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Közgyűlés a székhely
kérdésben.

Lapunk előző számában a me
gyei párt elnökségének értesülése 
alapján tudomására adtuk megyénk 
érdekelt közönségének, hogy a székhely- 
kérdésben Kazy János főispán össze
hívása és egy indifferens főispán veze
tése mellett december hó 12-én tartandó 
rendkivüli közgyűlésen dönt Barsvár
megye törvényhatósági bizottsága.

E nagy fontosságú kérdésben kibo- 
csájtott 
szól :

meghívó * következőkép
I

MEGHÍVÓ.

Sándor és társai törvényhatóságiHolló
bizottsági tag uraknak kérelme foly
tán Barsvármegye törvényhatósági bi
zottságát a folyó évi deczember hó 
12-én d. e. 11 órakor AranyosmarótOD, 
a székház nagytermében tartandó 

rendkivüli közgyűlésére 
tisztelettel meghívom.

TÁRGYSOROZAT:
Holló Sándor és társainak követ

kező indítványai;

1. Mondja ki Barsvármegye törvény
hatósági bizottságának közgyűlése határo- 
ntilag, hogy a vármegye közigazgatási 
uékhelyét Aranyosmarótról Lévára helyezi 
it és ezen határozatának gyors érvényesítése 
céljából, valamint esen határosat fo'ytán az 
1723. LXXIII. t.-cz. alapján s as 1876. 
XXXIII. t.-cs.-ben as újabb székhelyek meg
határozásánál követett eljárás értelmében 
Barsvármegye székhelyének is törvénybe 
leendő iktatása végett lehető legrövidebb 
idő alatt küldöttaégileg jár el a Nagyméltó- 
légu Belügyminiater és Ministerelnök Urak
nál, valamint a Ház Nsgyméltóságu Elnöké
nél i», a meiy küldöttséget a törvényhatósági 
bizottság- saját kebeléből a következő : 
Báthy László, Balogh János, Bedross József, 
Belesik László, Benkovits Gésa, Bihary 
Kálmán, Csekey Vilmos, Dombsy Vilmos, 
Dr. Frommer Ignácr, Dr. Godin Károly, 
Holló Sándor, Kazy Jánoa, Kachelmsnn 
Káro'y, Dr.Kmoakó Béls,Leidenfroat Tivadar, 
Levatich Gusztáv, Lócssy Imre, Mocsy Lajos, 
Ordódy Endre, Ordódy Lajos, Varga József, 
Vétsél István, Vizy Ferenc*,  Dr. Zilenyák 
János, Zongor János 25 tagból alakítja meg 
1 ngyanest a most névleg megnevezett kül
döttséget mint bizottságot a székhely áttéte
lének előkészítésével is megbízza.

2. A deczember hó 17 -éré kitűzött tiszt
újító közgyűlésnek deczember hó 30-ára 
leendő elhalasztása.

Aranyosmsrót, 1907. évi november hó 
29-én.

kazy János
ea. ia kir. kamarás, főispán.

A székhely-kérdésben benyújtott 
indítvány oly szerencsés csoportositás- 

van megszövegezve, hogy akár 
egyhangúlag, akár a szavazás iránti 
érdesnek feltétele mellett — egyszer 
Megejtendő szavazás utján elintézhető.

• •
Barsvármegye székhely kérdését 

njabban a hatvanas évek utolján Botka 
Tivadar, barsmegyei követ, Ar- Marót 
fékének (Kisvezekény) nagybirtokosa 
közre bocsájtott emlékiratában hozta 
felszínre ; azóta, az utolsó két évtized
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alatt memorandumokban, hírlapi köz
leményekben és a törvényszék kérdé
sének tárgyalása alkalmából Barsvár
megye törvényhatósági közgyűlésén 
széles mederben, tárgyilagos vita folya
mán minden oldalról meg lett világítva.

Ma a megyei pórt, a garami 
érdekeltség köréből alakulva tartja a 
kezében Barsmegye ezen nagyfontossá- 
gu kérdését, s vagyoni, számbeli s erköl
csi erejének tudatában le nem teszi 
addig, mig az a többség akarata sze
rint — a közérdek szolgálatában — 
nem nyer megoldást.

Ha valaki a folyó hó 12-én tartandó 
rendkivüli gyűlésen az addig kifejtett 
nézetek, argumentumok számbavétele 
után még újat tud felhozni, a törvény
hatósági bizottság közgyűlése bizonyára 
szívesen meghallgatja.

Nincs kizárva azonban, hogy a két 
párt vezérférfiai között már érintett 
ama megállapodás jut érvényre, mely- 
szerint a kérdés — minden vita nélkül 

által fog

gyors lefo-

szerint a kérdés — minden 
— egyszerűen szavazás 
eldöntetni,

A gyűlésnek szabatos, 
lyására nézve azonban nemcsak ezen 
megállapodás nyújt támpontot, hanem 
ama legilletékesebb fórum által nyújtott 
garancia, melyet a gyűlés pártatlan 
vezetésére és lehető leggyorsabb lefoly- 
hatására nyertünk.

A közgyűlésnek indifferens vezetője 
L i p p a y Géza Győrmegye és Győr vá
rosa köztiszteletben és bizalomban álló 
főispánja, a ki Barsvármegye ideiglenes 
vezetésére van kinevezve.

Teljes bizalommal fogadjuk őt és 
megnyugvással tekintünk a gyűlésnek 
korrekt, pártatlan vezetése elé.

* ♦
*

A megyei párt minden tagja részt 
vesz a közgyűlésen, mert tuda
tával bir minden tag, hogy a székhely
nek Ar, Maróiról — Lévára leendő 
áthelyezése nei^sak Barsvármegye 
érdeke, de országos érdek is.

■ A közérdek szolgálatában — köte
lességérzettől áthatva — tagjaink 
tántorithatlanok s célunk megvalósítá
sát, mely a székhely-kérdésben dombo
rodik ki, szavazatával ez úttal is támo
gatni minden tag erkölcsi kötelessé-
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Holló Sándor.

A barsi főispán.
Kazy János, Barsvármegye főis

pánját a kormány saját kérelmére 
állásától felmentette. És miután a vár
megye vezetése más kezekre bízatott, 
búcsúznunk kellene vármegyénknek 
19 éven át volt vezetőjétől, de mi ezt 
az érdemes férfiút, — ki nem csak az 
elnöki székben kinevezésénél fogva, de 
azon kivül is a saját kedvelt egyénisé
gét övező határtalan bizalom és szere
tet és páratlan körültekintésénél és 
igazságszereteténél fogva a vármegye 
közönségének igazi vezetője, tanács
adója és pártfogója volt, — nem bucsuz- í I___ r w

I tatjuk ; mert habár les. állt az elnöki 
emelvényről, hogy a vármegye egy
szerű harcosaként velünk maradjon ; az 
ő nagy tudására, szókimondó, bátor és 
egyenes jellemére, az ő erkölcsi támo
gatására nekünk még nagy szüksé
günk van.

És a miként Kazy János közel két 
évtizeden át megnyerte és bírta a vár
megye osztatlan szerétét, kit sohasem
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láttunk — más vármegyékben sokszor , 
tapasztalt szokás szerint —pártok eszkö
zévé sűlyedni, ki az igazságot sohasem 
a pártállásra való tekintettel, hanem 
kizárólag saját legjobb meggyőződése 
szerint mérte s főleg a ki vármegyéjét 
nem csak kötelességből, de szeretettel 
is kormányozta, ép úgy most, mikor a 
vármegye gyeplőjét kezéből váratlanul 
letette, azt reméljük, hogy ez nem 
pályafutásának végét, hanem azt jelenti, 
hogy most lesz 0 egészen a mienk, 
s azt a tehetséget, bátor és fáradtságot 
nem ismerő tevékenységet, melyet 
eddig köztünk s hivatalos teendői között 
megosztania kellett, ezentúl a mi 
javunkra, a vármegye javára fogja 
felhasználni egészen.

