
XXVII. évfolyam.
előfizetési föltételek.

Vidéken és Léván házhoz küldve : 
gey évre ... 10 kor. — fill. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill.
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.
Zlötxei..' pernek pő.tautal.inyny.l küldhetők. 
gcye« Mének 20 fillérért kaphatók 

a kiadóhivatalban.

KÖZMŰVELŐDÉSI

46 szám. LÉVA, 1907. évi november 17.

BARS. HIRDETÉSEK
NégyhasÁhos petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdij minden egyes beiktatásér t() fillér
Hivatalom hirdetmények

100 szóig 2 kor. 60 fill., azontúl minden sző 2 
fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk ^^szeköttetésben leró hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok 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.

168 '.907 «z.
Meghívó!

Léva r. t. város képviselőtestülete 1907 
évi november hó 18-án — héttőn — d. n. 
4 érakor a városi székház nagytermében 

rendkívüli közgyűlést 
tait, — melyre a képv'selötestület összes 
tagjait tisztelettel meghívom.

Léva, 1907. évi november hó, 15.
SócLogüa. Xj&joa 

polgármester.

Tárgysorozat:
1. ) Bódogh Lajos lévai lakos kérvénye 

községi (kötelékbe fölvétele iránt.
2. ) Polgármester indítványa a lévai 

polgárok összeírása és a községi kötelékbe 
fölvett egyének névjegyzékének vezetése 
és állandó nyilvántartása iránt.

3.)  A belügyministeri hivatal-vizsgá. 
iatra vonatkozó ministeri rendelet folytán 
te'.t tanácsi intézkedések bejelentése.

4. ) A városi szervezeti szabályrendelet í
s esetleg ezzel kapcsolatban Crekey Vilmos 1 
főügyész indítványának tárgyalása. i

5. ) Kherndl Mária-féle szántóföld kisa- ' 
játitási ügyében kötött egyezség bemuta- j 
tása és jóváhagyása tárgyában határozat. 
— Kártalanítási ár négyszögölenként 1 ko
rona 60 fillér.

II.
1707/1907 szám.

Hirdetmény !
Az 1907 évre szóló s megállapított eb

adó kivetési lajstromban kitüntetett összegek 
behajtását Léva város tanácsa elrendelte.

Minélfogva ezúton felhivatnak az ebadó 
fizetés kötelezettjei, hogy ebbeli tartozásukat 
8 nap alatt különbeni végrehajtás terhe 
alatt Léva város pénztáránál okvet'eiül 
lefizessék.

Léva, 1907. évi november hó 13. ,
BZczxxzsUc XjSLjoc 

adóbiv. főnök.

III.
6784/1907 szám. i

Hirdetmény 1 •
Közhirré tétetik, miszerint Léva vá- , 

rosra vonatkozó községi közmunka összeí

t Abc a.
Anyám bánata. 

Édes fiam, de nagy is ez a bánat, 
Minden ujul, csak egyedül te nem, 
Mióta messze, messze mentél tőlem, 
Nincs nappalom, nincs éjjelem I

Zokogva járok, buli a könnyem egyre, 
Hát nincsen vigasz nincsen enyhülés 1 
Temetni mindent s mindent elfeledni 
Étre egy hosszú élet is kevés.

Kevés, mert húz mitől virul az élet? 
Mi tartja iöna ? ugy-é a szeretet ?
S ha jő egy szélfnvallat — nem marad más: 
Egy sirhalom, mely mindent eltemet . . • 

dr. Radványiné Ruttkay Emma-

Napihír.
Élet 1 oly egyszerű a meséd 1 
Egy hűtlen, bohém festőművész 
Elhagyta * * kedvesét.
Az Ígéretek, az esküvések, 
Csókok és forró ölelések 
Micd könnyen feledve lettek 
Egy másik, szőkébb modellőrt.

• ••
8 oly ismert végű a mese 1 
A szőke, bájos szerelmes lányt 
Hogy elhagyta a kedvese 
Lement busán a folyampartra 
A bűs habokat nézve-nózte 
Mig egy nullám pajkos tánca 
Végzetesen megigézte.

Zalay Mait.

A „hirö« városiból
Izgatottan várom már, hogy megálljon 

A vonat. E'hagytuk Nagy-Kőröst, elhaladtunk 
Katonatelep mellett a a legközelebbi állo

rást és kivetési lajstrom 1908 évre vonat
kozólag a képviselőtestület 4111/1907 számú 
jogerős határozata szerint elkészült, — s 
az a közmunkatanácsosnak hivatalos helyi
ségében (városház földszint V. sz-) a 
hivatalos órák alatt 1907 évi november hó 
10-töl 24-ig közszemlére ki van téve.

Ezen 15 napi határidő alatt az érde
keltek az összeírásba betekinthetnek

Midőn ezen közszemlére való kitételről 
jelen h:rdetmény utján az érdekelteket oly 
hozzáadással értesítem, hogy az ö szeirás 
netalán sérelmes tételei ellen fe szólamlása- 
ikat ugyanezen 15 nap alatt a város ható
ságánál szóval vagy Írásban annál is inkább 
jelentsék be, mert az ezen idő után bea
dandó felszólamlások figyelembe vétetni 
nem fognak,

Léva, 1907. évi november hó 9.
SócLog-Ja. Xua-jos 

polgármester.

IV.
2358/1907 szám.

Hirdetmény !
Az aranyosmaróti m. kir. pénzügyigaz- 

gatóság által 26058/1907 saám a'att Hont- 
varsány községben előirt lévai lakosokat 
terhelő adóhátraléki kimutatás behsj'ái 
céljából kiadatott.

Minélfogva tehát fe'hivatik az érdekelt 
adófizető Közönség, hogy ebbeli tartozását 
8 nap alstt különbeni végrehajtás terhe 
alatt Léva város adópénztáránál okvetlenül 
lefizesse.

Léva, 1907. évi november hó 23.
Komzsik luajos 

adóliiv. főnök.
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Megyei választások.
Barsvármegye választó polgársága 

holnapután törvényhatósági bizottsági 
tagokat választ. Ebből az alkalomból, 
mint a megyei közvélemény egyik 
szerve, mi is felhívjuk a választók 
figyelmét arra, hogy kikre adják le 
szavazatukat s kiket állítsanak a me
gyei önkórmányzat szekere mellé.

Bennünket két szempont kell hogy 
vezessen a megyebizottsági tagok 
megválasztásánál s ez a két szempont 
az, hogy a kit megválasztunk, (első 
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más: a „hirös város*. — Megérkezvén, ko
csira ülök, ki sem pihenem magam, hogy 
hamarabb odakünn lehessek a homokon. 

Régen nem jártam már erre.
Az országúton uj, vertfalu házak fe

hérre meszelve. Az ut még mindig a régi, 
kátyus istentelenül: majd kirázza az ember
ből a lelket.

Beérünk a dülő-ut-a. Itt már nagy a 
homok. Lovunk meg-megáll, hogy kifújja 
magát néhány pillanatra. Estefelé jár az 
idő; egyre sűrűbb köd burkolja be a távoli 
erdőt s érezhetőbb a vadvirágok illata. 
Amint a naplemente csodás pompájában 
gyönyörködöm, kocsisomból megered a szó.

— „Muszáj mög-mögáni 1 Mögfullad a 
a lovam, olyan nehéz neki ebb‘a homokba. 
Haj! Nincs má böcsületös embör tán a vi
lágon sé. Nyári vásárkó vöttem ezt a lovat 
nyóc tízesé . . . osztán kehös vót, én mög 
mögvöttem jó képibe.

Majd túladok rajta én is az ősszé.
1 Talán én is e-tudom fujtani benne a kehöt!“ 

Künn a szőlőben folyik a munka — 
holnap szüret lesz. A kapásunk a kocsija 
kerekeit keni. Csak úgy — puszta kézzel. 
Mikor megpillant, abbanhagyja a munkát.

í Lehajol, kezére vesz egy marok homokot 
s azzal dörzsöli le ujjáról a kenőcsöt. 
Aztán megszorítja kezem amúgy magyarosan.

— Isten hozta közibénk az ifjurat! 
Kijön a felesége is. Kezet fogok vele, mire 
ö igy üdvözöl:

— Szerbuc 1
(Ha itt asszonynéppel parolázol, min

degyik ilyen bizalmas szóval ajándékoz 
meg. Azt hiszik, a városon ez igy szokás. 
A civilizáció nyomai a homokon.)
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sorban legyen) független és legyen me
gyei párti.

