müve és nélkül erö'e jes i.rpavetés 
keletkezett, sőt a „vad" árpa egészséges, 
fjj’ett kalászokat hozott, 26-32 szamául, mi 
több : a kalászok már kezdtek beérni s csak 
még egy heti meleg időre lett volna S'ükség, 
hogy 1 föld egy évbeD két árpatermés’ adjon. 
A hir'elen beállott fagy azonban meghiu-i- 
tolta a kánaáni reményoKet.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Mindazon rokonainknak, jó barátainknak 
és ismerőseinknek, a kik a felejthetetlen 
férj s szeretett atyánk elhunyta és végtisz
tessége síita mával részvétükkel fájdalmunkat 
enyhítették, ez utón mondunk hálás 
köszönetét.

Léva, 1907. évi november hó 8.
özv. Gutmann Lipotné és gyermekei.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 év; november 3-ától 1907 évi november hő 10-ig

Születés.

A szőlőt Dere
Jé ® p ® 
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A gyermek
neve

Molnár László Kis Anna fiú Gyula

Kulavi Mihály Krsák Erzs. leány Mária

Jarábek János Akács Erzs. leáuy Julianna

Ivaoovics Titusz Kurta Mária fin Károly

Az elimnyt neie A halál ok*Kora

♦
I

Lipták Margit 2 éves Tüdőgyulladás

Adler Mária 3 éves Általános tüdőg.

Kern Albert 60 |éves Czukorbetegség

ifj. Svarala József 14 éves Bélgiimőkór

Lévai piaciárak.
Rovatvezető : Kónya Józser rendörkap:táuy

Búza m.-mázsánként 21 kor. 60 fii1. 22 
kor. 40 fill. — Kétszmes 18 kor. 40 fi'l. 18 
kor. 80 fill. — Rozs 21 kor. 20 fill. 21 kor 
60 fill. — Árpi 14 kor. 40 fill, 15 kor. — 
fill. — Z.b 15 kor. 60 fi.l, 16 kor. 40 fill
— Kukorica 12 kor. 40 fill. 14 kor. 40 fill
— Lencse 29 kor. — fill. 29 sor. 60 fiil. — 
Bab 13 kor — fii'. 14 kor. 40 fill — Kö
les 9 kor. — fill. 9 kor. 60 fiil.

Nyilttér.
2032/1907 szám

Barsvármegye közig, bizottságától.
Kisajátítási ügyben!

Lévar. t. város közönsége kérvénye alapján 
a vármegye alispánja bemutatja a m. kir. í 
kereskedelemügyi ministernek 69231/1907 1 
számú rendeleté*,  me ylyal L iv» város kö- * 
zönsége 1907 évi január hó 29 napján tar
tott képviselőtestületi közgyü ésében hczJtt 
határozatában megjelölt célokra szükséges 
és a lévai 300 sz. tjkvben A f 5 sor. 2323 
hr. szám alatt írott ingatlanra a kisajátí
tási jog Kherndl Mária, özv. Bottka Lász- 
lóné tlkvi tulajdonos, Kherndl János birla'ó 
és Berger Adolf haszonbérlő ellen Léva 
város közönsége részére az 1881 évi XLI 
t. c. alapján engedélyeztetott és ennek 
kapcsán átteszi a kisajátítási terv és ösz- 
azeirás 2-2 példányát a vonatkozó iratokkal 
együtt és ké-i a bizottságnak az 1881 évi 
XLI t. c. 33 §-ában kölülirt intézked ísét.