Nem akarjuk őt elveszíteni ezentúl 
sem, mert hiszen a miként hivatalos 
állásában is sok üdvös és hasznos 
dolgot valósított meg, ezentúl még több 
ideje lesz, hogy gazdag tapasztalatával, 
tudásával bennünket nagy és magasztos 
céljaink megvalósításában segítsen. Ve
zérünk marad ő ezentúl is bár nem 
hivatalos állása, de a személye iránt 
nyilvánuló általános bizalom és szere
tetnél fogva. Az a két évtized, a me
lyet a vármegye élén kifejtett mun
kásságban töltött el, alapos garanciául 
szolgál nekünk arra nézve, hogy Kazy 
János a jövendőben is az marad, aki 
volt a múltban, Barsvármegyének 
önzetlen hű fia, az igazság nemes bajnoka.

Ismerjük az okokat, a melyek őt, 
a puritán jellemű férfiút távozásra 
bírták, ez úttal azonban nem akarunk 
rekriminációkkal élni, mert hisz az ő 
szerénységét sértenők vele, de épen 
azért nem győzzük eléggé hangsúlyozni, 
hogy Kazy János azért a mi Kazy 
Jánosunk marad, mert nem ő neki 
adott a főispáni szék fényt és méltó
ságot, de az ő működése és hivatalos
kodása, egyénisége és jelleme képezte 
díszét a barsi főispánságnak.

*
♦ *

A kormány a vármegye ideiglenes 
kormányzásával Lippay Géza győri 
főispánt bízta meg. Helyeseljük a kor
mánynak ezt az eljárását, mert ezáltal 
okszerű magyarázatát látjuk azon 
intenciójának, hogy a kormány meg
felelő körültekintéssel akar ennek a 
főispáni széknek betöltésénél eljárni, 
mert szerintünk is nem egy könnyű 
Barsvármegye mai helyzetében meg
felelő főispánt találni. Tudjuk 
jól, hogy a vármegye nyugalma és 
közbékéje függ ezen kinevezéstől, ép 
azért elvárjuk, hogy az uj főispán 
a megyei pártokon kivül álló legyen, 
hogy igy érdektelen lévén, pártatlan 
rokonszenv legyen a kinevezés alapja, 
nehogy az eddigi két évtizedes, tapin
tatos kormányzást riasztó és sértő 
ellentétképen a pártoskodás, a pártok 
küzdelme, személyek privát önző harca 
váltsa fel a közigazgatás menetének és 
a vármegye nyugalmának kárára.

I
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KUzdjiink hogy győzzünk !

Mi óhajtjuk, akarjuk a népek, a világ 
reformját, de mégis megfeledkezünk a sa
ját bensőnk reformjáról.

Akarjuk as emberi társadalom meg
gyógyulását, megújhodását, kívánjuk as 
összes emberiség újjászületését; de semmi
ért a világon nem akarunk újjászületni 
önmagunk, holott mégis mi esen nagy 
világcsaládnak egyes részeit, egyes tagjait 
képezzük.

i

S mégis tagadhatlan igazság az, hogy 
öujavu'ásunk nélkül az emberiséget sem 
jobbítani, sem tökéletesbiteni képesek so
hasem leszünk.

Ez oly könnyen megérthető, hogy e 
tekintetben igazat ad nekünk az egyszerű 
ép ész, ha az nincsen is fölfegyverezve 
akadémiai műveltséggel.

Rossz téglából nem lehet fölépíteni 
szilárd házat; rossz emberekből pedig, ha 
makacsul ragaszkodnak hibáikhoz és bűne
ikhez, nem lehet kialakítani és teremteni 
jó és boldog emberiséget.

Az emberi társadalom építő anyagát 
képezik az emberi individuumok. Ha ezek 
ruták, rosszak: akkor ők létrehoznak rut 
és rossz családokat, rut községeket, csúnya 
népeket és államokat, rut és romlott tár
sadalmat és olyan emberiséget [is.

A boldog, erős és müveit emberiség 
és társadalom épületét nem lehet fölépíteni 
rossz építőanyagból, rothadt gerendákból, 
gyönge jellemekből, a megbénult vállalkozó 
szellem porhadt köveiből, romlott szivek 
és tejek szuette tetőzeteiből.

Királyi palotát és bevehetien erődöt 
soha se építenek vályogból.

Jó és megbízható gépezetet nem rak
nak össze kerekekből, kitöredezett fogakkal. 
Kell, hogy egyes alkatrészei jó állapotban 
legyennk, hogy együtteson jó óragépezetet 
képezzenek, amellyel biztosan lehet kimérni 
as időt és amely tehát hasznára van az 
embereknek.

Ha elromlik az óránk, hogyan javltjuk 
meg ezt ?

Az órás szétszedi egyes alkatrészeire, 
amelyekből össze van állítva; keresi azon 
részt, amely hibás és amely hibájával 
okozza az egész szerkezet rossz menetét. 
Eltávolítja azoa részek hibáját ; újra össze 
állítja a 
nemcsak 
vagy egy 
zetet.

Mi is, ha megjavítjuk önmagunkat, 
ezáltal megjobbithatjuk, az összes emberisé
get. Belőlünk állittatik össze az emberi 
társadalom azon óriási óragépezete ; nekünk 
tebát, kik azt képezzük, lehetőleg tökéletesek
nek kell lennünk; igazán teljesítenünk 
kell kötelességeinket kölcsönös együttmű
ködésben ; hogy igy az az egész sociális 
gépezetünk helyes menetében mozogjon és 
haladjon.

Ha pedig nem jól jár az a gépezet: 
azért nem szabad az egészet okolnunk és 
vádolnunk; nem szabad jajgatnunk a mai 
romlott világ miatt, mint ezt az örökké 
siránkozó és örökké lomha moralisták tenni 
szokták : hanem kritikus szellemünkkel 
szét kell szednünk hibáinak okait; ki kell 
javítanunk annak hibás alkatrészeit. Miután 
pedig ezen részek mi vagyunk: ennek 
folytán ki kell javítanunk saját hibáinkat, 
hogy igy hibában, fa'edhetlen egészet 
nyerhessünk.

gépezetet és ezen munkájával 
a hibás szerkezetet javította ki, 
rugót, hanem az egész óraszerke-

Saját bensőnk reformjához okvetlenül 
megkivántatik erős, szigorú akarat. Benső 
megújhodásunknak, megjavult életszerveze
tünknek keresztül kell mennie az értelmes 
és kérlelhetetlen önművelésünk tűsén, 
amely áthatja egész létünket és amely tisz
tító lángjával fölemészti és fölégeti sziveink 
összes tisztátlanságát.

Ez eléggé hosszadalmas és fájdalmas 
processus; és éppen azért szükséges hozzá 
elszánt, kitartó akarat.

Tűzzel tisztítják as aranyat, köszörü
léssel a drágakövet; mindkét esetben tehát 
eléggé fájdalmas a tökéletesítés:i



Minekünk is irgalmatlanoknak kell 
lennünk önnmagank irányában; tehát ön
szervezetünk, hiúságunk, önzésünk, képmu
tatásunk iránt, ha azt akarjuk, hogy siker
rel dolgozhassunk a saját s igy as emberi
ség tökéletesedésén.

Sziveinkből gyökerestül ki kell irta
nunk eddigi kedvelt összes rossz szokásain
kat, hibáinkat éa szenvedélyeinket, amelyek 
rákfene gyanánt rágódnak telkeinkben. 
Bizonyosan fájdalmas lesz ezen operáció, 
amely gyakran összeszoritja ajkainkat és 
az ellentáűás kiáltását kényszeríti ki belő
lünk ; de azért mégis oly műtét lesz az, 
amely minket is és az emberiséget is tesii 
egészségessé.