Megindul ilyenkor az áramlat min
den irányban. A tolakodók és kapasz
kodók száma egész légió. A letűnt 
sötét korszak emberei is előbujnak. az 
odúból 8 hihetetlen arcátlansággal 
öltik magukra a tulipános szűrt, hogy 
eltakarják vele feketesárga hitványsá
gukat. A letört mamelukhad szolga
lelkű béresei nem tudják nélkülözni a 
húsos fazekat s más színben, más 
cégér alatt iparkodnak visszaállítani a 
régi rendszer uralmát. Lassan, lassaD 
egyenként visszatérnek a jelenkor szin
terére, de mivel tapasztalniok kell, 
hogy a nép, a melyet egykor pénzért 
dróton rángattak, feltámadt lelkiisme
retének világosságánál megismerte 
őket, velük végleg leszámolt, más alakban 
és más színben kínálkoznak.

Figyelmeztetjük tehát a választó 
közönséget, hogy ne hagyja magát 
megtéveszteni. A hazaszeretet, a ma
gyar becsületesség templomából ki 
kell verni ezeket a még benn felejtett 
hitvány kufárokat. És okulva azon a 
józan magyar példabeszéden, hogy ku
tyából nem lesz szalonna, bármicsoda 
programmal kínálkozzanak is, a ma
gyar haza iránt való szeretetü nk és 
kötelességünknél fogva vissza kell őket 
utasítanunk. Vissza kell löknünk a 
a feledés sötét, mélységébe.

Minden jelöltünk legyen a függet
lenségi eszmék kipróbált bajnoka. A 
hosszú küzdelem, melyet a szabad- 
elvüség cégére alatt zsebelő korszak 
ellen folytatunk, sok és jellemes férfit 
mutat nekünk, a kik rosszban és jóban 
egyaránt kitartottak a zászló mellett, 
kik nem csak most a nemzeti ellenállás 
idején, de mindig állandóan tanujelét 
adták hazaszeretetük s becsületes, ki
tartó politikai érzületüknek.

Lehet, hogy a mostani kormány 
távozása után ismét a vármegyék lesz
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Aztán kiabál gyerekei után. Elő is 
kerül valahunnan két szurtos csemete, 
mind a kettőnek csupa homok az ábrázatja.

— Pacsit az ifjurnak ! Kiáltja az any
juk- , ,

Bele is csapnak hatalmasan a „tere- 
nyembe*  az apró könyérpusztitók. Mindjárt 
eszembe jutnak Háry János lázsiásai : én 
is adok nekik egy-egy vörös krajcárt.

Szaladnak az anyjukhoz.
— Nyanya 1 Pé-zt adott.
— Csi .... tödd a disznódba.

*
Kora hajnalban talpon az egész ház- 

nép; ,szödő“ lányok, „szödő“ asszonyok 
„garabóu-val a kezökbeu megkezdik a 
munkát. A szőlőtőke csak úgy ontja a 
su'yos gerezdeket, mit csöbörbe öntve em
berek visznek a taposókádba. ,Früstök“-re 
már van most.

Kóstolgatják.
A ngázoló“-nak van legtöbb jussa hozzá. 

— Tapasztalt ember; nem is hagyja sokáig 
suba alatt a tudományát.

— Hát jó-e’ 1 Olyan erénnyé, mög 
olyan hatékonysága van ennek a bornak, 
hogy a magam portájára is csak ilyent vönnék.

— Pedig nagy pörcentyit mögötte a 
darázs, a fene ögye meg azt a sárga déré- 
kát — mondja a másik.

— Hát nem lössz sok, de a mi van, 
a’ jó e’két.

— Nem híjába, hogy az öreg Szappa- 
nyos a kővetünk, fő is cigánkodta a bor 
árát.

— Hát má’ csak a zadót is lécigán- 
konná, de hát miuta a zországházába van, 
má ü is uradzik. —

nek az alkotmányosság védő bástyái. 
Szükségünk van tehát, hogy a bástya
fokon jellemes és szilárd akaratú ha
zafiak álljanak. De nem kevésbbé 
fontos, hogy a törvényhatósági bizott
sági tagok a szükebb értelemben is 
nekünk, lévaiaknak s a garami érde
keltségnek igazi képviselői legyenek, 
kik városunk és vármegyénk jól fel
fogott érdekét rendületlen kitartással 
képesek védeni. Le a mindennel meg
alkuvó, de soha semmi önállóságot 
nem tanusitó szolgahaddal.

A megyei párt programmja meg
szabja az irányt annak a törvényható
sági bizottsági tagnak, a kit mi vá
lasztunk. Ebben a tekintetben csak 
a legnagyobb egyetértés és összetartás 
vezetheti zászlónkat diadalra. Ennél
fogva határozottan azt az elvet kell 
követnünk, hogy aki nincs velünk, az 
ellenünk van.

Tudjuk, micsoda nagy feladatok 
előtt áll Barsvármegye. tudjuk, hogy 
mi a vármegye nagy többségének 
akarata. Közeleg az idő, hogy ennek 
az akaratnak most már érvényt is 
szerezzünk s a vármegyét ennek az 
akaratnak megfelelelőleg rendezzük be.

Bármennyire tisztelt is legyen 
előttünk valakinek nemes jelleme, 
de a ki ebben a tekintetben nem 
érez velünk, azt mi nem használhatjuk, 
következésképen arra nem szavazha
tunk.

A garami érdekeltség akarata szab
jon irányt, mely vagyonban és lélek- 
számban a vármegye kétharmadát 
foglalja magában. Ez a párt Léva 
város érdekét és jövőjét szemünk előtt 
tartja mert az a meggyőződésünk, hogy 
Léva város fejlődése vitális érdeke a 
vármegyének. Ez legyen sarkpontja aka
ratunknak. Csak az a jelöltünk, kiről 
meg vagyunk győződve, hogy program- 
munkhoz hü lesz, annak támogatását 
nem csak Ígéri, de meg is tartja.
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Hiába! Magyarembör nem tud meg
lenni ha bort, lát politika nélkül. Pedig mi 
az ő politikája? Csak az, hogy emelik-e 
az adóját vagy nem. — Az, hogy mikor 
lesz megszavazva az általános választói jog, 
vagy milyen a kiegyezés — ö azzal nem 
törődik. Van szőlője, busás jövedelmet hoz 
neki a gyümölcs; köztük pechjük van 
Dezsőnek meg a Jakaboknak.

Közben felhangzik a „szödők*  nótája. 
Eddig nem daloltak, hanem ettek. Mig a 
„ezödö“ jói nem lakik puffadásig, addig 
nem fog nótába. Da azért délra estére 
megesznek egy „hat pöngős biirgét*  „for
dított kásával*.  Est erre nem is ismerik 
ugy e? Finom dolog. A kecskeméti mö- 
nyecske nem is árulja el a készitésmódját, 
ennélfogva én sem tudhatom. Ha tudnám, 
szívesen leírnám a „receptyit“ a lévai asz-

A cigányok is bejárják a szőlőket s 
betérnek mindenhova néhány nótára — 
ahol „szednek.“ A nagybőgősnek a legjobb ; 
a bőgő kékcsiku vászontakarója fal van 
kötve a bőgő nyakára : tele van szőlővel. 
Mig a többi muzsikál — ő eszik. Ki tudja 
azt, hogy ö neki most nem generálpauzája 
van.

Amint beesteledik, a szőlőt is beszedik. 
Vacsoráznak a munkások, majd sietnek 
hazafelé. — Útközben gyomorrontásról pa 
naszkodnak egymásnak. Nem baj ! Azt el 
lehet tűrni ; forint nyolcvan a napszám, meg 
koszt. E mellett szőlökurát is tart.............
s még azt mondják: nem boldog a magyar.

Benkóczy ZEaaail-

I



Gazdasági házi ipar.
Hazánk különböző részeiben a munkás

viszonyok ugyan nagyon elütök egymástól, 
mindannak dacára csaknem általánosan hang
zik a panasz, hogy nincsen elég munkás, 
valamint hogy a munkabér magas. Felületesen 
bíráskodva, ebből azt kell következtetnünk, 
hogy mezőgazdasági munkásaink kereseti 
viszonyéi kitűnőek. Sajnos, ráczáfol erre 
munkásaink tetemes részének országszerte 
tapasztalható elégedetlensége, mely őket az 
izgatók beszédeire annyira fogékonynyá 
teszi, hogy tulkövetelésekre ragadtatják 
magukat.

Hogy a mezőgazdasági munkásaink 
eiégületlensége a mai mérvre fokozódott, 
annak oka az, hogy bár emelkedett is 
némileg a napszám és aratóbér, <ie ennek 
arányában fokozódtak a munkáscsalád 
kiadásai is, mely körülmény mellett figye
lembe veendő még az, hogy mezőgazdálko
dásunk belterjesebbé válása daczára a 
munkakinálat nem oly arányban növekedett, 
hogy az egyre szaporodó munkásoknak 
elegendő elfoglaltságét s ezzel keresetet tudna 
biztosítani.