Határozat:
A közigazgatási bizottság az idézett 

ministeri reudeletben engedélyeiéit hia.jk- 
titási jogot tudomásul vavén, az elrendelt 
kisajátítási eljárás foganatositá<a céljából 
Mailáth István Barsvármegye főjegyzőjének 
elnöklete alatt dr. Persay Ferenc Barsvár
megye tiszti főügyésze, Bodor Károly kir. 
főmérnök, az államépitészeti hivatal veze- , 
tője és Bodó János Barsvármegye tb. fő
jegyzője mint a bizottság jegyzőjéből álló 
bizottságot küld ki és a kisajátítási terv í 
megállapítására a bizottsági eljárás helyéül 
és idejéül Léva r. t. város városházát és 
1907 évi november hó 16 napjának d. e. 
10 óráját tűzi ki; Léva r. t. város közön
sége képviseletében a polgármesternek a 
kisajátítási terv és az összeírás egyik pél- | 
dányának megküldése mellett meghagyja, 
hogy az összeírást és tervet folyó évi ok- ' 
tóber hó 28-tól kezdődőleg a Dizottsági el- j 
járás határnapjáig a községházánál közszem
lére tegye ki és erről, valamint a tárgyalás 
helyéről az érdekelt feleket a helyi szokás
nak megfele'öen haladéktalanul értesise 
azzal, hogy a kiküldött bizottság | 
a kis*játitási  terv megállapitása felett akkor 
is fog érdemileg határozni, ha az érdekel
tek közül senki sem jelennék meg.

A kisajátítást szenvedő Kherndl Mária 
özv, Bottka Láazlóné telekkönyvi tulajdo
nos, Kherndl János birlalót, Berger Adolf !

haazotrbérlőt a kisajátítási ö^zeiráa csato 
i lásával az 1881 évi XLI r. o. 35 és 36 

§-aiban irt rendelkezések felhívásával azzal 
értesíti, hogy a kisajátítás a'att levő szán
tóföld korlátlan és teljes tulajdonjogáért a 
k'sijátitó Livi város négyszögölenként 
kártalanítási árul 1 azaz egy ko'onát ajánl 
fe'.

Egyúttal e'rendeli a bizottság,, hogy 
jelen határozat Barsvármegye hivatalos i.ap- 
jában, a Léván megjelenő „Birs" és az 

j Aranyosmaróton megjelenő „Barsi E lenőr" 
( cimü lapok 2-2 egymásután megjelenő szá

mában Láva város közönsége szám'ájára 
j közzététessék. Azon esetre, ha a kisajáti- 
; tás által érdekelteknek ezen határozat kéz- 

beűtéshetö nem lenne, és igy a hirdetmény- 
. ről értesítést nem vehetnének, — ezek szá

mára dr. Kmoskó Bila lévai ügyvéd ügy- 
> gondnokul neveztetik ki azzal, hogy a 

bizottsági helyszíni eljárásban részt vegyen, 
s az érdekeit távol'evök érdekeit k -pziso j-j, 

M'ről :
1. a vármegye főjegyzője, mint a kiküldött 
bizottság elnöke a kisajátítási terv és ö z- 
szeirás 1-1 példányának, va'amint a többi 
írató’ nak kiadása mellett, — 2. dr. P-rsay 
Ferenc vármegyei ti zti főügyész,— 3 Bo
dor Károly kir. főmérnök, — 4. Bodó Já
nos vármegyei tb. főjegyző, — 5. Léva 

, város tinácsa a kisajátítási terv és összeí
rás 1-1 példányának kiadása mellett, — 6. 
Dr. Kmoskó Bea ügyvéd, ügygondnok 
L íván, — 7. Bsravármegye hivatalos lap
jának szerkcsztőj >, — 8. a „Bars" cimü 
lap kiadóhivatala Láván, — 9. „Barsi Elle- 

1 nŐr“ cimü lap kiadóhiva‘al Ar>nyo^maró- 
: tón, — 10. Kberndl Mtria özv. Bottka

Lástlóeé B tlassagyarmatOD, — 11. Kherndl 
János Zse izén, — 12. Berger Adolf Léván, 
ezen három utóbbi a kisajátítási összeírás 

■ 1-1 példányának kiadásával je'en határo
zattal értesittetnek.

I
Aranyosmarót, 1907, október 26-án

Simonyi Béla, 
alispán h. elnök

2502/1907 tlkvi szám.
Árverési hirdetmény!

