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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK.

10 K.Egy évre . . 
Hat hóra . . 
Három hóra .
Egyes számok ára 20 BARS

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként - 4 fillér. 
Nyílttéri közlemények garmond- 

soronként 39 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird irodák 

árengedményben részesülnek.

POLITIKAI El E T I U A

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak. 

felelős szerkesztő: Dr. Katona János.
Megjelen vasárnap reggel.

FŐSZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

, A LAP KIADÓJA: NYITRÁI és TÁRSA.

Tisztelettel kérjük előfizetőinket, hogy 
mai számunkhoz mellékelt utal
ványon az előfizetési dijat bekül
deni sziveskedjének.

Helybeli előfizetőinketpedig arra kérjük, 
hogy előfizetéseiket, a hozzájuk 
küldendő ivén, legyenek szívesek 

teljesíteni.

1908. január hó 4.
A Bars ezen évi első számával uj 

alakban és tágabb tartalom körrel indul 
meg. Megmarad azonban komoly iránya, 
mely nem űz személy-kultuszt, nem is 
célja egyesek kisebbítése ; egyedüli 
célja tisztán az, hogy Baravármegye 
és Léva vidékének közügyét szolgálja. 
A politikai irányt nem azért vette fel, 
mintha az országos politikáról akarna 
értekezni ; erre a szerény vidéki lapok 
nem hivatottak : de fölvette azért, hogy 
a közügynek szolgálatában, a közéleti 
tények elbírálásában korlátokba ne 
ütközzék ; fölvette azért, hogy vélemé
nyét szabadon nyilváníthassa.

A politikában mindenkitől megkö
vetelik, hogy bizonyos szint valljon. 
Talán nem szükséges soká fejtegetnem, 
hogy milyen lesz a Bars politikai 
iránya. Nem lehet más, mint függet
lenségi irányú. Itt ismét meg kell 
jegyeznem, hogy az országos politi
kába nem akarunk bele elegyedni. De 
a függetlenség zászlajáért itt a vidéken 
is, kis körben is lehet eredményesen 
harcolni. Szerény határaink között 
célunknak tüztük ki az egyéni függet
lenség terjesztését. A múlt idők egyik 
leggonoszabb bűne, hogy az egyént 
erkölcsileg tönkretette, nem engedte 
meg véleményének, akaratának kifej
lődését, meggyőződésével ellenkező tényre 
kényszeritette. Ennek az erkölcsöket 
mételyező kornak hatása — fájdalom 
— még mindig erősen érzik. Az emberek 
nem mernek szót emelni az igazság mel
lett. Nem merik hinni az igaz ügy 
diadalát, nem merik szabadon gyako
rolni alkotmányos jogaikat; egy szóval: 
nem mernek erkölcsileg független, egész 
emberek lenni. A már romba dőlt er
kölcstelen kormányzat törpitette le igy 
az embereket, mert mindig és újra 
lábbal tiporta az igazságot, mert haza 
fiatlan és erkölcstelen üzelmeit csak 
akaratuktól megfosztott egyénekkel 
végezhette.

Ahol az egyén gyáva és tehetetlen, 
ott az egész sem lehet erős. Ha Ma
gyarország független állását akarjuk 
kivívni, első sorban független gondolko
zása, ép erkölcsű, erős akaratú egyéneket 
kell nevelnünk. Lenyűgözött, megláncolt 
kezű emberekkel nem lehet harcba 

indulni. Fel kell tehát szabadítanunk 
az egyént, hogy az egészet szabaddá 
fellessük. Csak független gondolkozásu 
emberek alkothatnak független és sza
bad államot. Ennek az egyéni függet
lenségnek helyreállítása fogja tenni az 
uj Bars legszebb feladatát. A jövő nem
zedéket már függetlennek kell nevelnünk.

Egyebekben pedig megmaradnak 
azon célok, a melyekért a Bars már 
több mint negyedszázad óta dolgozik. 
Ez a múlt mindenesetre megkönnyíti 
feladatomat, de tekintve a mi társa
dalmunk fejlettségét, nagyobb igényeit, 
a vállalkozás mégis merész. De kellett 
vállalkoznom, erkölcsi kötelességem 
volt ez, mert itt Léván tanultam, hogy : 
nobile officiumot elvállalni és azt becsü
letesen betölteni kötelesség, és hogy a 
jól kezdett, közhasznú intézményeket 
minden önzetlen lelkületű embernek 
támogatnia kell.

Reám hárult a feladat, én vállalom, 
de kérem hozzá polgártársaim szives 
támogatását.

Dr. l*ru.ócsa  János.

A vármegye.
A vármegyék feladatát és rendelte

tését a lezajlott darabont korszak 
alkotmányellenes cselekményei igazol
ták. Az absolut hatalom féDyén mutat
kozó perspektívában hatalmas arányok
ban törtek elő a vármegyék alkotmány
védő bástyáinak körvonalai. Az egész 
országban beállott kínos feszültség és 
bizonytalanság közepette egyedül a 
vármegyék közgyűlési terme tartotta 
fenn a csüggedő lelkekben a haza 
jövendőjében való reménységet., a küz
delemhez való kitartást és lelkesedést.

A vármegye szava keresztül zúgott 
a bérceken, a völgyeken és az illuzi- ( 
ókból kivetkőztetek., hitében letört, 
reménységében megcsalódott nemzet 
feleszmélt fásultságából s az alkotmány 
védő sáncaira állva hihetetlen energi
ával megkezdette a fékevesztett hatalom 
ellen való küzdelmet, a melyet csak az 
tett keservessé, nehezen elviselhetővé, 
hogy akadtak nyomorult árulók, a kik 
a hatalom bérenceivé szegődve segí
tettek az alkotmányt, a magyar nemzet 
ezeréves életének ezen egyedüli bizto
sítékát sárba tiporni.

* **
Barsvármegye, a Balogh Jánosok vár

megyéje, ott állott, az első sorban. A 
vármegye alispánja Simonyi Béla 
hazafias lelkesedésének egész melegével 
állott a küzdők élére ; igaz, hogy a 
vármegye tisztikarának egy részét is 
részben megszállotta a kishitűség s 
hogy itt is akadtak, kik koncért és a 

kijáró zsoldért megcsókolták azt a kezet, 
a mely alkotmányunkat arcul ütötte, 
egészben véve a vármegye küzdelme 
nem volt meddő, mert a hatalom, az 
erőszak, sem Ígéreteivel, sem fenye
getéseivel nem tudott rést ütni a bás
tyákon, mert a vármegyének Garami 
érdekeltsége mint törhetetlen falanx 
állott, mert a vármegye élére kirendelt, 
helyesebben talán a vármegye ellen 
kivezényelt darabont káplár egy-két 
tisztviselőn kívül nem talált senkit, aki 
vele szóba is állott volna.

A zsitvavölgyi uraságok ez alka
lommal is megmutatták, hogy ők nem 
tartanak a küzdőkkel. 'Visszavonultak 
odúikba s onnan fumigálták a fergeteg 
dulását, a villámok és menyköyek csat
togását. A régi letört gárda emberei 
eltűntek, mint valami színpadi sülyesz- 
tőbe esett alakok. De a vármegye ge
rince, a Garamvölgye s tisztelet a 
kivételeknek odaát a túlsó részről is 
többen, állták rendületlenül a harcot.