Rendezett viszonyok között minden 
munkásnak legalább annyit kt 11 kereshetnie, 
hogy abból önmagát és családját fantarthassa 
s hogy ezenfelül még öregsége napjaira is 
legalább annyit megtakaríthasson, hogy ne 
legyen kénytelen koldulni. Ahol még annyit 
sem kereshet meg, ott előtérbe nyomul a 
kivándorlási hajlam, vagy ha erre akár 
családi viszonyai, akár pedig költséghiány 
miatt kép'elen, az elkeseredés és elégüiet- 
lenség. Már pedig azt jól tudjuk mindannyian, 
hogy e mozgalmakat tulajdonképen és 
hathatósan csökkenteni csak akkor lesz 
leheti égés, ha sikerülni fog céltudatos, helyes 
gazdasági politikával olyan kereseti viszonyo
kat teremteni hazánkban, melyek lehetővé 
teszik, hogy népünk kifej hesse teljes 
munkaerejét s az év minden szakában 
megtalálja megélhetésének fötéte'eir, a 
keresetet nyújtó foglakozást.

A mezőgazdasági munkás, a legkedve
zőbb körülményeket véve s nem számítva 
a vatír és ünnepnapokat, évenkint 75—90 

napot teljesen munka, kereset nélkül kényte
len eltölteni.

A statisztikai ad ztok szerint Magyaror- 
azag mezőgazdasági muukásainak száma két 
millió, ez80-ai szorozva 160 millió munkanap, 
melyet munkásaink, önhibájukon kivül, 
tétlenül, kereset nélkül vesztegetnek el.

Egy napszámos évi keresete 340—350 
korona, e kimutatott keresetet az országban 
átlagosan fizetni szokott béreknél magasabban 
vettem fel.

E keresetből egy munkáscsalád szűk 
beosztással, a mig a családban betegségi 
esetek nincsenek vagy más kalamitás nem 
éri, megélhet ugyan szegényesen, de öreg
ségére mitsem takarít meg.

El kell ismernünk, hogy mezőgazdasági 
munkásainknak helyzete igen nehéz és hogy 
tümörülésük érdekeik védelme szempontjából 
emberi jogaik közé tartozik. Ezt megakadá
lyozni ma már nem is lehet, miután azonban 
ők még szövetkezve sem képesek munka- 
kinálatot teremteni, az ö szövetkezésüknek 
egyedüli czélja a munkaadókat magasabb 
bér fizetésére kényszeríteni. Sajnos azonban, 
hogy mezőgazdasági üzemünk a magas 
munkabéreket nem birja el, in Jy körü'mény 
múlhatatlanul szükségessé teszi, hogy a 
birtokos osztály módokról és eszközökről 
gondoskodjék, amelyek révén a munkások 
tisztességes megélhetése biztosíttassák anélkül 
hogy a munkabérek elviselhetetlen magas
ságra emelkedjenek. Múlhatatlanul szükséges 
tehát, hogy a népoek téler-iyáron alkalom 
kináltassék kenyerének megkereshetésére. 
Kérdés már most, hogy lehetséges-e ez ?

Fentebb kimutattam, hogy mezőgazda
sági munkásaink a 70 ünnepnap mellett még 
legalább 75—90 munkanapot is tétlenül 
kénytelenek eltölteni. £o azt hiszem, hogy 
mihelyt ezen 75 elvesző napot kereső nappá 
tudnók átváltoztatni, azonfelül módját 
ejthetnénk annak, hogy a munkásember 
felesége és serdülő gyermekei is, akiket a 
családi tü>.hely körüli teendők s egyébbokok 
a rendszeres napizámba járásban akadá
lyoznak, hasznosíthatnék szabad idejüket, 
azonnal megszűnne muokásoépünkuek a 
nyomora, valamint eanek szü eménye, 
eiégületlensége is.

Igen sürgős feladat tehát mellékkeresetről 
gondoskodni mezőgazdasági muntásnépünk 
számára. A kormányok törekvése, egyes | 
társadalmi tényezők és Valamint néhány 

lelkes magánember is elismerést érdem1 öleg 
fáradoznak ezen a téred, de birtokosainknak 
is jól felfogott önérdekből teljes számmái 
a szép célt elérni törekvők táborába kell 
lépniük, tehetik ezt annái is inkább, minthogy 
a termelési tényezők legnagyobb részének 
éppen ők vannak a birtokában.

Nézetem szerint következetes komoly 
törekvés, valamelyes gond, fáradság és 
áldozat készség, nemkü'önben némi kereske
dői szellem alkalmazásával néhány év alatt 
nagy eredmények volnának elérhetők.

Helyes irányú szervezés és vezetés 
esetén mezőgazdasági munkásaink mindenütt 
megtalálhatják azon házi ipari foglalkozást, 
mely számottevő részüknek téli időben 
keresetet biztosíthatna.

Régi időkben szokásban volt a magyar 
nép körében, hogy a mezei munka szünete 
alatt, kü önöies a téli hónapokban házi 
tog'alatossággal töltötte az egész háznép 
idejét. Még nem is olyan régen házi 
szorgalomból telt ki a családnak minden 
ruhája, valamint a gazdaságban használt 
eszközök, kosarak és a szükséges faragó 
munkák. Erős mesterük volt a szükség.

Az utóbbi évtizedekben azonban nagyot 
változott a világ, a gyárak nagy tömegben 
és olcsón állítják elő a m ndennapi élet 
legszükségesebb portékáit, az olcsó szállítási 
eszközökön, vasutakon gyorsan hordatnak 
szét azok az ország minden részébe.

A gyári ipar, a kereskedelem versenyre 
kelt a házi szorgalommal s a gazdanép 
üzleti szellem hiánya folytán elcsüggedt és 
lassan minden ipari foglalkozással felhagyott 
anélkül, hogy ezt az időt, melyet előbb a 
házi ipar töltött be, másnemű produktív 
munkára fordította volna. így mentek tönkre 
aztán oly házi ipari foglalkozási ágak is, 
melyek t gépek versenye mellett is fenma 
radhattak volna, sőt azoknál szép jövedelmet 
is lehetett volna teremteni.

I>.

A barsmegyei gazdasági egyesület 
1907. évi okt. hó 12-ikén Léván tartott 

rendes közgyűléséről.
Dombay Vilmos egyesületi elnök elnök

lete alatt számos a'apitó, rendes és rend
kívüli évdijss tag /s Levatich László 
egyesületi ti'kár és előadó volt jelen. Főbb 
tárgyairól a következő cikkben számolunk be;

I-aő tárg'-. Munkatervezed L90& évre. 
Az állattenyésztés képezvén fontosságát 

mezögazdaBágunkoak, a lótenyésztést a ló
bizottság elnöke tartja kitartó ügybu^gó- 
sággal és szakértelemmel erő' kézben.

A szarvasmarhatenyésztés terén a 
verestarka szarvasmarha fejlesztésén 'fog 
ténykedni. “ f'

Első sorban szarvas marhadijazásokkal 
fog iparkodni a kis gazdák érdeklődését 
felkelteni, s pedig mindéi járásban étfen- 
kint, hogy a javulást vagy hanyatlást éven
kint lehessen megállapítani.

A d jazáBokat a tavasz folyamán 
óhajtjuk megtartani. A járásokban a szar- 
vasmarhad'jazások helyei következők lenné
nek. Lévai járásban: Fe'aő Szecse. Vere
bélyi járásban ; Ziitva-Ujfalu. Oszlány- 
járásban : Oszlány. Aranyosmaróthi járás
ban: Kis Tspo'csánv. Szentkereszti járás
ban : Geletnek és Újbánya.

Szarvasmarhatenyésztésünk em'lését köz
vetve a tejtzövetkezetek segítik elő leg
nagyobb mérvben, mert a kisgazda, ha 
pénzt kap, akkor szivesen áldoz és szép 
teheneket és elöhasuakat vásárol Tolname
gyében’ s néha másutt; ez évben ciupán 
Tolnamegyéböl importált.

Tehát 1908 évben is importál a Föld
mivelésügyi m. kir. miniszter ur támogatá
sával tejszövetkezeteink tagjai részére. Az 
intenzivebb takarmányozás céljából eröta- 
karmányok, elsősorban korpa, olcsó beszer
zése kívánatos.

Tej szövetkezeteket a garami, verebéyi 
és aranyosm.róthi járóiban óhajtunk léte
síteni, van vállalkozónk, ki berendezi a 
tejszövetkezeteket és átveszi a tejet állan
dóan 10 fillérért literenkint.

Nagyban előmozdítaná ezen töreVvé- 
sünket a Gazd. vándor szaktanári, állás 
létesítése, kinek kötelessége lesz a tót fal
vakban mindent elkövetni, hogy az ige 
testet alkosson.

A gazd. szakértelem fejlesztésére nagyon 
szükséges kisgazdáinknál Bodroyközy Zoltán 
gazd. szaktanár kitűnő előadásai, ki a jövő 
évben két helyen fog tartani gazd. tanfo
lyamod nagyon előmozdítja ezen tényke
dést.