A lévai kir. járásbiróság mint telekkönyvi ható
ság közhírré teszi, hogy Izsóit- Vendel végrehajtatnak 

, B iscsik Pál végrehajtást szsu/edő elleni 60 korona 
f tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a 
. lévai kir. járásbiróság területen levő és végrehajtást 
’ szenvedőnek és Bliscsik Ferencz társtulajdonosnak a 
1 gr-szőllősi 122 számú tjkvben A 1 sor 142 hr&zám 

alatt foglalt beltelkére és azon épült házára 857 ho- 
roua kikiáltási árban, továbbá végrehajtást szenvedő
nek az ottani 928 számú tjkvben A I 1-6 sorszám 
alatt foglalt ingatlanban vaió 3|4 rész illetményére 
1239 korona kikiáltási árban az árverést elrendelte és 
hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 1907 évi de
cember hó 3 napján délelőtt 9 órahor Garamszőllös 
községházánál megtartandó nyilvános árverésen a 

. kikiáltási áron alul is el fognak adatni.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 

becsárának 10 0/°»át készpénzben vagy az 1881 évi 
LX. t. c. 42§-ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881 évi december hó 1-én ■ 333 szám alatt kelt 
I. M. rendelet 8 $ ában kijelölt ovadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni vagy az 1891 évi 
LX. t. c. 170 §-a értelmébeu a bánatpénznek a bí
róságnál történt elöleges elhelyezéséről kiállított tza- 
bályszerü elismervényt átszolgáltatní.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 19ó7 évi szeptember hó 18 napján.

Pogány
kir. járásbiró.

M OLL-FÉLE
S E I DLITZ-POR<

Enyh°, oldó házis«er mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az ülő életmód egyébb következmé
nyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban ke'rjük 
készítményeit.

f M OLL-FELE
SÓS - BORSZESZ

F^daéos”Spi’ bedörzsölés.
elismert, régi jíhirnevü háziszer 
szaggatás és bülésből származó 

mindennemű betegségek elkn.
Eredeti üveg ára kox, 1.90
Kaphxtó minden gyógyszertárban 

és drogériában.

Föszétküldási hely MÓLLÁ gyógyszerész, 
cs. és kir. udv. szállító, Bíc<, I. Tuchla ibeu 9.

Uj Fodrászné.
Van szerencsém a mélyen tisztelt 

hölgy közönség tudomására adni, hogy 
a „fodrászatot", illetve a legmodernebb 
fésülést Budapesten gyakoroltam, me
lyet helyben folyó hó 20-ától kezdő
dőleg óhajtanék érvényesíteni.

A mélyen tisztelt hölgy közönség 
pártfogásokért esedezve, tisztelettel

Spira. JX/lZómö.
Lakásom : Teleki-utca 13 szám alatt.

Házi koszt.
Szentháromság-tér 2 számú.. 

házban jő házi koszt kapható.
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Eladó !
Ltdányi-ufca 8 számú 

ü A, z, “W 
valamint kákákba szép fekvésit 
HF*  szőlő 
hajlékkal és pincével eladó- 

Bővebbet Sizxgrer Izidor 
fűszer és teavaj üzletében Liéván.

♦43*  Kiadó !
Forgács „Kaivintéri- házában — 

Ghimesy féle szabó üzlet — bolti 
helyisége két műhely szobával május 
hó l-től; — a sarok boltihelyiség

Bérkocsi.
Tisztelettel van szerencsém a n. é. 

közönség b. tudomására hozni, hogy a 
rossz idők beáltával zsalus (csukott) 
kocsit az utazó közönség rendelkezé
sére bocsátók, és kérem az utazó kö
zönség b. pártfogását.

Teljes tisztelettel
_________Ertler Henrik.

Kákák alatt!
2414 □ ölből álló körülkerített kert 

szabadkézből eladó, esetleg kibérelhető. 
Megtudható; Léva hidegpince 
korcsmában.