Hát hogy a rend helyreállott, s a 
drótokon mozgatott színpadi figurák 
visszasülyedtek, a honnan jöttek, a 
semmiségbe, következésképen a vár
megyéknél is megkezdődött a purifi- 
káció. Ha az osztó igazság mérlege 
szerint kellett, volna itélnüak, nem ta
láltunk volna elég nagy és súlyos 
büntetést azokra, a kik magukról meg
feledkeztek és a sötét korszakban 
elhagyták a vármegye viharokkal 
küzdő hajóját. De ime a vihar elmúl
tával a néma odúkból elősompolyogtak 
a régi gárda emberei, megkörnyékezték 
az alispánt, a kit mi egyébként vir 
integer scelerisqne purusnak ismerünk 
s a lefolyt küzdelemben kifejtett tevé
kenységét a legnagyobb tisztelettel s 
elismeréssel honoráljuk, de ép az ő 

i közreműködése mellett megalakítják a 
békepártot s a keserves harcokon 
keresztül kivívott eredmények része
seivé teszik azokat, a kiket el kellett 
volna takarítani, ki kellett volna seperni.

Jól tudjuk ennek a békepártnak 
intencióját. Ez a békepárt, a melynek 
zömét azok képezik, kik az alkotmányos 
küzdelemtől távol tartották magukat, 
azon nyíltan bevallott céllal jött létre, 
hogy a vármegye független nagy több
sége akaratának a székhely kérdésben 
gátat vessen, de úti figura docet, vol- 
takép az a leplezett célja, hogy a 
letört bayardokat minden pozícióikba 
vissza ültesse s a régi gárda emberei 
ismét kezükbe kaparithassák a vár
megye gyeplőjét.

Hangsúlyozzuk, hogy soha szemé
lyi ellentétek nem vezettek bennünket, 
Garamvölgyieket, mert kinek-kinek 
szellemi s erkölcsi értékét mindenkor



köteles tisztelettel mérlegeltük, de 
lehetetlennek tartottuk azt, hogy azok 
a férfiak, kik az alkotmányos küzde
lemben oly kitartást, oly áldozatkész- 
zéget tan nitottak, hogy ma megtagad
ják eddigi működésüket s a régi rend
szert hallottaiból feltámasztani ipar
kodjanak.

Ez lehet Machiavellinek a tanitása, 
de nem illő s nem méltó a magyar 
ember önérzetéhez. Az absolut hatalom 
palotája összeomlott s maga alá temette 
a bennelakókat. Hadd verje fel a 
romokat a feledés moha, de nekünk 
azokat felturkálni, azt újra felépíteni 
nem szabad.

A kinek a homlokára rásütötték a 
hazafiatlanság bélyegét, a ki ellenünk 
viselt hadat, azzal mi nem szövet
kezhetünk.

Ezt megteheti a békepárt, ez méltó 
ép a békepárthoz, melynek rejtett 
céljait jól ismerjük, de nem teheti az, 
a ki nem csak kényszerűségből, de ha
zafias érzületből állott a küzdők sorába,

Hogy a vármegye megtagadja 
múltját, hogy egyetlen tettével sárba 
rántsa a nemzeti ellenállás összes ered
ményét, hogy meghazudtolja saját magát, 
azt még a békepárt részéről is érthe
tetlennek, lealázónak tartjuk.

S nekünk, Garamvölgyieknek, a 
kik láttuk a régi korszak elősompolygó 
embereinek és a maróti kisebb érde
keltségnek ölelkezéseiből az úgyneve
zett békepártot megszületni, minden 
erőnkből tiltakoznunk kel), hogy a 
vármegye tisztviselőkarát ennek a 
pártnak karjaiba dobják akár presz- 
szióval, akár állások s más előnyök 
Ígérgetésével.

A vármegye az alkotmányosság 
védbástyája. Ha ezt szivünkön viseljük, 
akkor önmagunk, hazánk és várme
gyénk iránt való kötelességünk, hogy

T ARC A.

A polgárság történelmi kifejlődése.
Irta - Köveskutl Jeni.

Felolvasta szerző a lévai iparosoknak december 
hó 26-an tartott estélyén.

A minap egy küldöttség járt nálam, 
szolgáltatnék valami felolvasás'. a lévai 
iparos polgárok hangversenyére, amely tánc
mulatsággal lesz összekötve.

— Milyen legyen a felolvasás, mulat
tató, vagy tanulságos ? kérdeztem én.

— Csak tanulságos, felelte a küldöttség 
szinte egyhangúlag.

Tehát tisztelt közönség: kedves asszony
kák, táncolni vágyó leányok és ifjak, én 
nem lehetek bűnös abban, ha ez a felol
vasás unalmas ta á'na lenni. Feleljen érte 
az a küldöttség, mely az önök érdekeit 
oly csekély mércékben tartotta szem előtt.

De hogy legalább a feloivarás tárgya 
ne legyen érdektelen, alkalmasnak találom, 
hogy ezen a polgári mulattágon magukról » 
polgárokról szóljak : az ipari foglalkozás, a 
polgári társadalom és polgári osztály kiala
kulásától.

Ott kell kezdenem az ös korban, amikor 
az embert kiűzte az Ur az édenkertböl s 
az ember vigasztalanul bolyongott az ös- 
rergetegben. Arcáról eltűnt Itten képmása, 
szivéből a béke. Iszonyú nyomorba sülyedt. 
Eledelét csak nagy gonddal tudta megsze
rezni, életét nsg) fáradsággal megmenteni.

a bástyákra csak azokat a férfiakat 
állítjuk, kiknek hazafiasságáról magunk
nak meggyőződést szereztünk.

Hogy a békepárt másként gondol
kodik, az lehet az ő privát egyéni 
passziója, de ennek a felfogásnak pusz
tulni kell a megye közgyűlési terméből.

Dr. Korsók János
* ♦

♦
Teljesen meg vagyunk győződve, 

— hogy ma már nem csak a Garami 
érdekeltségnél, de Barsvármegye egész 
hazafias közönségénél egyákarattá érle
lődött a székhely áthelyezésének kér- I 
dése ; úgy látjuk, úgy érezzük, hogy 
teljes erővel szervezkednünk kell a 
darabont világ aspirációinak elnémitá- 
sára, Léva város közönségének nemzeti 
sovinizmusára van szükségünk, hogy az 
uton-utfélen felburjánzó hazafiatlan 
törekvés gyökérszálait kitépjük.

Csak ez esetben, az árulók elnémi- 
tásával, a nemzet vakmerő ellensége
inek letörésével lehet reményünk, hogy 
a magyar nemzet ellen irányuló táma
dásokat közakarattal elháritbássuk, a 
vármegyénk erejét a könnyen bekö
vetkezhető védelmi harcban kifejthessük.

Nemzeti kormányunk nem tér ki a 
vármegye közönségének, a törvényha
tósági bizottság ezen irányban kifejtett 
törekvéseinek támogatása elől.

Alkotmányunk támogatására, bizto
sítására irányuló mindennemű törek
vést szívesen karol fel nemzeti kormá
nyunk. mely feladatává tűzte a várme
gyéknek, a városoknak a nemzeti 
küzdelmekben való megerősítését.

Ebben a reményben élünk és hisz- 
szűk, hogy -Barsvármegye hazafias | 
közönsége kormányunk bölcs, erélyes 
támogatásával megszerezheti, biztosít
hatja a feltételeket, melyeknek segít
ségével az idők végtelenéig biztosíthatja 
a nemzeti küzdelmekben diadalait.