Ez hozza meg a saját bensőnk re
formját, amelynek alapját képezi, mint már 
előbb említettem két téLyezö t. i. az erős 
akarat, kitartás; ez az egyik tényező.

Ki kell tartanunk ott, ahová inkább a 
sors, mint saját vá'asztásunk áhított: a nép 
vagy egy város, a fejedelem, a barát vagy 
egy nő mellett, arra kell vonatkoztatnunk . 
mindent, fordítanunk minden törekvésünket, | 
érette mindent megtenoüak, mindent nél
külöznünk és elszenvednünk. I yen eljá- , 
rásnak van erkölcsi értéke; mig ellenben j 
az elpártolás, elszakadás gyűlöletes, meg- 
vesztésre méltó; az ingatagság, állhatatlan- 
ság pedig nevetséges.

A másik főtényezö pedig: a becsületes 
munka. Aki azt mondja nektek, hogy 
másképp is lehettek gazdaggá, mint a mun
ka és a takarékosság által: az 'hazudik és 
megcsalni akar titeket; sz gazember. Ezt 
mondta egykor Frank'in.

És igaza van neki ; mert a becsületes 
munka az életnek áldása; minden szabad- ' 
Ságnak föntartója és előmozdi'ója.

Már Sokrates, a pogány bölcsész ta
nítványainak szemei elé állítja azon életsza
bályt: ismerd tennen m zgadat I Ö igen 1 
helyeken az élet bölcseségének szabályát 
látta ezen szabály alkalmazásában és kere
tében.

Törekedjék hát mindegyikünk ismerni 
öomagát ; önmagunk ismeretében rejlik az 
emberiség megújhodásának és jobbuiásának 
kezdete, a melyhez csak szigorú önműve
lődésünk tövises utján és nagy küzde'em- 
mai érhetünk.

Küldjünk tehát, hogy győzzünk 1 |
Cselkó József.

Kegyelem a katonaszökevényeknek.
A királynak országraszó'ó kegyelmi 

fényéről ad hirt a ho ivédiégi és közös 
hadseregbeli Rendeleti Közlöny, ö felsége 
megkegyelmezett mindazon magyarországi 
s ausztriai hsdköteleseKnek, a kik részben 
a sorozás, részben a katonai szolgálat tel
jesítése elől küitö dre szöktek.

t Abc a.
Boszorkány históriák.

A „Bars- eredeti tárcája.
Csikász Pletyinek hívták életében azt 

a jámbor öreget, a kit néhány évvel ezelőtt, 
állítólag különös körü'mények között vittel 
a halál, es a rettenetes katzás. — Hol 
született, kik voltak as unokái, milyen 
volt a családi állapota, mi volt eredetileg a 
foglalkozása ? az nem lényeges. — Elég az 
hozzá, hogy szőlöpásztor volt, még pedig 
olyan, a kit soha se mert a hatalmas falu 
elcsapni a hivatalából, mert félt tőle, mint 
as ördögtől, mert „mivelhogy tudós ember" 
volt. — Reformátusnak vallotta magát, mi
velhogy a falu is református, de templomba 
sohase járt. — Felesége is volt, de hogy 
hol vette, ki eskette, mikor, melyik temp
lomban ? arról sem tud semmit a krónika.
— Csak egy volt bizonyos : boszorkányos 
hírben állt az öreg, olyan „tudós*  embernek 
tartották, a kivel nem csak hogy nem volt 
jó kikezdeni, hanem veszede'mes is.

Úgy 15 évvel ezelőtt uj ember került 
a falusi közügyek éllére, a ki sokat adott, 
ma is sokat ad az egyéni saját tulajdon 
bátorságára, a kit semmiféle boszorkány 
história nem izgatott, a ki nem hitt sem a 
hazajáró lelkekben, sem a babonákban. — 
Ha valamit nagy titok terhe alatt hallott 
Csikász Pletyi felől, annak tudós voltáról, 
boszorkányos viselt dolgai irányában, jó izüet 
nevetett, aztán napirendre tért a dolog felett.
— Ettől az úri embertől hallottam, tanuk 
előtt CsikáfZ Pistyi viselt dolgát. Ö felel 
értök, a valódiságért ö kezeskedik, de csak 
mert, mivel a jó Csikasz immár ott van, a 
honnét nincs visszatérés. — De hát szóljunk 
a dologhoz I

Évek óta fogy Magyarországon a gaz
dasági és ipari munkaerő és nő a kiván
dorlás. A kivándorlók, kivált as Amerikába 
távozók közt esrivel vannak olyan fiatal 
emberek, a kik még hadkötelezettségük 
e'ött, sőt hallgatva a szabadelvű párti kor
mányzati szellem által bünöten elhanyagolt 
és rosszul alkalmazott törvények köpenye 
alatt szabadon garázdálkodó kivándorlási 
ügynökök csábításaira .* a védkö'elezettség 
elől kiszöktek az országból. Kivándoroltak 
jobb, szabadabb jövőt keresni, de mint a 
tömeges visszavándorlás bizonyítja, csalód
tak, Szegényen, letört reményekkel jönnek 
haza véreink, de ezren és ezren künn ma
radnak még. Szeretnének hazajönni ők is, 
de nem mernek. Katonaszökevények lévén, 
felnek as itthon rájok várakozó büntetéstől.

Ettől a félelemtől felszabadítja őket a 
király kegyelmi ténye. Ö felsége im egy 
tollvonással szerez vissza a hazának sok
sok ezer mun'-áakezet. Rendelete igy 
hangzik :

„Mindazoknak a magyar állampo'gárok- 
nak, kik az állitás elöl va'ó szökés miatt 
(a véderőről szóló 1889. évi VI. törvény
cikk 44 §-ának 2, 3, 4, bekezdései és 45. 
§-a) 1907. évi dec. hó 2-ig elítéltettek vagy 
bűnvádi eljárás alá vonattak, avagy akik
nek szolgálati kö'elezettsége e miatt meg- 
hosszabbitatott, büntetés (amennyiben még 
végrehajtva nincs), illetőleg a további bün- 
védi eljárás és büntetés, valamint a már 
kimondo't vagy várható szolgálatmeghosz- 
stabitás elengedtetik.

Azoknak az egyéneknek, akik az 
1907. évi december hó 2 a előtt elkövetett 
állítási szökés miatt ttldöztetnek, vagy e 
miatt üldöztetésüket, vagy szolgálati köte
lezettségük meghosszabbítását várhatják, a 
további vizsgálat vagy a büntetés, vala 
mint az azzal egybekötött vagy csak egy
magában elvárható szolgá'ati kötelezettség- 
meghos zabbitás abban az esetben is elen
gedtet k, ha ők a rájuk eső állítási és 
esetleges törvényes szolgálati kötelezett
ségnek magukat alávetik éa e célbó. leg
később 1909, évi december hó 1-éig saját 
illetőségi helyüknek politikai hatóságánál 
személyesen jelentkeznek.

Azok a visszavándorlók, akik harmadik 
korosztályból való kilépés előtt Boroztatnak 
be, a szabályszerű szolgálati kötelezettség 
alatt állanak ; ha azonban a visszavándorlás, 
illetőleg besorozás a harmadik korosztályból 
való kilépés után történik; az illetők azon 
év december hó 31-áig szolgálatkötelesek, 
amelyen a 33. életévüket betöltik.

Esen időn belül tartoznak as elmulasz
tott tényleges szolgálati kötelezettségnek 
eleget tenni s a hátralevő szo'gálati időre 
eső fegyvergyakorlatukat leróni.

2. A magyar honvédség állományába 
tartozó mindazoknak az egyéneknek, akik 
a katonai bebivási parancs iránti engedet
lenség, illetve az ez által elkövetett első 
szökés büntette miatt büntetésüket töltik, 
— 1907. évi dectmber hó 2-ával bünteté
sük hátralevő része elengedtetik.