Egyesületünk is a jövő évben fog 
tagjai által gazd előadást tartani és tanfo
lyamokat, kívánatos lenne, hogy ebben 
tagjaink ügybusgóbban vennének résztj

náziipartanfolyamot kefekötés ásíko- 
aárfonáesal a jövőben is folytatjuk,:! de 
Szent keresztről áttesszük máshová, Bars 
Endrédre, hol több érdeklődés mutatkozik. 
Újbányán sem hagyjuk meg, áttesszük:fezt 
is máshová, Galetnekre, ha érdeklődés -nem 
lenne másutt. " ’

Szövőszéket Faragó Samu egyesületünknek 
és minden megyei egyletnek ügybuzgó 
tagja kérelmezésére az iparkamara támoga
tásával a kereskedelmi miniszter úrtól 
adományaiként egyelőre a lévai járás 2 
körjegyzőségében állitattnék fel, és pedig 
200 drb. szövőszék elhelyezése con’emplél- 
tatik, terveztetik, igaz ugyan hogy 90-100 
fillér nem nagy napi kereset 1 személyre, 
de ez is jobb, mintha henyélne a nép. Van 
egy vállalkozó, ki átvenné a készite’t 
uzőttárukat.

Télen munkásnépünk nem talál foglal
kozást, azért nagy hiányt pótolna a házii- 
pár kiterjedten való üzése, a kivándorlásnak 
némi részben gátul erodálhatna. —

Az okszerű növénytermelés képezvén 
még ma is egyik főjövedelmi forrást, s miu
tán vármegyénk talaja és éghajlata a sör- 

> árpa terme'ésre kiválóan alkalmas, hanna 
pedigree árpát a földmivelésügyi m. kir. 

1 miniszter támogatása mellett újból kiosztani 
, véljük 500. q mennyiségben, már eddig is 
i ugyan emeltük az árpa minőségét a jó ve

tőmag terjesztésével.
Vetöbükkönyt, arankamentes here és 

luezeroa magot, répa magot a jövő évben 
is ingunk adni ki gazdáinknak.

A cukorrépa termelés kisgazdáink által 
űzetvén a jövőben is a mázsa mesterek 

' önykénykedése ellenében az állomásokon 
ellenőrködő gazdákat fogunk alkalmazni. 
Meg óhajtjuk, végleg alkotni a cukorrépa
termelők vidéki szövetségét azon keretekbe, 
mint azt lesz szerencsénk későbben tár
gyalni ; — hason óan a muukaadők szövetsé
gének létesitése sem maradhat hátra, hiszen 

j a fejünk felett ég a ház, cie ekednünk kell 
feltétlenül.

Mnnkások kivándorlá a és szerv zetei 
allén. Az okszerű gazdálkodást szemlélhe- 
tövé kell tennünk járásonkint, a verebélyi 
j írásban és 
mintabirtokot 
miniszter ur 
gazdálkodása jó ékonyan kihat a mellette 
levő gazdák serkentésére.

Fogyasztási szövetkezeteink, gazdaköreink 
a jövőben is szépen fognak alakulni, nagy 
szükség lenne gőzeke szövetkezetre a Zntva 
völgyén B írs-Füss környékén és Aranyos- 
maróth vidékén, ezek megalakítása az ér
dekeltségnek első rangú érdeke lenne.

A magtár szövetkezet A'só Siecsén az 
uj állomás szükséges létesitése miatt ha
lasztást B'.enved, félni lehet, hogy elmarad. 
Ha Léva-Verebélyi vasút létesülne, pár 
ilyen magtár szövetkezet alakíttatnék.

Múlt évet a tulipán mozyalom szele 
hatotta át, a földmivelésügyi miniszter ur 
kezdeményezésére egyesületünk magyar 
gazd. gépek és eszközök vásárlásának előmoz
dítását megkönyitendő sikerült egy pénz
intézetet m -gnyerni a lévai takarék és hitel
intézetet minden anyagi megterhelés nélkül, 
melylyel való szerződést közgyűlésünk 
megbízatása alapján a fo yó ügyeknél be
mutatjuk. A magyar munkás munkáját keli 
megfizetnünk, ez a leghatásosabb védelem 
a kivándorlás ellen.

a szentkereigti járásban kel 
alakítanunk a fodrai vetési 
támogatásával, mert ennek

Nem fogjuk elmulasztani sz értékesí
tés terén a nemzetközi sörárpavásáron részt 
venni impotáusan, 1907 évben ez nem 
sikerült részben a titkár távolléte, részben 
1906 év árpavásárok sikertelensége miatt; 
1907-ben a jó eredméoy jó gyümölcsöket 
termel a jövőre.

Jövő programmunkat részletesen körül- 
vonalozváu, kérjük gazdatársainkat foko
zottabb érdeklődés tanúsítására, hogy kitű
zött célunknak jobban megfelelhessünk.

Az előadott munka tervezetet a köz
gyűlés elfogadja s felír a vármegye mező- 
gazd. bizottságához, hogy az apa állat 
szemléket Zongor János indítványa elfoga
dása mellett őszkor tartsák meg a járási 
mezőgazd. bizottságok ; a tavaszi szemlék nem 
/eleinek meg feladatuknak egyrészt azért, 
hogy az apaállatok őszig lesznek erősen 
igénybe véve, tehát akkor már meg álla
pítható tenyész képességük, s ha kiselej- 
teztetnek őszkor, nem kénytelenek tartani 
a községei tavaszig, s mivel a húsárak 
őszkor rendesen jobbak, mint tavaszkor, 
többet kapnak a községek ily apaállatokért 
őszkor, mi it tavaszkor, és nem kénytelenek 
egy télen keresztül hasznavehetetlen apa
állatokat takarmányozni; más részről kora
tavaszkor, a bikákat könnyen és jól be
szerezhetik, b ha a szemle későn tavaszkor 
máj-juniusban tartatik meg, akkor ezen 
szemlék minden hátrányai megvannak.

Gazdasági vándor tanár alkalmazása. 
Hiva‘ása lenne a tót vidékeken : Szent
kereszten, Újbányán, Varebélyen, Aranyos- 
maróthon és vidékén hosszabb időt tölteni, 
innen faluzni, elöadásakat tartant, tagokat 
gyűjteni, gazdaköröké*,  tej, fogyasztási ét 
értékesítési szövetkezeteket léienteai, a 
magyar gépek és eszközöknek propagan
dát csinálni, vetőmagvakat közvetíteni ta
goktól tagok részére, műtrágyák a*,  abrak 
takarmányokat stb. eladni, titkárt esetleg 
ha utjai nincsenek helyettesíteni.

Munkásügyi bizottság és ügyrendjének 
megállapítása. Esen ügyben újból felkéren
dő a munkásügyi bizottság elnöke, hogy 
foglalkozzék e kérdéssel sürgősen és beha
tóan és jelentését, az általa magához vá
lasztandó 6 bizottsági taggal és titkárral 
vélemény jelentésüket adják be.

A cukorrépa termelők vidéki szövetségé
nek alapszabálytervezete az országos szövet
ségtől a szövetség megalakulása okt. 10-én 

Léván a garamvölgyi oukorgyáftáraaság 
barsi érdekeltsége értekezletet, tartott, mely.

■ bői kifolyólag titkár jelenti, hogy a köz- 
, ponttal a már meglevő szövetség nem akar 

egyelőre szövetkezni, hanem egyelőre kibő
víteni akarja magát még más cukortermelö

• érdekeltekkel e megyében.
] Ezt a tárgyalást tudomásul veszi a 
| közgyűlés.
’ Gazd. Egyesületek ez évi szövetség 

nagy gyűlésére kiküldetnek: Dombay víi.
| mos, Rudnyánszky János, Tarisch Rizaö( 

Zongor János és Levatich László.
i Folyó ügyek és indítványok.

Fájdalommal emlékezik meg egyesiiíe- 
i tünk két régi ügybuzgó alapitó tagjáról Bá

ró Pittel Gyula és Kosztolányi Aurél a 
közgyűlés e veszteséget jegyzőkönyveim 
megörökíti, elölegesen a gy ászoló család-uk 
az Elnökség kifejezte részvétét.

A lévai takarék ób hitelszövetkezet 
igazgatóságával kitérj idő szerződés a a. 
lasztmányi tagok által tárgyaltatván, ajiil. 
tatván az általa forgalomba hozott magyar
gépek és árukra nézve, elfogadja a köz
gyűlés a szerződést, s az Elnökség ny- ói
ban a szerződést aláírja.

Mint örvendetes eseményt jelen: a 
titkár, hogy a vármegye 200 kor. alapít
vánnyal lépett be az egyesületbe, 800 kor. 
segélylyel járul 1908 évre a gazd. vándor
tanár fizetéséhez, s az országos gazd. egy. 
letbe alapító tagul való belépését tudomá
sul adja, örvendetesen tudomásul véte’ik 
a a vármegye alispánnak köszönő átirat 
küldendő.