Körülötte ezer veszedelem ólálkodott. Itt 
egy vadállat leselkedett reá rejtőkéből, 
ott a barlangban, melyet lakásul választott, 
egy fö drengés következtében reája omlott 
a síikig. Gyakori zivatarok, visáramlások 
nyugtalanították életét ; a föld néha meg
nyílt, belsejéből tűs ömlött jki s es tette 
reá nésve siralomvölggyé as életet.

És igy küsködött aa emberiség évezre
deken keresetül.

Fázott, didergett az ősember, mert nem 
volt ruhája. A fügefa-öltöny, melyet még 
a paradicsomból hozott magával, nagyon 
szellősnek bizonyult. Ruhát kellett szabni, 
mely az idő viszontagságai ellen megóvja. 
Vájjon miből készülhetett az ősember első 
ruhája ? Bizonyáré nem angol szövetből és 
nem fraccia delénbői. És brüsszeli csipke 
sem diszitette az első toilettet. As ősember 
az elejtett állat bőrét egyszerűen magára 
terítette. Ez volt as első öltözet. 8 nem 
nyugodott addig, amíg családja számára is 
hasonló öltönyökre ssert nem tett. Később 
már testéhez formálta öltönyét, szabdalván 
addig, amíg aa alkalmasabbá lett s a test 
idomait kidomborította. És csaknem bizo
nyos, hogy a nők voltak azok, akik a 
szabómesterséget ilyeténformán feltalálták. 
Hogy is tűrhette volna el aa őskor szép 
leánya, szép asszonya, hogy a barlangi med
ve bőréből készült téli kosztüm eltakarja 
testi bájait. Dehogy tűrte. Hiúk voltak és 
tetszelgők akkor is az asszonyok. Emberi

Tisztújító közgyűlés.
As elmúlt év utolsó előtti napján tar

totta Barsvármegye törvényhatósági bizott
sága tisztújító közgyűlését. Helyesebben 
mondva tisstujitás nem történt, megmaradt 
a régi tisatikar. Még nagyobb a szóban 
rejlő ellenmondás, ha a régi restauratió 
kifejezést alkalmaszuk. E szó eredeti értel
mében felfrissítést, helyreállítást jelent. Lett 
volna mit felfrissíteni, helyreállítani, de 
helyreállítás nem történt, csak azzal a bizo
nyos sűrű fátyollal takarták be a szépség
hibákat. És ebben a nem egyenlő elemekből 
alakult tisztikar is szolidáris volt. Akik oly 
gyakran, és mindig elsősorban szokták elő
rántani a nemzeti szempontokat, azok most 
erről mélyen hallgattak, s a lelketitő nagy 
eszméket most elnyomta egy köznapi, rideg 
fogalom : a kenyér. De lássuk a közgyűlés 
lefolyását.

A kőzgylllés Megnyitása.
A szorongásig megtelt teremben 10 

órakor Simonyi alispán megnyitotta a köz
gyűlést, illetve küldöttséget kért fel a főis
pán meghívására. A kü'döltség élén csak
hamar megjelent Lippay főispán, harsány 
éljenzés közepette. Üdvözölte a törvény
hatósági bizottságot ezen ünnepélyes alka
lomból, midőn a vármegye közönsége leg- 
magasztosabb, alkotmányos jogait gyakorolja. 
(Aa eredményt tekintve ezen kijelentés erős 
szatírának is vehető.) Rsményli, hogy a 
hazafias szempont és a vármegye érdeke 
lebeg a törvényhatósági bisottság szeme 
előtt most, és nem a bosszú. (Ezt a való
színűleg sugalmazott szót kétszer is kiemelte ) 
Hangsúlyozta továbbá, hogy ö nagy súlyt 
helyez a tisztújítóéra, a tisztviselők válasz
tására, mert ha ez megdől, vége a megyei 
autonómiának. (Ugyanosak szatíra.)

A tisztikar Isatsad.
Ezután Simonyi alispán összes tisattár- 

sai nevében is, lemondott hivataláról, azt 
illetve azokzt a törvény hatósági bizottság 
rendelkezésére bocsátván, mire a vármegye 

őstulajdonság es. Tudósok kik as ősember 
életét buvárolják s fölkeresik szokat az 
ősi tűzhelyeket, ahol aa első emberek tar
tózkodtak, felkutatják a legrégibb barlan
gokat, as első emberek palotáit; megtalál
ták a festéket, amelylyel aa ősidők szép 
asszonyai és leányai szépiiotték, kendőzték 
magukat. Sárga, piros festék es, mely azt 
igazolja, hogy aa ember vad állapotában is 
törekedett a szépre. Milyen büszke lehetett 
as a kisasszony, akinek tigrisbőrből volt a 
toilette-je s hogy lenézhette bienabőrbe öl
tözött barátnőjét aa a menyeoske, aki 
orosslánbörkosstümre tett ssert.

Am a ruházaton kívül egyéb szükség
lete is van as ősembernek. Azok as esskő- 
sök, melyekkel ruháját összeöltögette, me
lyekkel eledelét megszerzendő, a vadállatot, 
leütötte, melyekkel most már osinosabb, és 
kényelmesebb gunyhóját építette, készíté
sükben, előállításukban, anyagukban és 
osinosságukban as emberi művelődésnek 
egy-egy fokát jelentik.

íme, as emberi művelődés as iparűzés
sel kesdödik, as ember első kulturműködóse 
ipari munka, s as emberiség első művelői, 
az önök ősei, m. t. hallgatóság, iparosok.

Bizonyos magasabb fokú műveltségre 
emelte már as ipar as emb -riséget, amikor 
elválanak egymástól foglalkozásra nézve as 
emberek, elkülönülnek, hogy osak évezre
dek múlva, vagy soha ne egyesüljenek, 
Hogy történt es?
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pecsétjét Átadta az elnökié főispánnak. A 
főispán , a tisztújító közgyűlés tartamára 
jegyzőül Kosztolányi Istvánt és ügyészül 
dr. Znamenák Istvánt nevezte ki.

A jelölés
Az ehök fölhívta a közgyűlést, hogy 

a jelölő biiottságba vá'asgzon 3 tagot. Dr. 
Belicta Pál, Pintér Karoly, Kazy János és 
Kachelmann Károly bizottsági tagokat ajánlja; 
a közgyűlés az ajánlottakat kiküldi, a főis
pán pedig a saját hatásköréből kifolyólag 
Kosztolányi Sándort, Bombay Vilmost, Dr. 
Bottka Gyöíöt nevezte mega kijelö ö bizott
ság tagjai gyanánt. Ekkor Holló Sándor 
bizottsági tag a garami érdekeltség nevében 
a következő nyilatkozatot tette :

A garami érdekeltség kebelében 
aiakultpdrtnaá Holló Sándor és társainak 
alispán-jelöltje Mailáth István ur vissza
lépett a jelöltségtől.

Visszalépésére vonatkozó végelhatá
rozását tartalmazó hozzám, mint a párt 
elnökéhez intézett Borait decz. 5 én 
vettem kézhez; ennek folytán decz hő 
ti ig a pályázati határnapig más jelöltet 
állítani — párt szervezeti eljárás mellett 

— teljes lehetetlen volt.
Miután a határidő meg hosszabbítá

sára vonatkozó kérelmünket iutézö kö
reink nem teljesítették : jelöltet nem 
állíthattunk; vármegyénk két legfonto
sabb állásának betöltésénél jogainkat 
nem gyakorolhatjuk.

Az alispáni és főjegyzői állások 
betöltésénél tehát szavazni nem fogunk. 