Minden a magyar honvédség állomá
nyába tartozónak, aki a most említett 1907 
évi december 2- ka előtt elkövetett bün- 
cselekvény miatt vizsgálat alatt áll, vagy 
büntetöbiróságilag üldöstetik, avagy bün

Rekkenö kánikulai meleg volt. — A 
, tekintetes ur — a kitől én a históriákat 

hallottam — és társai foglyásztak a kutyáéi 
szőlők alatt, de a nyulat sem vetették meg, 
ha puakavégre jött. Csikász Pistyi is ott 
járkált a szőlő gyepük mellett, hallgatta as 
üres puffogást. Majd megszólította de csak 
az urat : ha jól esnék egy pohár jó bor, ne 
vessen meg tekintetes uram, tessék bejönni, 
nagyon szívesen szolgálok, itt van közel a 
hajlékom 1

Hol venné kend öreg a jó bort, hiszen 
. szőlője sincs ? I csak a másét őrzi 1

Ne tessék vele törődni, tessék csak 
( bejönni, van egy kia pincém is, hozok fel 
i belőle egy kis kóstolót, úgy bo lő már se 

foglyot, ae nyulat, csak úgy, ha én akarom !
Es a beszéd szöget ütött a tekintetes 

ur fejébe, no meg az is, van-e hát neki 
pincéje, bora ? És bement a hajlékba.

A pince-gádorban volt néhány bárom 
lába szék (boszorkány szék) és egy kis 
asztal. Leültette a Csikász a tekintetes urat 
s ő egy avas lopótökkel leballagott a pin
cébe, egyszer fütytyentett a néhány perc 
malva hozott egy lopó bort.

Hallja öreg 1 Miért fütytyentett, mikor 
lement a pincébe ? kérdi a tekintetes ur.

Csak úgy szokásból tekintetes uram, ne 
tessék félni, nem less semmi baj. — Hanem 
itt van a borocska, tessék 1

Kóstolgatja a vendég a bort s azt 
valami főlségesnek találta. — Csikász nem 
szólt semmit, csak gyanúsan mosolygott 
bozontos, fésületlen vörös bajusza alatt. — 
A mikor a lopó kiürült, illedelmesen felkéri 
a tekintetes urat, lenne szives lefáradni a 
pincébe — mivelhogy ő öreg, fáradt ember 
— és hozna, a melyik hordóból tetszik.

tetőbírósági üldözést vagy fenyítést várhat, 
a további vizsgálat éa büntetés elenged- 
tetik és pedig azoknak, akik még viz gálát 
alatt nem állanak, oly teltétel alatt, hogy 
1907. évi december hó 2-ától 1909. évi de
cember 1-éig a közkegyelemben való része
sítés céljából valamely belföldi politikai 
vagy katonai (honvéd csendőr) hatóságnál 
személyesen jelentkeznek. A vizsgálat és 
büntetés e'engedése azonban azokra, akik 
az 1890. évi XXI. t.-c. 6. § bán meghatá
rozott, katoiai behivási parancs iránti en
gedetlenségre csábításban bűnösek, nem 
terjed ki. Ároknak, akik a közkegyelemben 
való részesítés iránti kérelmük előterjesz
tésének időpontjában, mint szökevények 
szabályszerűen már állományon kivül he
lyeztettek, netán viselt rendfokozatuk el- 
veszitettnek tekintendő.

A szökésben töltött idő a közkegye
lemben részesültek szolgálati idejébe be
számítandó ; sz elmulasztott tényleges szol
gálat és a nyo'cheti kiképzés az összes 
szolgálati időn belül pótlandó : az elmu
lasztott fagyvergyakorlatok nem pótlandók.

3. A közkegyelemre méltatott cselek
ményeknek más ctelekményekkel való h*l-  
mazata — ha az Ítélet msg nem hozatott 
— az illető egyének közkegyelemben való 
részesítéséi nem zárja ki; ez utóbbi cse
lekményért azonban felelősek maradnak,

E lenben a közkegyelem alól kivétet
nek azok, akik a közkegyelemre méltatott 
tettek miatt ugyanazzal az ítélettel egy
szersmind más bűncselekmények *m>att  is 
már elitéltettek.

Ezekre, valamint a tényleges szolgá
latból vagy kivételes tényleges szolgálat 
tételből első Ízben megszökő.tekre nézve, 
figyelemreméltó körülmények közt, kegyel- 
mezési javaslatok tehetők."

Kelt Budapesten, 1907. évi november 
hó 2G-án.

Jekelfalusy Lajos s. k.

Különfélék.
— Értesítés a 12 iki közgyűlés 

Ügyében. Barsvármegye alispánja a 12-iki 
rk. közgyü'és napirendjére vonatkozólag a 
következő értesítést küldte a törvényható
sági bizottság tagjaihoz: A m. -kir. belügy
miniszter. úrtól érkezett hivatalos értesítés 
szerint O császári éa Apostoli királyi Fa'- 
sége Bécsben 1907, évi november hó 30-án 
kelt legfelsőbb elhatározásával garamvesze- 
lei Kazy -János cs. és kir. kamarás, a 
Lípót-rend lovagkeresztese, főispán urat — 
vármegyénk főispáni állá-ától saját kérel
mére legvegyesebben felmenteni és a főispáni 
teendők ideiglenes ellátásával zombori Lippai 
Giza nr*t  Győr vármegye és Győr szab, 
kir. város főispánját Jegkegyelmes^bben 
megbízni méitóztatott. Ennek következtében 
értesítem a törvényhatósági bizottsági tag 
urakat, hogy a folyó évi december hó 12 éré 
összehívott rendkívüli közgyűlés napirend
jére a .meghívóban felvett tárgyakon kivül, 
azokat megelőzőleg, még a következő tár
gyakat tűzöm ki: 1. A m. kir. belügymi
niszter urnák folyó évi december hó 2-án 
7176/1907. eln. szám alatt kelt leirata ga- 
mmveszelei Kazy János cs. és kir. kamarás,

Le is megy, hát látja, hogy a pince 
tele van hordókká', jobbról is, balról is, 
szép sorban a kisebb nagyobb boros hordó, 
egyik szebb, tisztább, csinosabb mint a 
másik. Megkopogtatja őket. Micsoda, de 
mind tele van. — A legnagyobb hordóhoz 
megy, felnyitja, bebocsájtja a lopóf, szívja, 
szívja és nem ád a hordó egy árva cseppet 
se. — Megy a másik, hordóhoz, ott is úgy 
jár, a harmadiknál nem ktt'ömben. As öreg 
Csikász meg ott áll a pince ajtóban s han
gosan nevet.

A tekintetes urnák hirtelen eszébe 
jutott mind az, a mit a titoktartás terhe 
alatt Csikász felől hallott. Megdöbben az ö 
bátor, katonaviselt lelke is, de erélyesen 
kiszóllott : hallja öreg, ne tegyen bolonddá, 
hisz nincs ezekben a hordókban egy csepp 
bor se 1 . .

— Dehogy nincs tekintetes uram, de
hogy nincs — mondá az öreg. — Majd 
szívok én — és leballagott mosolygó ábrá- 
sattal és — csakugyan volt minden hordó
ban, még pedig finom bor, olyan, a milyent 
as ember csak ritkán, csak elvétve ihatik. 
— Azután megnyomott a pince oldalán egy 
nagy lapos követ, as kifordult, megmutatván 
a pince egy oldalfülkéj it, benne egy hordót, 
melyből szintén húzott as öreg egy lopóval 
s az, a legfinomabb ásza bor volt, a milyet 
a tekintetes ur se ■ az előtt-, se azóta nem 
ivott.