--------------------------------------
Védjegy: „Horgonyt4

azonnal; — továbbá : kákái laká
somon 2 szép szoba, előszoba, konyha, 
éléskamra — (külön gyümölcsös ud
varral) és fakamrából álló lakás — 
kiadó; ugyanott Ó- és ujbor és 
csemege szőlő kapható.

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a
EÉHYfée

pemetefű czukorkánál!
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határozottan 

RÉTlZT-félét Jrézj-J-iilE, 
>•00 mivel sok haszontalan utánzata van.

1 doboz ára 60 fillér.
Csak R É T H Y-félét fogadjunk el!

i 
i
I

J ALiniment.Capsicicomp., 
N a Horgony- Pain-Expeiler UU pótleka
SS egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 

sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvénynél, osúznál és meghűlé
seknél, bedörzsölésképpen használva.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
olyan üveget fogadjunk el, mely a „Horgony" 
védjí'gygyel és a Richter cégjegyzéssel ellá
tott dobazba van csomagolva. Ára üvegekben 
K —.80, K 1.40 és K 2.— és úgyszó'ván min
den gyógyszertárban kapható. — Főraktár: 
Török József gyógyszerésznél, Budapest 

0[ Richlsr gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz", 
Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

Mindennapi szétküldés.

□□

□□

[A legjobb fémtiszt j^ószer

z

[Eóyedüli£Yaros:Fritz Schulzjun.r.t LipcseesEgeij

1907 évi 3610 szám.

Faszéneladási hirdetmény.
A zsarnócai m. kir. erdőhivatal tanácstermében folyó 1907 évi 

december hó 9-én délelőtt 10 és fél órakor megkezdendő szóbeli ver
senytárgyaláson eladásra kerül a geletneki m. kir. erdőgondnokság „A“ gaz
dasági osztályának bükköskuti és revistyeváraljai véd kerületében az 1908-1909 
években termelendő és a kir. kincstár által a garamberzence-lévai helyi érdekű 
vasút Szénásfalu-VihDyepeszerény vasúti állomásra kiszállítandó és vasúti 
kocsikban rakandó — minden felelőség nélkül évente mintegy 3000 g.-át 
kitevő bükkfaszén melyből 5% lágyfából termelt lehet.

Kikiáltási egységár métermázsánként 4 korona 50 fillér.
Bánatpénz 1400 korona.
Az árverési és szerződési feltételek a zsarnócai m. kir. erdőhivatalnál 

megtekinthetők.
Zzarnóca, 1907. november hó 3.

M. kir. erdőhivatal.

I Knapp Dávid
I ‘
I

mezőgazdasági és varrógép raktára LÉVÁN.

Piactéren — nagy kiterjedésű gépraktárom cél
jára — újonnan épült házamban nagy választékú M

sg
H 
i 
r; 

j
8 állandó gépkiállítás sA . , . . ...... . . . ÍH.

Í 
i

I

.H luiuuvuaui oonvovu luivui uo otanozjciu UJU&J

rázatokkal készséggel szolgálok.

HAZAI gyártmányú gépek
H u. m. HOFHERR és SCHRANTZ féle giízcsép 
Sí -• ....

van berendezve, melynek megtekintésére az érdek
lődő közönséget — vétel kötelezettsége nélkül is 
— mindenkor szivesen látom és szakszerű magya-

1907 évi 3670 szám.Tölgyfaeladási hirdetmény.
A zsarnócai m. kir. erdőhivatal tanácstermében az 1907 évi november 

hó 18 ik napján délelőtt 11 én fél órakor nyilvános írásbeli versenytár
gyalás utján eladásra kerül a Selmecbányái erdőgondnokságnak

1) a „B“ gazdasági osztály II. vágássor 23, 37 és 79 továbbá a „1J-
' gazdasági osztály II. vágássor 14, 19 és 36/b. erdőrészeiben szél által ledöntött 
i szétszórtav a helyszínen fekvő 47 darab épület és müszerfa 1730 korona ,'j 
1 fillér kikiáltási árral.