Tiszte etteljes előterjesztésemnek 
jegyzőkönyvbe véte'ét kérem,A nyilatkozatnak a jegyzőkönyvbe vé

tele ügyében egy kis vita indult. A marón 
urak tagadták, hogy egy törvényhatóság 
kebelében párt lehessen (tehát Béke-párt 
sincsen), s tiltakoztak a jegyzőkönyvbe 
fogla'ás ellen. Mailáth István is nyilatkozott 
ezen kérdésre vonatkozólag, hogy t. i. ő 
már nov. 16-án közölte álláspontját, ugyanez 

érteimben Báthy Lászlónak lovnmber hó 
végén már irt is ; tény azonban, hogy Holló 
Sándor felhívása következtében hivatalo
san a jelöltségről csak decz. hó 5 én a ga
rami párt elnökéhez intézett levelében 
mondott le.

Végié Simonyi Béla, majd a főispán 
hozzászólása után mindenki belenyugszik, 
hogy a nyilatkozat, Mailáth István megjegy
zésével együtt jegyzőkönyvbe vétessék.

A kijelölő bizottság ezután elvonult a 
föispáni szobába, a főispán pedig a jelölés 
tartamára a közgyűlést felfüggesztette.

Szünet alatt
a teremben működött a kapaciitáiás. A 
suttogók és nagyhangúik, a mézes-szájuak 
és terroristák ekkor Ugyekeziek a garami 
vidék gyengébb szivü elemeit a maguk 
számára meghódítani, illetve könyörületre 
bírni. S amint ez eredmény mutatta, nem 
sikertelenül. Holló Sándor nyilatkozatából 
kifolyólag a garami érdekeltség tagjai nJm 
tulsjdonitottak nagy fontosságot az ezután 
következő választási tényeknek. Többen 
távoztak is a teremből, az otímaradtak 
közül ia neháuyan tartózkodtak a szava
zástól. így nyílt terük a kapacitálóknsk is. 
Volt rá idejük elég, a jelölő bizottság 
nagyon sokáig csinálta a dolgát. A teremben 
egyre sűrűbb dohányfüst és nagyobb hőség 
fojtogatta a bizottságot.

Ellenjelölt nélkül.
Végre megjelent a kandidáló bizottság. 

A főispán egyenként veszi elő a jelö'éseket. 
Az alispáni állásra egyedüli pályázó Simonyi 
Béla, egyhangúlag megválasztott alispánnak 
jelenti ki. Jobboldalon, és a nézőközönség 
helyén lelkes éljenzés. Az alispán megkö
szöni a törvényhatósági bizottság bizalmát 
— ámbár annak egyik része— úgymond — 
nem ért egyet az ö megválaszta’ásával, de 
reményli, hogy nincs a teremben egy bizott
sági tag sem, aki as ö hazafias megbízható
ságában kételkednék. Programmjául a béke 
helyreállítását tűzi ki. Hangsúlyozza, hogy 

a vármegye minden, bármi kis részét egyenlő 
szeretettel fogja felkarolni és jólétét előbbre 
vinni.

Az alispán ezután letette az esküt, 
mire visszakapta a vármegye peosétjét.

Ugyancsak ellenjelölt nélkül lett főjegy
zővé Mailáth István, árvaszéki elnökké Dr. 
Kiss Mihály. (Éljenzés a föntebb emi'tett 
o daíró )

Van már ellenjelölt.
A főügyészi ádasra a kijelölő bizottság 

első helyen dr. Persay Ferenezet (aki pedig 
nem is a szokásos tóga candidá-beo:, hárem 
sordida-bíu jeleni meg), ma«odik helyen Dr. 
Oyapay Edét je.öite. Belcsák László átnyújtja 
a szavazást kérő ivet, mire »z elnök elren
deli a szavazást, a ssavazatszedö bizottság 
elnökéül Báthy Lászlót, tagjaiul Boltka G/ö- 
röl és Medveczky Sándort nevezveu meg. A bizottBági tagok név jegyzékét Bodó János 
olvassa. (Ez az uj névjegyzék csodalatos
képen nem jutott a garami bizottsági tagok 
kezébe.)

A szavazást az aranyoemaróti járás 
kezdi meg. Mivel a kö.poutban jobban is
merik a jelölt érdemeit, az aranyoi-maróti 
járásból Pereaira 52 szavazat esett, m’g 
Gyapayra csak egy. A szontkereszii járásból 
18 szó esik Gyapayra, kettő Persayra. Kör- 
möcrö! Persayra 5, Gyapayra egy. Jön a 
lévai járár. Ha ez egyérieiemmel Gyapayra 
szavaz, úgy Persay ügye e.veszett. De a 
házalások, esdeklő levelek, titkos hatalommal 
működő erdekszálah, kü önösen a gyengébb 
lelkületűéinél célt értek ; Persay itt ia 
kapott 10 szavazatot, Gyapay 46 ot. A 
lévaiakból Persay megkapta a maga egy 
Bzavazatá',' Gyapay 21-et. Az oszláoyi járás
ból Persay 10-et. Ujoányáről Gyapay egyet. 
A verebé yi járás megtagadta a saját fiát: 
Gyapay 4 szavazatot kapott, Persay 16-ot. 
Meg a tisstvise ők voltak bátra ; ezek közül 
a lévai polgármester leszavazott Gyapayra, 
három nem szavazott, a többi kilencz Per
sayra adta ezavazatát („Mindnyájunkat érhet

Erős férfiak arra vállalkoztak, hogy 
megvédik idegen törzsek, idegen népek be
törései, rablásai ellen a földet, ahol letele
pedtek; avagy arra vállalkoztak, hogy uj 
basát szereznek. Ezek lettek a katonák. A 
gyermekeik is katonák lettek. Mások, álmo
dozó természetű emberek az emberiség 
származását, az istenség létét, akaratát ma
gyarázzák, s ámulatba, osodálatba ejtik 
embertársaikat elbeszéléseikkel. Esek okos, 
tudós, istenes férfiak, ezek lesznek a papok. 
Papi hivatalukat gyermekeikre átörökítik.

8 kivá'ik két hatalmas osztály : a kato
nák és a papok osztálya. Megszerzik a ha
talmat, még pedig amazok a fegyver, eme
lek pedig az istenek erejével s elnyomják 
zz emberiség első művelőit, az iparosokat. 
Elrabolják tőlük a termelés eszközeit; a 
földet és a munkát. Amazt fegyveren alapuló 
és az iatet éktől nyert hatalmuknál fogva 
egyszerűen a magukénak tulajdonítják. — 
Emezt úgy szerzik meg, hogy a meghódí
tott népeket rabszolgaságra vetik s ingyen 
munkára tesznek szert.

E'csenevéssett, elpusztult ily viszonyok 
között az iparos osztály. Csak az ipar maga 
fejlődött. Hiszen a katonaságnak fegyverre, 
megerősített városokra, a papságnak fényes 
templomokra volt szüksége, mindkét osz
tálynak pedig rangjához illő fényes ruhá
zatra. 8 mindezt az iparosság szerezte meg, 
Készítette el.

Csakhogy ez az iparosság már nem 
volt független, nem volt szabad, Est az 

iparosságot már elnyomta s k használta a 
katonák és papság osztálya. — Elnyomta 
anyagilag és elnyomta szellemileg. Es az 
iparososatály már szolgává, sőt rabszolgává 
sülyedt.