í Hanem a tapasztaltak után, a tekintetes 
ur u menekülőire gondolt. — Már estefelé 
volt as idő, de az öreg sehogysem eresz
tette. — Váltig marasztalta : maradjon még 
a tekintetes ur, itt még nyulat is lőhet, 
nézze csak, itt fog lesbe ál lani, fertály óra 
malva jön erre két nyúlása elsőt nem lövi 
meg, el fogja hibázni, de a másodikat meglő**  
heti, ieisék csak várni I

a Lipót-rend lovagkei esetese, főispán urnák 
Barsvármegye főispáni állásától saját kérel
mére való legkegyelmesebo felmentése tár
gyában. 2. A m. kir. belügyminisz r urnák 
fo'yó évi december hó 2-án 7177/1907. eln. 
szám alatt kelt leirat i sombori Lippay Gésa 
ur Győr vármegye és Győr szab ..ír. város 
főispánjának a Bars vármegye- főispáni 
teendőknek ideiglenes ellátásáv 1 történt 
legkegyelmesebb m-gbizatásáról. 3. A vár
megye főispáni teei dőinek ideigi- nea ellá
tásával megbízott zo nbori Lippaj Géza ur 
Győr vármegye és Győr szab. kir. város 
főispánjának eskü étele. Aranyosmarót, 
1907. évi december hó 2-án. Simonyi Béla 
alispán.

— Az igazoló választmány a jövő 
évi törvényhalósági bizottság virilis tag
jainak összeállítása végett december 6-án 
tartandó ülésre volt egybehiva. Az igazoló 
választmánynak érvényes üléséhez az elnö
kön kivül 5 tag jelenléte szükséges. Haizl 
Kálmán dr. és Zongor János választmányi 
tagok meg is jelentek, azonban a kiváct 
5 tagot nem bírták összehozni Kuriózum
ként megemlítjük, hogy a maróti tagok 
közül egyetlenegy sem jelent meg.

— Jönnek haza a kivándorlók 1 
Nap-nap után olvas uk, hogy jönnek haza 
a kivándorlóit magyarok, keservesen kiáb
rándulva a csalóka Eldorádóból, melyet 
lelketlen, pénzaóvár ügynökök festettek 
elébük. Akad azonban olyan kivándorló is, 
aki nem kifosztva, testben megtörve tér 
vissza a hazai földre, aki megszerezte azt, 
amit odaát kereset', és esek azért ment 
ki, hogy azt hazahozza. Medvecky Andor, a 
közszeretetben álló lévai Brazilus hazaér
kezett. Megjött friss jó egézségben, dús 
tapasztalatokkal, világ-ismeretekkel és mind- 
szzal bőven meggyarapodva, ami szükséges 
ahhoz, hogy a küífö dön szerzett tapaszta
latait itthon, a magyar kereskedelem és ma
gyar fogyasztó kösönség javára értékesítse, 
Érte8ÜlÓ8Üak szerint nagy gyarmatáru üz
letet fog megindítani * as árut előnyös 
összeköttetései révén közvetítők nélkül a 
tengeren túli terme.őktöl közvetlenül szer i 
be; F uméban nagy raktárt létesít, mig iro
dája a fővárosban less. Addig is szivböl 
üdvözöljük körünkben 1

— A Barsmegyei Gazdasági Egye 
Sülét 1907. évi december hó 11-én szer
dán Aranyosmaróthon a vármegye székháza 
nagytermében rendkívüli közgyűlést tart. 
Tárgysorozat: 1. Aranyoemaróthi vidéken 
létesítendő gözekes.ö vetkezet alapszabály
tervezete és költs ígvetésének megvitatása. 
2. Cukorrépatermelök vidéki szövetségének 
alípszabálytervezste az országos szövetség
től. 3. Amerikai visszavándorlás munkásü
gyi szempontból. 4 Folyó ügyek és indít
ványok. .. .........

— Benkócy Emil, lévai áll. tani- 
tóképzö-intézeti neve'ö, lapunknak is avatott 
tollú munkatársa, íz egri r. kath. tanító
képzőhöz tanárnak neveztetett ki. Őszintén 
sajnáljuk a szorgalmas és tehetséges fiatal
ember távozását, másrészről gratulálnak a 
kitüntető gyors előmenetelhez.

— A község< vadászati bérjöve
delmek felosztás'. A közigazgatási bíró
ság legutóbb elvi h -t rozatként kimondotta, 
hogy a községi v-dász <ti bérjövedelem

Isten neki, hát megvárom azokat a 
nyulakat, — mondja a tekintetes ur s mege
rősítvén erősen dobogó szivét azzal az elha
tározással, hogy feltétlenül ez első nyu'at 
lövi meg, és lesbe ál t.

Elfoglalta a C ikáss által megjelölt 
helyet, Csikász a h ta mögé állt s ime né
hány perc malva bt ktat egy vén kan nyu), 
hatalmas nagy darab, kitűnő lövésre megáll, 
majd a farára ül, a bajuszát törülgeti, borot
válkozik. Csakhogy azt nem mondja : nem 
félek. Csikász halkan pisszen, mire a nyúl 
a fülét hegyezi. A ekintetes ur célba veszi 
oly pontosan, a hogy osak lehet — durr — 
a nyúl egyet billen, durran a második lövés 
is, a nyúl tovább baktat s egészségesebb, 
mint volt. Majd las.u trappban elillan, mire 

( a tekintetes ur m -gtölti a puskáját, lőtá- 
vo on kivül van. Ds jön a másik s azt az 

, első lövésre szerencsésen leteriti. — De 
, akkor már Csikász a pinceajtóban mosolyog 

mondván : nem megmondtam tek. uram 1 ?
No öreg, mondja a tekintetes ur, ezt 

nem hittem volna. H inem most már elmegyek, 
isten áldja meg.

Ne menjen még, rá ér még tekintetes 
uram I úgyse mehet egyenest hasa, a teme
tőnél megállítják. Hanem ne féljen, a mit 
hall, jól hallja, jól é tse meg és ne ssóljon, 
a mig élek senkine t, mert megbánhatja.

Sötét este volt, mire a temetőhöz ért s 
ime egyszerre felfoidult vele a világ. Ezer 
meg ezer juh ődö ög körülötte s nem mehet 
tőlük se tő se tova. Egyszer csak hallja : 
most még egyezer c'eressfem, de ha beszél 
valamit felőlem, br j less 1 — Azzal eltűntek 

I a juhok, mintha föld nyelte vo'na el őket. 
( — A bátorlelktt kiizo'gált pocséta nem ke

rülő káplár halkan szent fogadást tett, bog?



UftoktrAny uerint való feloutiaa eaeUben I 
’Vf81oMt4«n»k nea hat évenkin*  **, hanem 
^Dden évben kell megtörténnie.

__ WnavMéa. Gácsér Endre volt 
iifti kir. fögimnéaiumi tanárt, aki utóbb a 

j kötelékeiből elbocsáttatván, as est*  
^rgomi egyházmegye papjává lett, a her- 
e#gpri«áa fővárosi hittanárnak neveste ki.

__ Nincsen ss6n. A megélhetési tni- 
Áriák egyik újabb fajtája a ssénhiány. 

Drága pénzért sem lehet vénét kapni, 
-ért nincs és nincs. Nem tudjuk, szállítási 
„ebéaaégek okozták, vagy a kedvezőtlen 
^nzviaínayok, vagy mi, elég az hozzá, 
kn»y nem lehet Léván szenet kapni. Ilyen 
kijrülmények között oda jutunk, hogy majd 
. hatóságnak kell gondoakodni arról, hogy 
* lakosság as életfentartáshoz legszüksége- 

cikkeket beszerezhesse, ha már as 
'yenekkel foglakozó üzletemberek nem 
tudják, vagy holmi spekulációból nem akar
at a közönséget ellátni.