2) a „B“ gazdasági osztály II vágássor 33. 35, 37 es 42 erdőrészeiben 
száraz csoportosan a helyszínén fekvő 83 darab tölgy épület és müsze: 
1760 korona 84 fillér kikiáltási árral.

Versenyzők felhivatnak, hogy szabályszerűen kiállított és egy koronás 
bélyeggel ellátott valamint a kikiáltási ár 10%-nak megfelelő bánatpénz, 
felszerelt zárt írásbeli ajánlataikat melyek a versenyző tetszése szerint akár 
jelen hirdetmény mind 2 (kettő) külön-külön, vagy pedig együttesen illet’ 
egybefoglalva is tehetők, borítékba zárva és a borítékon annak megjelölé 
mellett, hogy az ajánlat mire vonatkozik legkésőbben a versenytárgyalás 
aitüzött. óráig aDnál is inkább nyújtsák be az alulírott m. kir. erdőbivatalh. 
rnrrt a későbben beérkező ajánlatok, valamint általában távirati vagy utóajá 
latok figyelembe nem vétetnek és felbontatlanul vissza utasittatnak.

Az ajánlatnak ’artalmazni kell ezenkívül ajánlattevő azon határozót 
kijelentését is, hogy az általános és részletes árverési és szerződési föltételeket 
ismeri és ezeknek magát feltétlenül aláveti.

A feltételek az erdőhivatalnál a hivatalos órák alattt megtekinthetők.
Zsarnócán, 1907. évi október hóban.

M. kir. erdőhivatal.

385. szám 1907. év.

Árverési hirdetmény.
Az aranyosmaróti m. kir. járási erdőgondnokság 

kezelése alatt álló aranyosmaróti állami

csemetekert kerítése és érházának anyaga 
alulírott erdőgondnokság iroda helyiségében 1907. évi 
november hó 25-én délelőtti 10 órakor tartandó 
nyilvános árverésen el fog adatni.

Kikiáltási ár: a) kerítésre 150 korona, b) az őrház- 
anyagára 60 korona.

Bánatpénz 15-, illetve 6 korona.
A részletes árverési feltételek ezen erdőgondnok- 

nokságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Aranyosmarót, 1907. évi november hó 2.

M. kir. jár. ercLögondnokság.

0
0

grftcldllöi.
Borászati ^*8 

Egyesület 
mint rhn. társisig

I pilaczk-boriInak 
' elárusító raktára

Folyékony 
, arany és ezüst

AZ ARANY KASZÁHOZ. festékek

<9
Magy. kir. 

dohány, szivar, 
lőpor és kártya

árulás.
Első 

gazdasági és var
rógép-, 

koszorú.-, 
fa- és 

érczkoporsó 
raktára.

0
0
0

Ajánlják dúsan berendezett vas-, fűszer-, csemege
tiszt-, festék-, ke'ekötö áruk- gazdasági- és kerti-magvak, 
vadászati eszközök, hangszerek, igen linóm hurok, varró 
gépek öt évi jótállás mellett, gazdasági gépek és géprészek 
Szerszám : asztalos, bádogos, gépész, lakatos, kovács,kádár 
kerekgyártó, ács, esztergályos, czipész, házi és gazdaság 
részére, tengelyek, ekerészek, valódi Fischer-féle reszelő a 
és ráspolyok, loszőr-,afrik Afripuoés tengeri fü, épület- és bú
tor vasalások, finom kávé, ezukor, tea, rum, likőrök, cognac, 
fehér és vörös bor, valódi Meidinger-féle és öntött vas
kályhákkal felszerelt raktárakat.

Vidéki megrendelések legnagyobb figyelemmel és 
..................... HÍ képes árjegyzékek kívánatra bér-

u. m. HOFHERR és SCHRANTZ féle gőzcséplő 
készletek, GANZ féle motorok minden nagyságban, 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.

gyorsan teljesittetnek. 
mentve küldetnek.