Egy hatalmas, egy erős társadalom 
keletkezett, mely a vagyonban a legnagyobb 
ellentéteket mutatja. A papok és katonák 
mérhetetlen gazdagsággal és jogokkal bír
tak, a munkásosztály pedig nyomorban 
sínylődött. 8 mindezt a rabszolgaság ered
ményezte. A rabszolgaságon nyugodott ez 
az eiső társadalmi rend. — Hab.'zolgatársa- 
dalorn volt ez.

Habár az iparosság szolgaságba aulyedt, 
ám azért élt és alkotott. Ennek a felolva
sásnak szűk keretei nem engedik meg, hogy 
bemutassam azokat az ősrégi emlékeket, 
melyek as ó kor ipari alkotásairól csodás 
dolgokat beszélnek. Roppant építmények, 
rengeteg városok, föld alól előkerült fegy
verek. edények, ékszerek, szobormüvek 
mutatják, hogy as ó-kor iparos osztályában 
micsoda szellemi erő szunyadosott. Ha es 
as erő öntudatra ébred és megmozdul . . .

És egyszer csak öntudatra ébredt s 
megmozdult. S ezzel megindult egy örök- 
idökre szóló harc as osztályok között: as 
osztályharc. Az iparos osztály érvényesülni 
akart a műveltségben és poétikában egy
aránt. Részt követelt magának a jogokban 
és as ország kormányzásában Küzdelme 
mindig hazafias volt s éppen ezért diada'- 
maakodo'.t .is. — A katonai és papi uralmat 

felváltotta a vagyoni, ezt pedig a nép ha
talmán nyugvó uralom; a demokrácia.

Az iparososstaiy immár több államban 
bevonul a tanácstermekbe: művelődik. — 
Adósságáért többé Benki el nem zárható, 
rabszolgaként el nem adható. — As iparos 
osztály vagyonban is emelkedik. Sőt eme - 
kedik az ipari foglalkozás értéke s Athén
ben vegre odafejlödtek az állapotok, hogy 
az állam ügyeit a nép akarata intézte s 
egy időben éppen egy cserző varga — 
Cieon tartó.ta kezében az állam sorsát. Ha 
politikája nem mondható is szerencsésnek, 
örök érdeme marad, hogy osztályának haica 
mellett hazájának érdekeit soha sem tévesz
tette szemei elöl, sőt hazája érdekeiért 
kttadve, a csatatéren bait meg.

Albéu példáján indulva más országok
ban is győzött a demokrácia. Sít kivívta a 
demokráciát a m nden ó-kori államot ma
gába olvasztó római világi irodalom is, de 
csak azért, hogy az'áu nemsokára ismét a 
császári önkény igájába hajtsa büszke fejét. 
A császári öukény elnyomta a szabadságot, 
de as ipar és művészet ez olnyomatás alatt 
is meg nem szűnt alkotni és müveiöleg hatni 
az emberiségre. És erre most valóbsn oly 
nagy szükség volt I A pogány vallás ess óka 
fénye mellett haladó emberiség as erkö cs- 
telenség fertőjébe került. A pogány istenek
ben már seuki sem hitt. — Sokan tehát as 
érzéki élvezetekre adták magukat, mások, 
a jobbak pedig keresték as igasságor. De 
nem találták. S es kétségbe ejtette az em
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I al .' «t“.)lgy a szavazas eredménye: l'ersayra 
10b szavazat, Gyapayra 93, a így ismét a 
viharedzetl 1‘ersay lett Barsvármegye tiszti 
főügyésze. Mikor az eredményt kihirdették, 
a karzati lelkes köiöm-ég villáira emelve 
hozta be a főügyészt a közgyűlési terembe, 
ő azonban szerényen lehajtott fővel fogadta 
az ovatiót, sőt odafön, a f-lsö táblánál is 
mintha azt lehetett volna olvasni ar. arcokró', 
hogy : „ne gúnyolj Róma 1“

Ismét ellenjelölt nélkül.
A főispán közfelkiáltással megválasztott 

első aljegyzőnek jelenti Bodó Jánost (Ekkor 
hallatszott a leglelkesebb, legtombolóbb lel- 
ke-edés a helyi közönség elkerített helyéről.) 
— Kös felkiáltással lett központi főbíróvá 
Rudnyánszky Titusz, lévai főbíróvá Ordódy 
Endre ; verebélyi főbíróvá Kedecky Vircze, 
szentkereszti föbiróvá Pinka Sáudor, oszlányi 
főbíróvá Ponoeky István. — Árvaszéki ülnö
kök : Illés Béla, Kosztolányi László, a harmadik 
ülnöki állásra már több jelölt van ; I-sö 
helyre Lüley György (I), H-ra Rjcy Kál
mán, 111 ra Szabó Kálmán, IV-re Dr. Kraft 
Dezső jelöltetett, ennélfogva újra

szavazás történik.
A 3 ik ülnöki állásra való szavazás 

mindvégig igen érdekes volt. Már kezdetben 
nagyobb kilátásai voltak a győzelemre Kraft 
Dezsőnek. Ezt igazolta az íb, hogy a maró- 
tiak közül többen szavaztak Bajcsy Kál
mánra, s ez Lüleyre nézve veszteség volt. 
A lévavidékieket nem téritette el a művész 
testvér kiruccanása a maróti lapban, híven 
szavuknak á'lottak és Kraft Dezsőre sza
vaztak. Meg is vö t a többsége, de a tiszt
viselő-tröszt ismét lerontotta. Még igy is az 
első szavazás után Kraftnak volt többsége ; 
a pótszavazásnál Lüley javára még lesza
vaztak hárman ; Kraftnak is lett volna még 
szavazata, de a rettentő hőség következtében 
már előzőleg két lévai bizottsági tag kény
telen volt kivonulni, s azok nem értesittettek ; 
a teremben levő újbányái polgármester pedig 

heriséget. Erkölcstelenség, tobzódás, nyomor, 
elnyomatás, szolgaság, bizonytalanság, hitet
lenség, kétségbeesés mindenütt I Ki lesz, 
aki megváltja mindezektől a világot. Való
ban Istennek kell lejönnie a földre, hogy 
megvigasztalja az emberiséget.

És lejött az Isten. Emberi testet öltve 
megszületett a betlehemi jászolban. Köz
vetlenül szólt a testi-lelki nyomorba sűlyedt 
társadalomhoz s tanítása által uj erkölcs, uj 
szabadság, uj eszmék, uj műveltség, uj hit és 
uj társadalom épül fel. Íme Krisztus szüle
tésének művelődéstörténeti roppant jelentő
sége.

Krisztus tanítását csaknem minden nép 
elfogadta, de fajdalom, csak félig értetto 
meg. Az észak jégmezőiről, kelet ismeretlen 
tájairól dél felé özönlő, vándorló népek hó
dolva borultak Krisztus keresztjének lábai
hoz, de társadalmi berendezkedéseikben 
nőm követték a krisztusi szeretet tanait. A 
honfoglaló népek vezérei elfoglalták a ter
mőföldet, de egyszersmiud le is foglalták 
azt maguknak, amivel kizárták a nép millióit 
a termelési eszközök birtokából. — Adtak 
ugyan az igy lefoglalt földbirtokból mások
nak is bizonyos részt, de csak hübérill, az
az haszonbérbe, fegyveres szolgálatokért 
vagy terménybeli ellenszo'gáltatásért. Sen
kinek sem volt szabad birtoka, mert a birtok 
a fő hübérlő űré volt. Senki sem volt füg
getlen, mert hübére után mindenki hűséggel 
és szolgálatokkal tartozott hübérurának.