__ A vasutasok kardja. Már régen 
uöoyege° I®’® kérdés a vasúti tisztvise
lőnek karddal való ellátása, mint as már 
hülföldön régóta érvényben van s célja, 
őgy a szolgálatban oldalfegyverrel ellátott 
vasúti tisztviselők, mintegy a kösrend őrei 
|jt imnly minőségében tényleg szüksége is 
ie’hst a kardra. A kereskedelmi minissté- 
nUnban — hir szerint — most ismét fel
ire hozták e kérdést. Mint ugyanis ér- 
teifllíins, a miniszter e tárgyban leiratot 
intéseit a Máv. igazgatóságához, hogy a 
reform dolgában terjesszen elő javaslatot, 
u igazgatóság pedig a külömböző üzletve*  
letáaégbez intézett felhívásokat. A jelenté
tek ez év november haváig adandók be s 
így nem lehetetlen, hogy as 1908-ik év 
a4r kardosán találja a vasutasokat.

— A kis Fi oska meg a perec. A 
perec kis betűvel van Írva, tehát nem a 
patakot jelenti, de meg nem is érdemelné 
i nagybetűt, mert igen apró. Már mint a 
lérai pék-perec. — A kis Piroska minden 
reggel szokott kapni egy perecet, meg a 
többi testvérkéi is. A múlt héten azzal jön 
i mamájához reggel: „mamustám, tájét 
aéd pejecet*.  — Hát nem kaptál még ? — 
kérdi a mama. — Ojan ticaitét — mondja 
a kicsi. Miért nem adtatok a Piroskának 
egész perecet, — szól ki a mama a kouy- 
hába. — Egészet kapott — hangéit a fe
lelet. ’— De nadon ticaite vót — mondja 
e Piroska. így hát kisült, hogy olyan kicsi 
i lévai perec, hogy a kis baba sem fogadja 
ti egéss számba. No már est röstelbetík a 
t pékek.

— Olcsóbb lett a hús. Mégis csak 
engedtek a mészárosok, engedtek a hús 
árából. De hogyisne, hissen a vágómarha 
értéke rendkivüli módou esett a takarmány- 
biiny következtében. A temesmegyei gaz- 
iuági egyesület pl. országszerte hirdette a 
Xiklóf-napi nagy országos vásárt, melyre 
rendkívüli sok marhát hajtottak fel a ta
karmány ozási nehézségek miatt. Természe
tesen ez megint nem normális áralaku'ás, 
sert oly kényszerítő szükség hozta létre, 
sely veszedelmeket rejt magában a jövőre 
lésve, magyarán : e! lehetünk rá készülve, 
hogy tavasszal ismét szörnyű drágaság 
len. — Az árcsökkenés crak a marhahúsra 
unatkozik; a borjúhús most is rém drága, 
irról meg szegény ember ne is ábrándozzék, 
hogy karácsonyra valami jó kövér kocát 
ilbeeeen; a disznótort a mai nemzedék már 
inkább a hiriből ismeri.

■ig az öreg Csikász él, úgy hallgat, mint a 
«r, de bort se iszik vele egy pohárból soha 
többé. — Nem is szólt.

• * •
Néhány hét múlva, hogy ezek történtek, 

Avatják a tekintetes urat Csikász Pletyihez 
ititameutum tétel végett. Nagy beteg as 
-reg és nem tud meghalni. — Aztán as a 
br ia jár a faluban perese nagy titok pe
stje alatt, hogy az öreg bűnös már 
^portóban fekesik as első hásban s a ko- 
Porió alatt egy fekete kutya (as obiigát 
fekete kutya) fekesik és nem tudják a 
bálból napok óta kisavarni. — Nem ismeri 
1 kutyát senki, ott fekssik étien szomjan, 
*^g a fejét se veti fel, csak elesik, mintha 
*let se volna benne.

A tekintetes ur maga mellé veszi a falu
**4t, a pógárt, es a legbátrabb ember, as 
hdeaei bírák uraim ék kai együtt megyen 
hataneutunaot csinálni.

A mint ben ént & test ámen tűm aser- 
•utö hatóság a már igazán halódó Csikáai

hatba, a tekintetes urnák első gondja volt 
** * bizonyos fekete kutya és csakugyan 
ű feküdt a koporsó alatt.

Megírta a tekintetes ur a végrendeletet, 
írták annak rendje és módja aaerint mind 
b»ket illet, (csak egy tana hiányzott I) 

kire azonban a hatóság elkészült a teuta- 
•eotuBmal, as a bizonyos fekete kutya 

t, mintha a föld nyelte volna el a 
„ 7 óra múlva hivatalosan meghalt

PiM,i »

I c i “ korcsmában. A
folyó hó 1-én Mészáros Ferenc grpészko- 
vács Krekó Sándor korcsmahelyiségében 
mulatott, hol Akucs Sándorral ssóvitába 
elegyedve, dulakodni kezdettek. Mészáros 
Ferenc társát az utcára hívta, hogy ott 
majd beszél véle. Es as utcára nem követte, 
hanem az ajtón kilökte, de eközben Akucs 
Sándor a villanylámpát egy azékkel leütvén, 
a korcsmában sötétség keletkezett. Étkor 
Mészáros Ferenc a korcsma helyiségbe a 
nyitott ajt n keresztül forgó pisztollyal 
kétszer belőtt. A lövések eldördülése u-án 
Krammer Károly, Szűcs János és töobea 
kirohantak s a lövöldözőt üldösőbe vették, 
miközben az még 4 lövést tett, melyek 
közül egy Krammer Káro'y karját horzsol
ta, egy pedig Szűcs János alaólábssárát ae- 
besirette meg. Minthogy forgópisztolyából 
a töltények kilövettek, ü'dözöt elfogták, 
földre tepertők és erősen összeverték. A 
rendőrség az eiet tekintetében a nyomozást 
megejtvén, az iratokat a bírósághoz áttette.

—Az építőiparosok, gyárosok és fa
kereskedők figyelmébe. As építőipar 
terén működő mérnökök, építészek, építő- 
és kőmivesmesterek, téglagyárosok, nemkü
lönben a fakereskedők és as építőanyag 
eladásával foglalkozó kereskedők, bérlők és 
szállítók üzleti tevékenységűk kifejtésinél a 
leghasznosabb útbaigazításokat a „Vállal
kozók Lapja“ című Budapesten 28 év óta 
Imegjelenő szaklapban találhatják. E szak
lapban, melyet Lakatos L<jos, Sós Izor 
és Komor Marcell építész szerkesztenek, 
mindaz megvan, a mi szakembereinknek 
tevékenységük kifejtésénél szükséges. Közli 
e lap as összes állami, megyei, városi és 
községi építkezéseket, szállításokat és aa 
ezen ügyekben megtartott versenytárgyalá
sok eredményeit. Előkelő szakemberek tol
lából eredő cikkeken kivül közli a Vállal
kozók Lapja as összes várható épitkézése- 
ket, közsaallitásokat és a műszaki téren 
betöltendő állásokat, beszámol a tervpályá
satokról, tagosítások ról és a mérnöki 
munkákról. Előfizetési ára félévre 8 korona. 
Mutatványszámokat díjmentesen kü d ma
gyar vagy nemet nyelven a Vállalkozók 
Lapja kiadóhivatala, Budapet., VII, Erzsé
bet-körút 8. szám. Megrendlhesö lapunk 
kiadóhivatalában is.