A paraszt kis gazdák azon interpella- 
tiot intézik egyesült e közgyűléséhez, 

i hogy mily káros a lótenyésztésre azo<i 
helytelei állapo', hogy lókereskedők össze 
vásárolt lovakat mint remundákat elővezetnek 
egy vidéken a katonaság részére s a tenyész- 

i tok ettől teljesen távoitartatnak, őket senki 
í sem értesíti, mint 1907 szeptemberben 
! Léván, a mikor Kiéin ipolyaághi lókeres- 

kedö vezette elő összevásárolt lovait a 
tény eszi ők kizárása mellett.

| Kérnek orvoslást a földmivelésügyi m. 
• kir. minister úrtól. Az egyleti közgyűlés 
| magáévá teszi teljes egészében a kis gaz

dák jogos felháborodását és felir a földmi
velésügyi, honvédelmi m. k. miniszter urakhoz.

A földmivelésügyi m. kir. minisztéri
umba ped'g a szerb marha becsempészése 
ügyében a titkár indítványára következő 
sürgöny küldetik.

Fölmivelé.-ügyi m. kir. miniszter Ur! 
1 A szerb marha becsempészése marha állo- 
' mányunkát nagy mértékben veszélyeztetvén, 

s károsítván gazdáinkat, a becsempészést 
megakadályozni, esetleg a boszniai határt 
elzáratni kérjüa.

Lüktető erő a vidéken.
A féktelenül dúló és határt nem ismerő 

drágaság és ve'e járó tengernyi mizéria
• nem szorítkozott csupán a fővárosra, hanem 

átcsapott a vidékre is, ahol ugyanazok a ba
jok, nyomorúságok és elviselhetetlen állapo
tok feltalálhatok, mint Budapesten.

Ami annakelőtte olcsóbb volt a provin
cián, mint az ország szivében, az ott moit 
jóval drágább; amiből kevés van a fővá
rosban (tehát borsosán, sőt paprikásán kell 
megfizetni) abból egyáltalán nincs a vidéken 
vagy ha van, csak a kiváltságosak jutnak 
hozzá horribilis árak mellett.

Mig Budapest fásult egykedvűséggel, 
lomha közönnyel szemléli a mai visszás és 
lehetetlen viszonyokat és közömbösen enge
di srófolni az élelmiszerek, a lakások és mi 
egymás árait, eddig a maradiságával csúfo t 
vidék megmozdul, eszmél és nem tűri né 
mán a rajta esett sérelmeket. A főváros kö
zönsége csak jajveszékel, siránkozik; a vi
dék meg mellőzi a szentimentális hangokat 
és cselekszik. Mert hát a szó ia, az Írás is 
eliöppen, tova száll és marad minden a 
régiben.

Itt tenni kell, itt cselekedni kell. A vide 
kezdeményezte a kollektív háztartás reme 
intézményét. Nagybecskerekröl indult ki 
közös konyha eszméje és hogy mennyire bt 
vált as öt ét, mennyire tért hódított a prak 
tikos terv, élénken dokumentálja azon k< 
rü'mény, hogy gyors egymásutánban léte 
sülnek ilyen Közös konyhák a vidék meg 
annyi részeiben. És ebben az irányban nap 
nap után még folyik a szervezkedés.

Ezzel az intézménnyel két égető kérdés 
oldott meg egy csapásra az életrevaló, nem 
tuoyáskodó vidék. Megoldotta: miként le
het az élelmiszer uzsora ellen sikeresen 
védekezni és megoldotta : m ként lehet nél- 
kü'özni a vagy nehezen kapható, vagy 
méreg drága bérért kapható megbizhatlan, 
hanyag cselédeket.

A vidék azonban itt nem ál', meg. Van 
még egy veszedelmes rém s ez : a lakás
drágaság. Ez a rém a vidéken is otthouo- 
san érzi magát, egyre kisért, hogy sikerült 
a Közfigyelmet migi ellea fordítani és a 
provincia ismét módokról kezdett gondol
kodni, mint lehetne e kellemetlen, zotd 
vendéget lezárni.

A polgármesterek csak legutóbb kong- 
resszusoztak, ahol több fontos, életbevágó 
kérdés került fs'szinre. Iry a lakáskérdés 
is, moly immár elviselhetetlen a vidéken, 
hol egy csomó mérsékelt javadalmazásu hi
vatalnok, ipvoi, tanitó él, kik nehezen 

| tudják az aránytalanul nagy babért meg
fizetni.



A polgármesterek gyűlésén Móba került 
es e misária és tervesetet nyújtottak be 
vidéki olcsó lakások építkezésének lehető
ségéről. A vidéken tömérdek üres telek 
van, melyeket egyes városok, helyiségek 
megvásárolnának és parcelláztatnák, vagy 
pedig lakóházakkal, olcsó, mérsékelt laká
sokkal beéppittetnék. Kérnék az állam tá
mogatását, de mindenesetre a hatóságok, 
az érdekelt és illetékes körök maguk tá
mogatnák leghathatósabban ezen eszmét a 
kivitelben. Ennél nem veszíthetnének a vá
rosok, helységek, mert hát a lakóházakra 
fordított kiadások szépen megtérülnének éa 
emellett előmozdítanák a sok intelligens, a 
nagyszámú hivatalnokok o'csó lakhatását.

'A fővárosban is szó esett városi lakó
hazak, illetve o’csó lakások építéséről, de 
mikor lesz ebből valami és mi az, ha a vá- 
r. ad 3Ü0-Ő00 lakást.

A vidék azonban meg fogja csinálni az 
0 ó lakásokat is, hogy az adófizető, tisz 
te^éges munkában görnyedő, kis fizetésű 
pt ;árok nyugodalma, tehát boldogsága 
m egyen.

A*  egészséges, üde szellem, mely a 
v set a múltban is áthatotta, a tiszta, 
hamisíthatatlan vér, mely lüktetett benne, 
to ábbra is, sőt még fokozva, fennállani 
j. ée praktikus, életbevágó, modern gon- 
c staival megszégyeníti a fásult fővárost.

Sz.

Különfélék.
— A vármegye székhelyének kér

dése. A megyei párt elnöksége lépéseket 
t»sz az iránt, hogy a székhely kérdésének 
eldöntésére december hó elején — eietlag 
mar 5-en — rendkívüli törvényhatósági 
közgyűlés hivassék egybe. A megyei párt 
erre vonatkozólag kellő időben közgyűlést 
hiv össze, s ennek idejéről, valamint a fent 
emlite’t törvényhatósági közgyűlés megcai- 
tarásáröl úgy a Bars, — mint a megyei 
párt elnöksége az összes tagokat értesíteni 
fogja. Mi már eleve is felhívjuk úgy a me
gye garami érdekeltségét, mint a megyei 
párt minden tagját, kik évtizedek óta oly 
nemes kitartással küzdenek a cél kiviteléért, 
bogy a kérdéssel már a mai naptól foglal
kozzanak és teljes erejükkel igyekezzenek 
azt érvény re juttatni.

— A tisztújító közgyűlés elha
lasztása. A tőreényhatósági bizottság tag
jai között szeles körben felmerült a kíván
ság, hogy a dec. 17.-éra összehívott 
tisztújító közgyűlés a karácsony és újév 
közti napok valamelyikére halasztassék el. 
Esen óhajtás mellett szól az, hogy Bzravár- 
megyében ez idén igen későre írattak ki 
a választások a kieső megyebizottsági tagok 
pótlására, holott ez más törvény atóságok- 
ban már október hó folyamán megtörtént 
Az esetleges fellebbezések, érvénytelen vá 
lasztá ok folytán dec. hó 17-én a bizottság 
teljes nem lehet. (A ti-ztujitást tudvalevő
leg sz 1908 iki tagok eszközük.) At is ne
hézség, hogy 19-ikére ismét közgyűlés lesz 
összehiva, s igy a két terminus közé esik 
egy nap esik. Általános óhajtás az, hoey 
a 19 iki közgyűlés — melyen még a 1907- 
iki bizottsági tagok szerepelnek — tar
tassák meg, a tisztújító közgyűlés pedig 
dec. hó végére hivassékössze.