Az uj társadalom eren a hű héri intéz
ményen nyugodott, azért hűbéri társadalom
nak nevezik.

nem mert leszavazni a földijére. így Lüley 
György választatott árvaszéki ülnökké 103 
szavazattal Kraft Dezső 102 szavazata elle
nében. liajczy Kálmán 9 szavazatot kapott.

Egyhangn választások.
Szabó Lajosnak ellenjelöltje nem lévén, 

közfelkiáltással Il-od aljegyzővé lett. (Nem 
nagy dicsőség annak, aki már főjegyző is 
volt 1) III-ik aljegyző dr. Rajczy Géz». Ár
vaszéki jegyzővé valósággal egyhangúlag Dr 
Kraft Dezső választatott meg. I. oszt, szol- 
gabirák: Iruszka Antal, Berczelly Miklós,
lieidner István, dr. Ordódy Vilmos, Ben-
kovich Guidó. II. oszt, szolgabirák : Gáldy 
Kálmán, Latesz Sándor, Técsey Elemér,
Boleniann Vilmos.

Ezután még a főispán szokás szerint 
tiszteletbeli tisztviselőket nevezett ki; a 
megválasztott tisztviselők beosztására nézve 
nem tett változtatást, Kiki megmaradt helyén. 
Végül az összes tisztviselők — az előbb 
rflár fölesketett alispán kivételével — letet
ték az esküt a törvények és alkotmány 
megtartására; esküt tettek erre újból azok 
is, akik nemrégiben ugyanezen alkotmány 
megtöltésében bűnösök voltak.

* * *
Ezen úgynevezett „tisztújító*  közgyű

lés igen sok mély tanulságot rejt magában. 
Az eredmény újra megcáfolhatatlanul azt 
hirdeti, hogy Barsvármegye székhelye mos
tani helyén — nem jó helyen van. Mit hasz
nált a három tisztviselő hazafias magatartása 
a múltban, mikor a darabantokat csak úgy 
megválasztották mint őket, sőt mivel a 
kozmáé urakat féltették a garamiak bojkott
jától, a darabantok még lelkesebb ovatióban 
részesültek ? I Vájjon megmarad-e a szép 
példa lelkesítő hatása, mikor az integer 
tisztviselők is elősegítették a reus-ok újra 
választását ? Hát nem ök a hibásak ebben ; 
a hiba ott van, hogy a mostani székhelyen 
és környékén nincsen tiszta magyar közvéle
mény, nincs magyar társadalom, mely a

A hűbériség megvetette alapját egy uj, 
elnyomott osztálynak, a jogtalan parasztok 
osztályának, mely később megkezdi a jo
gokért és a tulajdonért való küzdelmet ép 
úgy, mint az ó-kor elnyomott szolga osz
tálya. Küzdelme nemzeti alapokon álló küz
delem, mely az újabb időben diadallal vég
ződött.

Hát az iparosok és kereskedők osztálya 
mint illeszkedik be az uj, hűbéri társada
lomba ? Az iparos népet a keresztyény tár
sadalom is csak úgy megvetette, mint a 
pogány társadalom. Kezdetben ügyet sem 
vet reá 1 Be se illeszti hűbéri szervezetébe. 
Az iparosok és kereskedők mint földbirtok
nélküli osztály, ott települnek le a várak 
közelében s élnek kézimunkájuk, készítmé
nyeik után, melyeket a várakban lakó va
gyonos hűbéresek busásan megfizettek. Ké
sőbb vagyonra tesznek szert, melyet hogy 
megvédelmezhessenek : lakásaikét falakkal 
veszik körül. így ke'etkesnek a városok. 
E városokban egy külön ál ó vagyonos, 
müveit és erős iparos és kereskedő társadalom 
fejlődik ki. Észre veszik ezt a hatalomra 
törekvő fejedelmek és kapzsi hűbéresek. 
Igába akarják hajtani a vagyonos polgársá
got. De ez most nem sikerül úgy, mint 
egykor, az emberi társadalo m alakulásának 
kezdetén, az ó-korban. A polgárság falak- 
kai körülvett városaiból harcra kel a hű
béresek ellen. Harcra kél és megindul ez 
osztályharc polgárság és nemesség közt, me
lyet a polgárság nemzeti alapokon viv meg 
s mely végre is az ö győzelmével végződik.

(Folyt, kővj 

hazafias szompoulot minden más Ibié 
helyezné.

Ne vegyo őzt senki puszta frázisnak. 
Mit várunk mi első sorban a vármegyétől ? 
Vájjon a közigazgatás pontos teljesítését ? 
Hiszen akkor jobb volna az államosítás I 
De nem ezért akarjuk fenntartani és ápolni 
a magyar vármegyét, hanem azért, mert 
válság esetén ez a magyar alkotmány egyetlen, 
igazi biztosítéka. Az alkotmány helyreállítása 
óta folyton azt hallottuk és olvastuk : meg 
kell erősíteni a vármegyéket! Mivel erősítjük 
meg ? Azzal, hogy újra beválasztjuk a 
darabantokat ? De meg lehet igenis erősí
teni azzal, ha a központi szerviket egészséges 
magyar talajba ültetjük át, ahol a törvény
hatóság hatalmi tényezői, támaszra, segít
ségre találnak a hazafias érzelmű társada
lomban, annak szellemi és anyagi erőiben, 
ahol ezen hatalmi tényezők nem sorvadnak el 
a sablonos közigazgatásban, hsn»m ahol a 
társadalom segítségével termékenyen és ered
ményesen működhetnek az igazi cél : a magyar 
kultúra erősítésére.

Aranyos Marót és vidéke könnyedén 
túltette magát a nehéz kérdésen ; kicsinyes 
helyi érdekeit féltvén elejtette a magasabb 
szempontokat, s lelkesen szavazott bizalmat 
azoknak, akiket ö maga is a nemzeti 
visszahatás nyomása alatt megtagadott és 
elitéit. Tempóra mutantur ... de nagy 
kérdés, vájjon a darabantok megváltoznak-e ?

Különfélék.
— A Bars mai számával megnyit

juk lapunk politikai jellegének évsorozatát. 
Amint a letűnt közel három évtizedes 
munkálkodásunk alatt semmiféle hatalommal, 
hatósággal, társulatokkal, egyesekkel függő 
viszonyban nem állottunk, meg fogjuk örirni 
ezentúl is teljes önállóságunkat s haladunk 
tovább, Bzilárd kitartással a függetlenségnek 
rögös, fárasztó utain, bízva önmagunkban, 
lapunk kipróbált, harcedzett munkatársai
ban és lapunk közönségének nagyrabecsült 
jóindulatában. — A iapot mint főszerkesztő 
ezentúl is Holló Sándor irányítja, vezéreli, 
támogatva az ö hűséges munkatársa dr. 
Kersék János által, kinek ihletett ifjúkori 
költeményei és komoly tartalmas közlemé
nyei mind g oly méltó helyet töltöttek be ; 
felelős szerkesztőnk dr. Katona János lesz, 
ki örömmel, hivatással lépett a Bars köte
lékébe, ki felfrissítő pezsgő erejével igyek
szik uj életet kölcsönözni lapunknak és a 
körében sereglett régibb és ujzbb munka 
társak támogatása mellett gondoskodik 
arró1, hogy a Bars ezentúl is oly szives 
fogadtatásban, szeretetben részesüljön la
punk közönségénél, mint eddig.