24
21

Lévai piaciárak.
Kovatvezetö ; Kónya Jóasei rendőrkapitány

Busa m.-mássánkéut 23 kor. 80 fii’, 
kor. 40 fill. — Kétue.'es 20 kor. 40 fill.
kor. 49 fill. — Rozs 21 kor. 60 fi.l. 22 kor 
80 fill. — Árpa 15 kor. 60 fill. 16 sor. 20 
fi.l. — Zab 15 kor. 60 fii. 16 kor. 40 fill
— Kukorica 13 kor. 60 fill. 14 kor. 20 fill
— Lencse 26 kor. 40 fill. 26 kor. 80 fill. — 
Bab 12 kor 80 fill 13 kor. 20 fi'.l — Kö
les 9 kor. 40 fill. 9 kor. 80 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként.- Vóröi 
here, terméssettál arankamenies kor. 
—166- Vörös lóhere kis arankás kor. 
—152. Vörös lóhere nagy arankái kor.
—142. Lucerna, természettől arankamentes 
kor. 150—158. Lucerna, világos szemű 
arankás kor. 140—148. Lucerna, barnás 
ssintt kor. 125—138. B.borhere kor. 36—40' 
Baltaoim kor. 32—34. Tavasai bükköny 
kor. 16—16. 50. Muharmag kor. 15- 16.

ló-
156
148
138

A haláleset felvételével a tekintetes ur 
so-se sietett úgy, mint most Mi van a ha
gyatékkal ? Mi van a piaceben ? Nem várta 
meg a temetést se. Vette a botját, meg a 
puskáját s ment leltározni a — hegyre. —■■ 
Hiába mondták neki a Csikáaz hátramara
dottjai : nincs ott semmi tekin'etes uram, 
hiszen szőlőnk se volt, borunk se termett. 
Nincs ott más, csak a haj ok maga meg az 
üres pince. A tekintetes ur kifakadt ; Ne 
lármázzatok 1 Magam láttam es előtt 2—3 
héttel, hogy mi van ott. Van ott legalább 
12 hordó bor, pedig finom. Gyerünk !

Hisz ha volna I mondják a hátramara
dottak — de hol vette volna ? 1

Kiérnek a hajlékba, még azon módon 
ott van a kis asztal, a három lábú szék, a 
mint a tekintetes ur ott hagyta őket. Hanem 
a pince as teljesen üres, a hordóknak se 
hire se hamva. — Keresik azt a bizoayos 
megnyomható követ, az sincs sehol, nyoma 
sincs semminek. Mije is lett vo'na szegény 
Csikásznak ? Hol vette volna ? Mesebeszéd 
as egész, képzelődés, fantazmagória.

Hanem a tekintetes ur hit alatt vallja 
mindezeket, úgy volt, úgy történt, a mint 
elbeszéltem.

A ki nem hiszi, kérdezze meg öt s ám 
lássa, hogy igazat mondtam s ha hazugság 
az egész, ő utánna hazudtam.

2«aad,*B'u-z'

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 év* december h6 l-től T907 évi dec imber 8-áig

Születés.

A szülőt oere
V 
a ®◄ S s 

t»% = 
u

A gyermek
neve

Hajdonyi Vera leány Veronika
Ungár Ábrahám ü amant M. fin Sánd »r

Házasság.

Vőlegény es wamon/ bit i Vall

Tamás J. Stampovszki Rozália

Halálozás.

róm. kath.

Az elBiBTt aeie- Kora A halál o<*

Túrosán P, Katruska M.
| Maudn Mária

76 éven
26 éves

Agg. végkim.
Szervi szívbaj

Színház.
Mmt múlt számunkban már hírül adtuk, 

lóváry Antal társulata Lévára érkezett és- 
bár az első előadások kis közönség előtt 
fo'ytak le — a múlt héten jó programmal 
és igyekezettel lassan sikerült a publikum 
érdeklődését felébreszteni.

November 30-án Bernstein híres szín
müvét a „Tolvajt11 adták elő figyelme 
rendezésiéi és sikerült előadásiak Török 
Kornél kiváló drámai érzékkel játszotta 
meg nehéz szerepét, méltó partnerei voltak 
Vetési és Kováts. Síjnos, hojy olyan üres 
ház előtt folyt le ez az érdekes dsrab.

December 1-éu vasárnap dsiu'án „Má
tyás diák“, este psdig rendes előadásul 
„Mádi zsidóu kerü t színre. A d»rab gör
dülékenyen, könnyen perget. Tisztái Jó- 
násnén sokat mu atott a közönség, Kováts, 
a madi zsidót jó kedvvel játszotta.

2- án hétfőn a „Milliárdos kisasszonyt*  t 
látták. Külöoö-et kieme'endö Fehér Vilmos 
igen szép csengésű ke'lemes tenorjs és 
diszkrét játéka lisztay a szokott jó volt. 
Kováts — a nem neki való szerepben — 
nagyon igénybe vette a súgót. Serdahelyi 
ügyes kamarás volt. Bállá Tusi élénksége
vei és ügyes játékával jó kedvre hangolta 
a közönséget.

3- án, kedden „A primadonna*  kerü t 
színre. Szilágyi Böske és Bállá Tusi igen 
kedvesek es ügyesek voltak. Kováts, Vetési 
és Török nagyoi jól alaki'ottak. E;yá talán 
sikerű t az előadás.

4- én, szerdán „Rab Mátyásu-t adták 
e ö. Szilágyi Böske Mátyás rokonszenves 
szerepébeu eo< tap<ot aratott. Tisztái ki- 
vá'ó volt. Máté Irén dicséretet érdem d a 
táncok betanítást ért, melyék nem egéiztn si
kerültek ugyan, de ennek nem ö »■ oka.

5 én. csütörtökön „Hunyady László 
lefejeztetéseu volt hirdetve, de közbe jött 
akadályom miatt a „Válás utánu című jó
ízű darab kerü t ssinre nem valami népes 
közönség előtt.

6-áu  pénteken „Berger Zsigátu adták 
BÍkerüit szerep-osztásban, 'lisztai — Kele
ti M.x, fehér pedig Lusz’ig szerepét ügye
sen és jóízű humorral játszotta meg. Szer
dahelyi Berger Zsigája azonban minden 
szint és eredetiséget nélkülözött. Jók vol
tak : Kováts, Török Kornél és Medgyesi. — 
Bállá Tusi az öltözködésében nem veszi 
tekintetbe a darab szia és idő változásait, 
ez talán kissé ignorálása a közönségnek?! 
— Szombaton „hebántsvirág*,  vasárnap „A 
harang11, hétfőn pedig a „Mozgó fényképek11 
kerülnek szilire.

Nyilttéí.
A lesoványodást 
meggátolja, a testet, a gyermek húsát egész
ségessé, erőssé fejleszti a SCOTT-félfc 
Emulsió. Ez a szer a legjobb gyógyító- és 
erősítő táplálék gyermekek részére, és az 
ön gyermekét is meggyógyítja, mint ahogy 

sok ezer gyermek meggyógyult
e szer használata áltál. A gyer
mekeknek életkedvet, kölcsönöz. 
Ha betegeskedik a gyermek, 
úgy azonnal adja neki 

SCOTT-féle Enulaiot.
Minden üvegben egyÁiő finom, 
hatásos alkatrészekből összeállí
tott SCOTT Emulsió van, min
dig egyenlő, a tudományos világ 
előtt elismert adagokban.a Az Emulsió 

árárláaánál a 
SCOTT—féle 
módazdr véd
jegyét— a ha
lászt— kérjük 
figyelembe 

venni.

En eredeti üveg ára 2 K. 50 f. 
ICa.plxa.t<5 :

a gyógyszertárakban.

Korcsma "bérbeadó
A marosfalvai vendéglő korcsma 

üzlete december hó l-től 6 évi idő
tartamra bérbe adó. Bővebbet Kristóf 
Mihály vendéglősnél Marosfalván-

EuyhJ, oldó ház sor mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az ülő életmód egyébb következni^, 
nyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük ZvdZoll
készítményeit.

tó és erősítő bedőrzsölés,
elismert, régi jóhirnevü háziszer 
szaggatás és hűtésből származó 

miudennewü betegségek ellen.
Eredeti üveg ára 2s:©r, 1.90 
Kapható minden gyógyszertárban 

és drogériában.