— Rendkívüli törvényhatósági 
közgyűlés. Barsvármegye törvényhatósági 
bizottsága folyó hó 21-en d. e. 11 órakor 
Aranyosmaróton a székház közgyűrű ter
mében rendkivü'i közgyűlést tart, a mely
nek tárgysorozata a következő : 1. a vár
megye háztartási alapja 1903 évi költség
vetési előirányzatának ö szeálütása ; 2,
előterjesztés a zsitvavölgyi b. é. vasutaiap- 
usk a közúti alapba leendő beolvasztása 
iránt ; 3. a kir. törvényszék mellé rendelt 
esküdtbiróság esküdtei 1908 évi névjegy
zékének összeállításához a 12 bizalmi férfi
únak megválasztása ; 4 a községi és kör
jegyzők, valamint a aegédjegyzök 1908 
évi fizetésének kiegészítésére vonatkozó 
szükstgleti kimutatás tárgyalása. 5. Újbá
nyának pótszabályrendelete a szervezési 
szabályrendelet kiegészítő részét képező 
pótezabályrendeletnek módosításáról ; 6.
Újbánya 1907 évi költsegvetésenek bemu
tatása; 7. Újbánya határozata a városi al
kalmazottak réssere drágaság! pótléknak 
eng délyezése iránt; 8. Újbánya városnak 
fellebbezéssel msgtámadott határozata a 
vár ;i volt helyettes erdőtiszt visszatartott 
illet fényeinek tárgyában: 9. Berekalja 
község határozata a r. kath. iskola építési 
költségeire 16,000 kor. segélynek megsza- 
vazása s ezen összegnek kölcsön utján va ó 
fed :éae iránt ; 10. Garamujfaiu község 
határozata körjegyzői laknak épitéte és 
8 célra kölcsönnek felvétele iránt * 11. a 
lekéri körjegyzői lakás építésére vonatkozó 
vállalati szerződés bemutatás”.

— Barsmegye közigazgatási bi
zottsága folyó hó 12-én tartotta haviüié- 
•ét üimonyi Béla alispán elnöklete mellet'. 
Az alispán) jelentés szerint a közigazgatás 

as elmúlt hóban a rendes maradt. 
Múlt hó 23 án megvizsgálta az oszlányi 
járás főszolgabírójának hivatalát s azt rend*  
b«n találta. A földmivelésügyi kórmány 
Hars vármegyét érdaklöleg akként rendel
kezett, hogy Nyitra székhelyijei egy uj 
bliattenyésztesi felügyelői kerü etet szerve
it, melyhez Nyitra- és B*«  vár
megyék tartoznak. Kijelenti, hogy » var

megye területén elhelyezve levő csendőr
őrsök száma eggyel szaporodott, amennyi
ben Kis-kálnán egy nj őrs lett felállitvs, a 
melylyel ezek száma 17-re emelkedett. A 
no. kir. csendörség esemény jelentése s«e- 
rint a múlt hóban az illetékes bíróságokhoz 
fel lett jelentve 3 hatósági elleni erőszak, 
6 rágalmazás és becsületsértés, 4 as ember 
élete ellen elkövetett bűntett és vétség, 

( 16 közegészség elleni vétség, 1 személyes 
szabadság megsértése magánszemély által, 
3 magánlak megsértése magánszemély által,
49 lopás, 1 rablás, 12 orgazdaság és bün- 
párto'ás, 9 más vagyonának rongálása, 76 
különféle kihágás. Tüzeset 23 fordult elő. 
A kir. Tanfelügyelő bejelentette, hogy a 
miniszter az újonnan tervezett tőrei áll. 
népiskolához Akucs István okleve'es tanítót, 
és Lichtner Jánost nevezte ki, — éa Strubner 
Gizella barsendrédi tanitónö fizetésének 
800 koronáig való kiegészítéséhez évi 700 
korona államsegélyt engedélyezett, — a 
magyar nyelvtanitól körül kitűnt tanítók 
jutalmazására dr. Körössy József és Pollák 
Henrik által tett alapítvány jövedelméből
50 50 korona jutalomban Schottert Ferenc 
péli, és Pelcer István garamneleciényi taní
tókat részesítette.

— Az uj tanítóképző terveit már 
elküldték a tanári testülethez és igazgató
tanácshoz hozzászólás és véleményadás cél
jából. Av állami műépítész két tervet do'- 
gozott ai, egye*.  80, másikat 120 Bennlakó 
növendék részére. A tanári testület a lehető 
fejlődés szempontjából ez utóbbinak kivi
telét kéri. A« épület áll : alacsony földszint, 
magas földszint és két emeletből ; valósággal 
olybá fog feliünn:, mintha három emeletes 
volna. Frontszélessége 80 méter, két oldal
ás egy mélyen benyúló közép-szárnnyal. 
Az építési költség 486,000 koronát, vagyis 
kerekszámban félmillió koronát tesz ki. A 
vizet az épü'et alatt fúrt kút fogja szolgál
tatni ; az alacsony földszinten, bér' az 
épületben lesz a gépház és a szivattyú. A 
főépülettől távolabb, a telek keleti szögle
tében egy külön pavtllon lesz az esetleg 
ragályos beteg növendékek részére. — Az 
épület, tekintve a inak pompás helyét és 
hatalmas arányait, mindenesetre kiváló dí
sze lesz városunknak.

— A lóval takarékpónxt&r részvény
társulat mai napon délelőtt 11 órakor Láván

■ saját helyiségeiben rendkívüli közgyűlést 
tart. Es alkalommal hozza sz igazgató,ág a

, részvényesek közgyűlésének tudomásara az 
újonnan megállapi o t 500,000 koronás rész- 

- vénytőke részleteinek befizetését és az alap
szabályok erre vonatkozó tételeinek módo- 

1 sitását.
— A Lóval Sportegylet folyó hó 

19-én d. u. 5 órakor a kaszinó társalgó 
termében választmányi ülést, ezután pedig 
6 órakor rendes közgyűlést tart, mely 
utóbbira az összes tagok hivatalosak. A 
választmányi gyűlés előkészíti a közgyűlés 
tárgyait, melyek: Soós János pénstárnoz át- 
helyeztetése következteben uj pénztáros 
választása, pártoló tagot felvétele, végül a 
sporttelep kérdésének elintézésére kikü'dött 
bizottság jelentése s ebből folyólag batáro- 
zat-hozata1.

— Érzőébe*  ünnepély. A lévai róm. 
katb. főgimnázium magyarországi szent Er
zsébet születésének hétszázados jubileumán 

1 1907 évi november hó 19-én, d- <i. 10 óra
kor az iutézet dísztermében ünnepélyt 
tart, melynek műsora : 1. Részlet „A ploer- 
meli búcsú*  cimü opsrábó'. Előadja: a 
főgimnázium éneakara és az önképtököri 
zenekarból Jancsy Gyula, Grünfeld G iza 

i VII., Fekets Lás’ló, Weisz Kálmán, és Huberth 
István VÍI o. tanulók. 2. BinA. .Szent Er
zsébet betege*  Szavalja : Szomolányi Antal 
VII. o. t. 3. Schubert F. „Ima." Eöadja: 
a főgimnázium énekkara. 4. „Ünnepi beszéd" 

: Tartja : Rassovszky Kálmán a. r. fógimnázi- 
; umi tanár, 5. Dsmény-Siepessy. „Szent Er

zsébet*  Melodráma. Zongorán előadja : Hu- 
bertli István VII. o. t. Szavalja : Fogdt 
Lajos VI. o. t. 6. „Szent Erzsébet rózsái*  

, Szavalja: Susnik István I. A. o' t. 7. Gzal
■ F. .Rhapsodia.*  Zongorán előadja : Huberth 

Pál V. o. t. 8. Váradi A. „Melyiket.*  Sza-
I valja : Rohonyi Oszkár Vili. o. t. 9. Ro- 

senzwsig. „A magyar szív* Induló: Eőadja 
az önképzőkört zenekar.

— Főúri vadászat. Gróf Breuner 
Ágoston örökösei zselizi vadászterületén 
folyó hó 11-14 napjain Gróf Coudenhouie 

ÍCuno rendezése mellett sikerült vadászat 
tartatott. — Összteriték 1671 nyúl, 600 
fácán, és mintegy 100 drb. egyéb vad. — 
R szt vettek a vadászatban; Herceg Auers- 

♦ perg Károly az osztrák urakbázának elnöke,
Gróf Szécheny Sindor főrendiházi alelnök, 

‘ 11-rcag Auersptrg Adolf, Herceg Ratibor
Victor, Gróf Sécheny Domonkos, Gróf Zichy 
Andor, Gróf Kufstein Károy, Gróf Herbers- 
tein Herbert, Gróf Stubenberg Kamill, Báró 
Döring Felx, és Dreiscck Sándor.

— A tanítóképző Ifjúságának elő
adása, melyet az újbányái tüzkárosultak 
javára ma délutánra terveztek, a katb. kör 
ünnepélyére való tekintettel nem ms, hanem 
a jövő vasárnap, vagyis nov. hó 24-éu d. 
u 4 órakor tariatik meg.

— Szakfelügyelői látogatás. Mittel- 
mann Nándor, a székesfővárosi felsőkeres
kedelmi iskola tanára, — mint a minisz
térium által kinevezett szakfelügyelő — folyó 
hó 14 én az esti órákban látogatta meg a 
lévai kereskedőtanonc iskolát, mely alka
lommal a» iekol*  wMep végig 

I

i

I

i

hallgatván * tanulók feleleteit, a tantestü- | 
lettel tartott értekezleten teljes elismeréssel 
nyilatkozott as iskola csinos helyiségei — 
és a megfelelő bcrendesésről s eunek kap
csán dicsérőleg emelte ki a városnak a 
kulturális célokat támogató nemes és nagy 
áldozatkészségét. A tanulók szabatos fele
letei pedig srról győzvén meg a szakfelü
gyelőt, hogy a tantestület az iskola szerve- 
zetének'keretében a legsikeresebb eredmény
nyel o'dja meg nehéz feladatát, * tantes
tület tsgjiinak buzgó münödéséért őszint i 
köszönetét fejezte ki.