— Városi közgyűlés. Léva rt. vá
ros képviselőtestülete f. hó 3-ik napján 
tartotta évnegyedes rendes közgyűlését. A 
polgármesteri jelentésből eredöleg a köz
gyűlés a pénztárvizsgáló bizottságba két 
póttagot választott Faragó Samu és Merca- 
der Alajos személyében. — A polgármester 
jelentette ezután a 615000 koronás kamat
nélküli kölcsön dolgát : a pénzügyminiszter 
nincs abban a helyzetben, hogy a város ké
relmét teljesíthetné. — A közgyűlés örven
detes tudomásul vette a törvb. bizottság 
dec. 12-iki határozatát, továbbá a várkas
tély megvételére vonatkoaó ajánlatokat, de 
csak az aláírások megtörténte után fog to
vább intézkedni, addig *is  szükség esetére 
fűtéssel és világítással ingyen ajánlja fel a 
törvényhatóság részére tanácskozási helyi
ségül a városháza nagytermét. — Monaco 
Mosé kielégitésére a város 15,937 korona 
90 fillért szavazott meg, a közigazgatási 
bizottság a vállalkozó összes követeléseinek 
megfizetésére kötelezte a várost (24,916 K. 
24 fillér), ezen határozatot az ügyész meg- 
appellá'ta. — A törvényhatóság is jóvá
hagyta az uj tanitóképaő telkének vétel
ügyeit. — A Kherndl-féle földek kisajátí
tási tárgyalása a febr. 4.-én tartandó köz
gyűlésre halasztatott, mert a névszerinti
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ezavazáshoz nem voit ölesei.dö tag. — A 
közgyűlés feihatalmazta a tanácsot, hogy 
addig is, mig az uj költségvetés megsza- 
vaztatik, a réginek keretében intézkedhes 
sék. — Elrendelte a közgyűlés, hogy a 
szükségessé vált számtiszt-' önyvelői állásra 
pályázat hirdettessék (fizetése 1600 korona, 
360 korona lakáspénz, életfogytig való 
választás.) — Izgatott tárgyalásra adott 
alkalmat a villanyvilágítás ügye. Tudvalevő
leg december 27-től már csak félerővel vi
lágítottak, 30-án pedig nem volt világítás. 
A tanács azonnal intézkedett, s erről ja
vaslataiban adott számot. Először is a szer
ződésből ercdöleg a villanyos társaságra 
532 korona 97 fillér poenáte megfizetését 
rótta ki, azután pedig ajánlotta, hogy a 
társaság kérelmének — melyben G heti ha 
ladékot kér a szükséges javítások eszköz
lésére hely adassék, végül a keresk. minis
tértől szakértő kiküldését kéri. A közgyű
lés csak a bírságot vette tudomásul, a má
sik két pontban nem fogad'a el a tanács 
javaslatát, hanem utasította a polgármester', 
hogy egyrészt szólítsa fel a társaságot szer
ződésbeli kötelezettségeinek pontos teljesí
tésére, másrészt keressen mód t arra, hogy 
a városra nézve hátrányos és hiányos szer
ződés megmásittasiék. — A rendőrkapitány 
előadta a hordár és bérszolga iparról alko
tott szabály rendelet élet beléptetését. — A 
városi mérnök bemutatta az 1908-ik évi 
közmunka összeirási és kivetési lajatomot. 
E szerint összeiratott 23 emeletes, és 693 
földszintes épület. OsBzeiratott 403 igás és 
2770*/,  gyalog napszám, természetben vé
geztetik 247 */,  i-ás, 314 kézi napszám, 
marad pénzül megtéritendö 4508 korona 60 
fillér. Szemerédy képviselő kérelmére a 
munkálat kiadatott felülvizsgálatra a jogi 
szakosztálynak. — A közgyűlés elrendelte, 
hogy Eszterházy herceghez, dr. Halasy 
Kálmán segítsége és közremükö lésével kö
telem intéz'.essék a Lévára vonatkozó ira
toknak a kismartoni levéltárból átengedése 
iránt. — Tudomásul vette a közgyűlés a 
főgimnázium 1906-7 évi zárszámadásait, 
egyben elfogadta, hogy a befolyó tandíjat 
ezentúl a városi házipénztár kezelje. — 
Hosszú vita keletkezett a Lévai Sportegy
let köreimének ügyében. — Az egyesület 
ugyanis a dögtérnoK a saját céljára való 
korlátlan átengedését kére mezte a váiostól. 
A tanács javaslata az volt, hogy korlátlanul 
ingat ant átengedni nem lehe', hanem uj, 
30 nspi határidőt tűz ki a dolog érdemleges 
tárgyalására. A képviselőtestület egy része 
mereven ellenezte a kérelem teljesítését, 
aszal, hogy a jelzett befásitoit térre a kö
zönségnek iiiliilés szempontjából szüksége 
van, másrészt gyalogút is vezet rajta ke
resztül, de azután Dr. Kmofkó Béla, Med- 
veczky Sánádor és különösen Dr. Karafiáth 
Márius többszöri felszólalásai és ad hominei 
alkalmazott érvei után a merev álláspont 
enyhült, belátván, hogy a Sport Egylet 
vállalkozásából mindenesetre a város kö
zönsége fog nyerni. A kérelem 30 nap múlva 
érdemlegesen fog tárgyaltatni. — A főjegyző 
bemutatja az 1908. évi képviselők névjegy
zékét ; a közgyűlés tudomásul vette a jogi 
személyek meghatalmazottjait. — Több ki
sebb jelentőségű ügy elvégzése után a köz
gyűlés este 7 órakor véget ért,

— Kinevezés. A király dr. Szabó La
jos verseci járásbiró’ági albirót, városunk 
szülöttét perlaszi kir. járásbiróvá nevezte ki.

— Halálozás. Ismét egy közszere
tetben álló lévai öreg ur haláláról aduok 
hirt; a jólelkü, kedves Leyrer bácsi folyó 
hó 3 án. életérek 78-ik évében elhunyt. 
Mélyen megszomorodott gyermekei a követ
kező gyászjelentést adták ki ; Alulírottak 
úgy magunk, mint az összes rokonság 
nevében mély fájdalommal megtörve jelent
jük, hogy forrón szeretett édes atyánk, 
nagyatyánk és apósunk Ltyrer Károly nyug, 
gazdatiszt 1908 január hó 3-án d. u. 3 
órakor, élete 78-ik évében hosszas szenvedés 
után elhunyt. A boldogult hűlt teteme f. é. 
január hó 5-én d. «. 2 órakor fog az ágost. 
ev. egyház szertartásai szerint a lévai 
sirkertben örök nyugalomra tétetni. Léva, 
1908. január 3. Béke hamvaira I Leyrer 
Stefánia férj. Taubinger Ágostonná, Leyrer 
Anna férj, lovag Élsner Hugóné, Ltyrer

Izabella férj. Halbuiirt F-ienezn’1, Le.yrer 
Károly, Leyrer László gyermeki t, Taubinger 
Zoi'án, Taubinger Béla. Halbuirt Oszkár, 
Halbiuirt Elza, llalbwirt Bella, Leyrer Lsei, 
Leyrer Karcsi, Leyrer Anti unokái, laubinyer 
Ágoston .lovag Blsner Húgó, Halbuirt Ferenc 
vejei, Leyrer Lászlóné szül, döri Gyapay 
Antónia menye.