Föszétküldési hely MOLL A gyógyszerész, 
es. és kir. udv. szállító, Bácr, I. Tuchlaiben 9.

Karácsonyi alkalmi vétel.
Tekintet nélkül azon körülményre, 

miszerint az áruk árai 30 — 40 %-al 
emelkedtek, mint minden évben, ez 
idén is, néhány ezer méter divatos 
selyemszövetet ocassió árban 
bocsájtok áruba.

Blumenthal Jónás
úri- és női divatüzlete Léván.

Verebélyen 
a Korona nagy vendéglő 

szabad Jsézböl 

W~ eladó. 
Bővebbet : Lantos István Verebély. 
— özvegy Duben Józsefné Léva

Új fodrásznö
November hó 20-kától a mélyen tisz
telt hölgy közönség rendelkezésére áll 

Spira Mórné 
Teleki-utca 13 szám.

Eladó !
Ladányi-utca 8 számú

SBF’ s: A Z, 
valamint kákákban szép fekvésű

hajlékkal és pincével elad. ó_
Bővebbet Sirxg-er Izidor

fűszer és teavaj üzletében I_ié-v"éin.

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a
RÉTHY-féle

pemetefű czukorkánál I
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határozottan

IR.ÉTIZ'Y'-félét lcéxjT3ja.lc, 
mivel sok haszontalan utánzata van.

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

Védjegy: „Horgonyt*

A Liniment. Capsici comp., 
S a Horgony-Pain-Expellcr LJU pótleka

£15 egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
IA/ sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
(A bizonyult. köszvenynel, osúzr.ál cs meghulá- 
I j seknél, bedörzsöleskeppon használva.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
' miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak ! I olyan üveget fogadjunk el, moly a Horgony" 
IV/ védjegygyei és a Richter cégjegyzéssel eliá- 
VÁ tott dohazba van csomagolva. Ara üvegekben 
55 K— .80, K 1.40 és K 2 — és úgyszólván min- 
rvn den gyógyszertárban kapható. — Főraktár: 

Török József gyógyszerésznél, Budapest. 
kV DL Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz", 
WJ Prágában, Elisabethstrasse ő neu. 
f N Mindennapi szétkiildó-*.

t



1907. december hó 8.49. szám

1907 évi 3776 szám.

Tűzifa eladási hirdetmény
A Selmecbányái m. kir. erdőgondnokság D. gazdasági osztálya 3 erdőtag 

11 és 14 számú erdőrészeiben készen kitermelt 826 ürms bükk, 181 ürma tölgy 
és 103 nyír, vegyes hasáb és dorong tűzifa, a zsarnócai m. kir. erdőhivatal 
tanácstermében — Zsarnócán 1907 évi december hó 16-án délelőtt 10 
és fél Órakor nyilvános Írásbeli versenytárgyalás mellett eladatik.

Kikiáltási ár: 1561 korona. — Bánatpénz: 160 korona.
Vásárolni szándékozók felhivatnak, hogy a bánatpénzzel és 1 koronás 

bélyeggel ellátott s kellően lepecsételt borítékba zárt írásbeli ajánlataikat, 
annak az ajánlatban való kijelentése mellett, hogy az árverési és szerződési 
feltételeket ismerik és magokat azoknak alávetik, legkésőbb a kitűzött óra 
előtt nyújtsák l?e, mert elkésett és távirati ajánlatok figyelembe nem vétetnek.

Szerződési feltételek az erdőhivatalnál tekinthetők meg.
Zsarnócán, 1907. évi november hó.

M. kir. erdőhivatal.

TIEGRAM-POR 
egyedüli szer, me’y az összes rovarokat gyorsan és alaposan 

kipUiStit ja ; üregben —.30, —.60, 1.— éa 2.— koronáért kapható 

TIRGRAM TINKTURA
csak;s Poloskák ellen üvegekben —.40, —.80, 1 20, 2.60 és 5.— koro- 
lérit kapható minden jobb drogériában, fűszer- és festék-kereskedésben, 
aho T reram P.akátok ki vannak függesztve. Ügyeljünk a ,TIRGEA.M“ 
névre. Gyár : Budapest, IV. kér, Károly utcza 1.
Kapható Léván : Kiéin Benő, Silbinger Zsigmond, Wiheim Gizella, Blum R., 

Kertész Lajos, Knapp lgnácz.
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Bazár!
Karácsonyi-újévi ajándékok
legnagyobb választékban .............. ........
Léván, Petőfi-utca 9 szám alatt kaphatók.

Mindennemű játékszerek u. m. önműködő gépkocsik, 
babák, babaszobabutorok, pneumatikus gyermekjátékok, türelem 
és társasjátékok, gyermekpuskák és kardok, zenejátékszerek, 
posztó és macbe állatok stb. valamint bördiszmüáruk kará- 
CSOnyfadiszek és egyéb cikkek nagy választékban meglepő 
olcsó árakon kaphatók.
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Teljes tisztelettel

Springer Regina.

KI Knapp Dávid §
$ mezőgazdasági és varrógép raktára LÉVÁN. íl
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Piactéren — nagy kiterjedésű gépraktárom cél- ’JJ 

jara — újonnan épült házamban nagy választékú Jn( 

állandó gépkiállítás U
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gőzcséplő A

• r

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

I

HAZAI gyártmányú gépek
u. m. HOFHERR és SCHRANTZ féle L" 
készletek, GANZ féle motorok minden nagyságban, 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek, ’jj'

I3Ö
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Varrógépek és Műhímzés
Yalődi első magyar szab. Adria-, Dürkopp- és Gasse-féle nj Singer gépek 
igen csinos kiállítassál 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval 

árak részletfizetésre: korona
E.m. monopol*,  Dürkopp és Gasser uj Sugár varrógép 56-tól 76-ig
Uj Singer médium iparosgép állványnyal
Titanía uj nagy Singer 4-es iparos varrógép .
Nagy Howe iparos varrógép . . ,
Vaódi szabadaim. Adria családi varrógép

• . „ láb és kézi hajtásra
Körhajós családi (Ringschiff) gép .

„ iparos (Ringschiff) gép • . , 1
Valódi Dürkopp — központorsó — gép családi 

a * a • iparos
Uj Singer családi varrógép kézihajtásra

Mfihímzési készülék ára 4

Főraktár:

KERN TESTVÉREKNÉL, Léván.
Legjobb géptük, részek és hajók olcsón.

72-től
78-tól
76 tői
86-től
96-től 100-ig 

100-től 120-ig 
130-től 150-ig 

120 korona 
150 korona
44 korona

> korona.

80-ig 
88-ig 
80-ír 
96-ig

4)
gad-eiiai

Borászati 
egyesület 

mint [tón, tínuí|i 
paliczk-bortl ni 
elárusító raktára

Folyékony 
arany és ezüst 

AZ ARANY KASZAHOZ. festékek
------ / ,

00

Magy. kir. 
dohány, szivar, 

lőpor és kártya
árulás.

Első 
gazdasági és var

rógép-, 
koszom-, 

fa- és 
érozkoparsó 

raktára.

Kém TesMrei Lém
Ajánlják dúsan berendezett vas-, fűszer-, csemegé- 

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

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

00000
8
80 0
8

Művelt családoknál l/nniiii 
legbecsebb ajándék a KUlljV 
karácsonyi tó újévi 
ajándékul: 
Költemények, Diszművek, Útle
írások, Emlékkönyvek, Ifjúsági 
iratok, Képes- és Imakönyvek, 

maradandó becsesei bírnak.
Nagy választékban kaphatók :

Nyitrai és Társa
könyr-, papír- és zenemű kereskedésében Léván.

Irodalmi árjegyzék ingyen és bérmentve
Nyomatott Nyitrai és Tárta könyvnyomdájában Léván.