— Gyászrovat. Mácsai F.órts, bars
megyei származású esztergom egyházmegye- 
á dozó pap, volt lévai káplán, azután 
névedi ; majd báthi plébános, később 
a nagyszombati szo'gálatra képtelen papok 
intézetének taeja folyó hó 3-án életinek 
55-ik évében Nagyszombatban elhunyt.

— Visszahelyezés. Hegedűs Mór 
kir. mérnököt, aki másfél evvel ezelőtt 
Aranyozna .ró hról a misko'ci m. kir. állam- 
epitászeti hivatalhoz helyeztetett át, a ke- 1 
reskedalemügyi miniszter az aranyosmaróti 
kir. államépitészeti hivatalból helyezte 
vis.za hasonló minőlégben.

A legjobb és legfinomabb bőr
tisztítószer a Gotiin- Hogy ez a szer eső- ' 
rendű gyártmány, bizonyítja az a sok ' 
kitüntetés, meyben a ke.-zitő cég már 
részesült. így legutóbb a Sít. Louisi vilag- 
kiá líráson a Grand Pr x vei lünteiték ki. 
Dacára elsői 6udü előnyeinek a G obin nem 
drágább más gyártmánynál és étért > em 
szabad egy háztartásban sem szabad h á- 
nyosnia. Kísérelje meg mindenki es egy 
próba után állandóan ezr fogja h-szoá ni. 
Vigyáznunk, hogy a dobozon a G obin szó 
álljon, mer. azt a szót szabadon védi —

Közönség köréből.
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Köszönetnyilvánítás*
Ez utón mondunk hálás köszönetét 

mindazon jó barátaink, s iiuaerőseinknek, 
kik * felejthetetlen férj, s szeretett jó atyánk 
elhunyta alkalmából fájdalmunkat részvé
tükkel enyhítették.

Léva, 1907. évi november hó 11. 
özv. Kern Albertné és gyermekei.

Köszönetnyilvánítás.
Kónya József városi rkspitány ur Dobrova 

János máv. állomási felvigyázó ur adománya
ként 7 korona 09 fi lért és Szilágyi litván hon- 
védföhadoagy ur ney ügyből kifolyólag 10 
koronát; Ponocky litván oszlányi főszolga
bíró ur 15 koronát küldött Stefánia árva
házunknak ; a Boleman örökösök gyógy
szertárában felá'litott perselyből pedig 16 
korona 16 fi lért kaptunk árvaházunk cél
jaira.

Amidőn fenti kegyei adományok kézhez 
vételét nyilvánosan is van szerenciénk iga
zolni, fogadják a nemesle kü adakozók 
jóságukért leghá'átabb köizönetünket.

Léva, 1907. évi november hó 11.

Leidenfrost Tódorné Faragó Sámuol 
nöegyl. tb. elnök nöegyl. titkár.

Születés.

Az anyakönyvi hivatal bsjegyzései.
1907 évi november 10-étö1 1907 évi november hó 17-ig
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Bozóki Julianna fiai halva szü'.

Miba'ovic8 Rezső Koskó Ilona fiú László Jenő

Házasság.

Völeaeny es menyasszony neye Valláaa

öav. Szolcaik J. Oyurcsek R. rkath.

Gubó Gáspár Sabik Mária rkatb.

özv Heoht M. özv Reich L. izr.

Hiiodler Simon Meisel Szidónia izr.

Halálozás.

Az elkint nere Kora A halál oka

özv. Veres Bálint 65 éves Véres agyguta

Maeanba Oyörgyné 5^ éves (dőlt veaegyull.

Boldia Ferenc 13 hónap. Tüdőgyulladás

I

Lévai piaciárak.
Rovatvezető: Kónya Jóne' rendőrkapitány

Bum m.-mássánként 22 kor. 40 fill. 22 
kor. 60 fül. — Kétszeres 18 kor. 40 fill. 18 
kor. 80 üli. — Rozs 21 kor. 40- fill. 21 kor 
60 fill. — Árpa 15 kor. 60 fill. 16 kor. 20 
fill. — Zab 16 kor. — fill. 16 kor. 30 fill
— Kukorica 12 kor. — fill. 12 kor. 80 fill
— Lencse 20 kor. 60 fill. 22 kor. 40 fill. — 
Bab 14 kor — fill. 14 kor. 50 fill — Kő- 
les E kor. 20 üli. 9 kor. 60 fill,

Vetőmagvak. 100 kilóknánt : Budapesten 
Lóheremag, természettől arankamentes 
154—164 korona aprszemü arankát tartal-t 
mazó 148—152 kor. n^gyszemü aranká, 
tart tlm tzó 140—145 kor. Luczernamag 
természettől arankamentes 150—155 kor. 
arankas 135—145 kor. Biborhere 36—40 
kor. Biltacsin 30—34 kor. Ötzi borsó 17—18 
kor. Őszi bükköny 22-24 kor. Ssttstöt 
bükköny 36—40 kor.

Szerkesztői üzenetek.
„Au*  Gr Sít, Kereszt. A cikket köszönjük, de 

már előbb Ígéretet kaptunk a re terád ára nézve, mely 
azonban c$ak a jövö számban fog megje’enni. Az 
öné tehát elkésett.

Sz. J. Zseliz. Mivel iuai lapunk vezércikke ugya
nazon tárgyról szól, a küldött cikk fölöslegessé vált- 
A másikat köszönettel közöltük.

Nyilttér.

M O LL- FÉLE
LSEI DLITZ-PORL
Enyh°, oldó hásiszer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az ülő életmód egyébb következmé
nyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Z^oll
készítményeit.

t M OLL-FELE I
SÓS - BORSZESZ

tó és erősítő bedörzsölés.
elismert, régi j Uiirnevü házis^er 
szaggatás és hűtésből származó 

mindennenrü bet-gségek ellen.
Eredeti üveg ára Iror, 1.©O 
Kapható minden gyógyszertárban 

és drogériában.

Föszétküidási hely MÓLLÁ gyógyszerész, 
ci. és kir. udv. szíllitő, Béci, 1. Tucblaiben 9.

Eladó ház.
A Balassa-utca 8 számú 

újonnan épült 4 szoba és 
mellékhelyiségekből álló ház 
szabad kézből eladó.

Bővebbet a kiadóhivatalban.

, Eladó!
j Ladányi-utca 8 számú

valamint kákákban szép fekvésű 
szőlő

hajlékkal és pincével eladó- 
I Bővebbet Singer Izidor 

fűszer és teavaj üzletében Léván.

Védjegy: „Horgonyt

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

pótléka, üü
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek V/J 
bizonyult köszvénynél, osúznál és meghülé- lát 
seknél, bedörzsölésképpen használva.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak I 
olyan üveget fogadjunk el, mely a „Horgony'1 ! 1 
védjegygyei és a Richter cégjegyzéssel elÜ- Vy/ 
tott dobazba van csomagolva. íra üvegekben 
K—.80, K 1.40 és K 2.— és úgyszólván min- 
den gyógyszertárban kapható. — Főraktár: rzn 
Török József gyógyszerésznél, Budapest <y

DL Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz”, KM 
Prágában, Elísabethstrasse 5 neu. ZN

Mindennapi szétkü’dés. f ’i
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4216/19Í17 tlkri szám.
Árverési hirdetmény!

A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
köabirré teszi, bog? a Lévai Takarék- és Hitelintézet 
végrehajtatóuak Huliey János végrehajtást szenvedő 
elleni 200 korona tőkekövetelés és jár. iránti végre
hajtási ügyében a lévai kir. járásbíróság területén levő 
Léva r. t. városban fekvő végrehajtást szenvedőnek és 
az 1881 évi LX. t.-c. 156 §.a szerint kiskorú Huliey 
Mária. János, Vilmos és Etel társtulajdonosoknak a 
lévai 1363 számú tlkvben A. f 1 sor 238 házszáinu 
iogat'anára és az az?n épült 201 ő. i. számú házra 
egészben 2358 korona kikiáltási árban az árverést 
elrendelte és a fentebb megjelölt ingatlan az 1907 évi 
decenber hó 16 Ik napján délelőtti 9 órakor a lévai 
kir. járásbíróság telekkönyvi kiadó hivatalában meg
tartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron alul is 
el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanuk 
becsárának 16°/,-át készpénzben vagy az . 881 évi LX. 
t.-c. 4> § Ában jelzett évfolyammal számított és az 
1881 évi november hó 1-én 3333 szám alatt kelt I. 
M. K. 8 § Ában kijelölt ovakképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, vagy az 1881 évi LX. t.-c. 
170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál tör
tént előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni

Kelt Léván, a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1907. évi szeptember hó 23-ik napján.

Pogány Virgil,
kir járásbiró.

3393/1907. tlkvi szám.

Árverési hirdetmény •
A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 

közhírré teszi hogy a lévai takarék és hitelintézet 
végrehajtatóuak Bucsek Gyula és Bucsek Mária vég
rehajtást szenvedő elleni 1700 korona tőkekövetelés 
és jár. iránti végrehajtási ügyében a lévai kir. járás 
bíróság területén levő Léva községben fekvő a Bucsek 
Máriának a lévai 1365 számú tjkvben A f 2 sor. 679 
hrzzámu ház és közös udvarból álló egész ingatlanra 
1488 korona kiváltási árban az árverést elrendelte ég 
Logy a ‘eutebb megjelölt ingatlan az 1907 évi decem 
bér hó 18.ik napján d. e. 9 orrkor ezen telekkönyvi 
kiadó hivatalában megtartandó nyilvános árverésen a 
kikiáltás, áron ahil is el fog adatn!.

Árverezői szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át készpénzben vagy 1811 évi LX. 
t.-cz. 42§-ában juizett árfolyammal számított és az 1881 
évi november hó 1-én 3383 szám alatt kelt I. M. R. 
8 §-áb»n kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni vagy az 1881 évi LX. t.cz. 170 § a 
élteimében a bánatpénznek a bíróságnál történt elölegos 
elhelyezéséről kiállított 
átszolgál tatn:.

KeltLéván a kir. jbság mint telekkönyvi hatóságnál 
1907 évi október hó 7-ik napján.

szabályszerű elismervényt

Pogány Virgil,
kir. járásbiró.

509/1907 szám végrhtó.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi L X. 
t.-c. 102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
az aranyosmaróti kir. járásbíróságnak 1906 évi V. 
250/11 számú végzése következtében dr Révész Károly 
ügyvéd által képviselt Arvay J. és tsa javár*  dr. Per- 
8ay Ferano ellen 567 kor. s jár. erejéig 1906 évi má
jus hó 22 n. foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján le-éi felülfoglal: 5644 koronára becsült következő 
ingóságok, u. m. bútorok, Jostqép, könyvek stb. nyil
vános árverésen eladatuak. Mely érvelésnek a lenti 
kir. járásbíróság 1906 évi V. 250,12 száma végzése 
fo'yán 50 kor. haAi tőkekövetelés, ennek 1901 évi 
tnáic. hó napjától járó 5°|0 kanra’ai, l/s0/° váltódij és 
eddig összesen 110 k r 70 fillérben bíróilag már meg
állapított kö'tségnek erejéig, Aranyosmaróton, 1907. 
évi november hó 25 ik napjának délutáni 2 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c, 107. és 108. 
§-ai értelmében készpénzfiízetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fog adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
is le és fölülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volva, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 
120. §• értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Aranyosmaróton, 1907. évi november hó 10-: k 
napján.

Bagotai Lengyel Aurél
kir. bír. végrehajtó. I

1891/1907 tlkvzzám érk. uept. 11.
Árverési hirdetmény !

Az újbányái kir. jbság, mint telekkönyvi hatóság 
közhírré teszi, hogy Strba Géza dóczifüréezei lakos 
á[tal előterjesztett kérelemhez képest a 5210/904 első. 
_  2022/904 másod-ik 1278/907 p. sz. harmadbiróságí 
Ítélet alapján a végrehajtási árverést az ar-maróthi 
kir. törvényszék. — az ujbányai kir. jbság területói 
levő, a felsóhámori 246 sz, tjkvben A I sor 933 b,Si 
alatt foglalt belteleken épült für/szmalomra és tartó, 
zéksira C 1 alatt özv. Jimmermanu Józsefné «*ül.  
Zimmermsnn Mária javára 1/2 részben bekebelezési 
szolgalmi joggal terhelten 3000 kor. ezennel megáll,, 
pitott kikiáltási árbau elrendelte <'e hogy a feunebb 
megjelölt ingatlan az 1908. évi január hó |8-áuak 
délelőtti II órakor Felső-Hámor község házánál meg. 
tartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fog. — Árverezni szándékosok 
tartoznak az ingatlan beisárának 10 %-át, vagyis 3QQ 
koronát készpénzben, vagy az 1891; 6O.t. ez. 42 , 
ában jelzett árfolyammal számított és az 1881 vi 
november hó 1-én 3333. sz. a. Kelt igazságiigymin;.,. 
téri rendelet 8. §-ábau kijelölt óvadékképes értéi-pj. 
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1 -|. 
60. t. ez. 170. j-a értelmében a bánapénznek a ' 
.ágnál előleges elhelyezéséről kiállittott szabályos i 
elismervéoyt átszolgáltatni.

Kelt Újbányán a kir. jbság, mint tkvi hatóságnál 
1907 évi szeptember hó 21-én-
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TIRGRAM-POR
az egyedüli szer, me’y az összes rovarokat gyorsan ős alaposan 
kipmztii ja ; üvegben —.30, —.60, 1,— és 2,— koronáért kapható

TIRGRAM TINKTURA
.40, —.80, 1 20, 2.60 és 5.—csakis Poloskák ellen üvegekben . ,

térít kapható minden jobb drogériában, fűszer- és festék-kereskedésben, 
ahol T.rgram Pinkátok ki vannak függesztve. Ügyeljünk a ,TIB>GBiAM“ 
névre. Gyár : Budapest, IV. kér, Károly utcza 1.
Kapható Léván : Kiéin Benő, Silbinyer Zsigmond, Wilteim Gizella, Blum R., 

Kertész Lajos, Knapp Ignácz.

Szabadalmazott érckoporsók Beschorner gyárából, légmentességü. Gyermek 
részére 18 koronától fölfelé. Felnőtteknek 60 koronától 100 koronáig.

Fakoporsó
Gyermekeknek 4 koronátó lfölfelé. Felnőtteknek 16 koronától fölfelé.

1 kor. 80 fillértől Í2O-3O koronáig.

Raktár: KERN TESTVÉREKNÉL Léván

Knapp Dávidi:

311 —■■ ■"
jlg mezőgazdasági és varrógép raktára LEVAN.
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Piactéren — nagy kiterjedésű gépraktárom cél- 
— újonnan épült házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás
van berendezve,- melynek megtekintésére az érdek
lődő közönséget — vétel kötelezettsége nélkül is 
— mindenkor szivesen látom és szakszerű magya
rázatokkal készséggel szolgálok.

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

*

$ 
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Magy. kir. 
dohány, szivar, 

lőpor és kártya
árulás-

Első 
gazdasági és var

rógép-, 
koszorú.-, 

fa- és 
érczkoporsó 

raktára. AZ ARANY KASZÁHOZ.

g-ScLcllol 
Borászati '“•ói 

Egyesület 
mint részv, tírsisig 

p iliczl-ioni ni 
elárusító raktára

Folyékony 
arany és ezüst

^ijp w
Ajánlják dúsan berendezett vas-, fűszer-, csemege

liszt-, festék-, kefekötő áruk- gazdasági- és kerti-magvak, 
vadászati eszközök, hangszerek, igen fii

kályhákkal felszerelt raktárukat. v i i a
Vidéki megrendelések legnagyobb figyelemmel és 

gyorsan teljesittetnek. uj képes árjegyzékek kivánatra bér
mentve küldetnek.
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Varrógépek és Műhímzés 9
valódi első magyar szab. Adria-, Dürkopp- és Gasse-féíe uj Singer gépek í 
igen csinos kiállítassa! 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval V 

Árak részletfizetésre: korona
E.m. monopol-, Dürkopp és Gasser uj Singer varrógép 56-tól 76-ig
------- r - - • — ■ • 72-től 80-ig

78-től 88-ig
76-tól 80-ig
86-tól 96-ig
96-tól 100-ig 

100-től 120-ig 
130-től 150-ig 

120 korona 
150 korona

44 korona

Uj Singer médium iparoegép állványnyal
Titania aj nagy Singer 4-e« iparos varrógép . 
Nagy Howe iparos varrógép
Vaódi azabadalm. Adria családi varrógép

, , .láb és kézi hajtásra
Körbajóe családi (Kingschiff) gép

, iparos (Kingschiff) gép
Valódi Dürkopp — központorsó — gép

* * *•»<•>*Uj Singer családi varrógép kézi hajtásra

■***  Mfihímzésl készülék

Főfalét ár :

KERN TESTVÉ
Legjobb géptük, részek és hajók olosón

j I U1L Un UlJUgJ UUMl HU1 l

f legdiszesebb kivitelben
kószittettnek

Nyitrai és Társa
könyvnyomdájában Léván.
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Nyomatott Nyitrai ás Társa könyvnyomdájában Léván.