— Lévaiak a távolból. A múlt hó 
30-ik napján egy kedves levélben ismét 
200 koronás ajánlat érkezett a várépület 
megvételének céljára. Ez is messziről jött : 
Temesvárról. Talán fölösleges is megjegyezni, 
hogy a mi kedves Matyi bátyánk a tettes. 
Levelében ajánlja, hogy jó volna ismét 
irodát szervezni a hazában és a nagy 
világban elszórt Gyükerek kinyomozása és 
figyelmük fölhívása végett, úgy amint azt 
már egyszer a mai főgimnáziumi épület 
vajúdása idején az egyik szünidőben Holló 
Sándor szervezte. Nagyon szép, tekintélyes 
gárdát tennének ki az idegenben élő és 
működő gyükerek, és amint mi őket ismerjük, 
bizton hisszük, hogy ha tudomást szereznek 
arról, hogy szülőföldjüknek szükségé van 
erkölcsi, esetleg anyagi támogatásukra, 
felhívás nélkül, önként ajánlják fel segítsé
güket, amint azt ezúttal is Laky Mátyás 
nemes példája megmutatta.

— Eljegyzés. Dr. Heinricli Győző 
lévai kir albtró eljegyezte Trammer Olga 
kisasszonyt, özv. Trammer Ferenczné fővá
rosi háztulajdonosnő bájos leányát. Kivá 
nunk sok szerencsét és boldogságot.

— Villany fogyasztók értekezlete 
Városunk villanyfogyasztói a napokban 
tapasztalt rendetlenségek s a már élőbbről 
kelt elégedetlenség folytán elhatározták,hogy 
közös erővel fogják sérelmeiket orvosolni. 
E célból ma vasárnap, d. r. Áll órakor a 
városháza nagytermében értekezletet tarta
nak, melyre az összes érdekelteket ezennel 
meghívják.

— A lévai ev. reí. egyház uj-év 
napján tartotta évi rendes közgyűlését 
B Írtba József lelkész és dr. Kersék János 
fögondnok elnöklete alatt. A közgyűlés a 
múlt évi zárszámadásokat tárgyalta s 
jóváhagyta, úgy szintén elfogadta a jövő 
évi kö tségvetést. Es után a kilépő presbi
terek helyét töltöt'ék be. Megválasztanak 
a presbitérium rendes tagjaivá: Varannay 
István, Szemerédy Lajos, Ordöqh Lajos, ifj. 
Galambos István, póttagokká: latár István. 
Korpás István, Tóth Károly, id. Szabó 
Dántel és Galambos András. Tiszteletbeli 
kurá or lett id. Zilay István, tiszteletbeli 
presbiterek Korpás János és id. Gál János. 
Ezzel akarta a közgyűlés irántuk régi hű 
és buzgó szolgálataikért háláját s elismeré
sét leróni.

— Gyászrovat. A bsrzmegyei kör
jegyzők nesztora, Both József, ujbarsi 
körjegyző alig egy éve, hogy nyugalomba 
vonult, de a nyugalmat nem soká élvezhette ; 
akit a munka nem birt megtörni, a foglal
kozás hiánya megölte. Családja a következő 
gyászjelentést adta ki : Alulírottak mélyen 
megszomorodott szívvel jelentik, maguk, 
valamint az összes rokonság nevében, 
a jó férj, szerető atya, nagyapa és após 
Both József nyugalmazott körjegyző folyó 
hó 29-én éjjel 1 órakor hosszas szenvedés 
után életénék 67. évében történt gyáizos 
elhunytét A drága halott földi maradvá
nyai dec. hó 30-án d. u. 2 órakor fognak az 
ujbarsi református temetőben örök nyuga
lomra tétetni. Ujbtrs, 1907. december 29. 
özv. Both Jóssefné, sr. Aranyossy Klemen
tina mint neje. Bihari Kálmánná, sz. Both 
Ilona leánya. Bihari Kálmán veje. Bihari 
Ilonka, Bihari Béla, Bihari Zoltán, unokái. 
Áldás és béke lengjen porai felett

— A Selmeci Újság már több 
közleményben adta jelét Léva város, s az 
ennek felvirágosásáért küzdő Bars iráut 
érzett rokonszenvének. Mikor ennek jóleső 
örömmel kifejezést adunk, szívből kívánjuk, 
hogy a Selmeci Újság eredményesen mun
kálkodjék ezentúl is azon irányban, amit 
nemes céljául kitűzött., az ősi Bányaváros 
mindennemű felvirágoztatására. Reméljük, 
hogy kedves laptársunknak a saját városa 
iránt érzett — bár érthető — pesszimiszti- 
kua felfogása épen aa ö közreműködése 
által rövid időn belül jóra fog váltbsni.

A lévai posta jubileuma. Mo» 
uj v napján volt 25-ik ú fordu ója annak, 
hogy a lévai posta-bi.atal kincstári kezelés 
alá kerüit. Akkoriban von a pesten 1 főnök. 
3 tisztviselő és 3 szolga. 30 év előtt pedig 
néhai Bolemann János egy kisasszonnyal és 
egyetlen postaszolgávai bonyilitotta le a 
lévai forgalmat. Ma van a lévai postahiva
talban : 1 főnök, 12 tisztviselő és 10 szolga.

— Áthelyezés. Tóth Géza lévai kir. 
járásbiró, ki hivatalát nálunk még el som 
foglalta, és Csepány E em-r nsgyigmándi 
kir. ..(járásbiró saját kérelmükre Kölcsönö
sen áthelyezte tok.

— Gyászeset. Mokos János, Kisujfaiu 
nyug, jegyzője életének 74 ik évében Bu
dapesten elhunyt. Gyermekein kivül számos 
unoka és dédunoka gyászolja az érdemes 
öreg ur halálát, kiben Ki s Gyu'a lóvá 
tanító aoósát vesztette el.

— Uj nevelő. Az egri tanítóképző
höz tanárrá kinevezett Bsnkóczy Emil he
lyébe Ferenczy István bízatott meg az áll. 
tanítóképzőben a nevelői teendők elvégzé
sével.

— Villanyossági zavarok. A múl*  
év utolsó előtti napján sötétségre virradtunk 
(ha ugyan lehetséges az ilyen képtelenség.) 
Már napokkal előbb gyengén adtak le a 
világosságot, mert az egyik masina teljesen 
felmondta a szolgálatot, a másiknak meg a 
tengelye körül volt hiba, b a telepről 
figyelmeztették is a közönséget, hogy taka
rékoskodni tessék, mert nem csurran, csak 
cseppen; az utcán már kora estétől 11 
óra utáni gyengébb világítás jfényeskedet:. 
Amint mondtuk, 30-án beütött a krach : <1. 
u. 5 óra tájban nagyot lobbantak a ,testek" 
s ráborul' a városra az egyiptomi sötétség. 
Egyszeribe nagy keletje lett a gyertyának 
és petróleumnak. De inkább a gyertyának, 
mert a petróleum-lámpák nem voltak fel
szerelve s nagyobbrészt a padláson élvez
ték a jól megérdemelt nyugalmat. A gyer
tya közvetítéssel is foglalaozó lévai 
szappangyárosok aznap este pezsgőt ittanak. 
A kávéházakban olyau ájtatos mécsek 
pislogtak, akárcsak az Orban-kápolnábau. 
De azért szerencsésen átaludtuk az éjjelt. 
Közben feltelegraf-dtak két villamos mér
nököt, akik Szilveszter estéjére úgy — 
ahogy rendbe hozták a masinát és világí
tott megint, csak az ivlámpák nem fényes 
kedtek. A sötétségi kalandnak pedig az 
lett az eredménye, hogy a fogyasztók 
gyüléseznek és sztrájkolni készülnek.

— Katonai kiképzés a középisko
lákban. Egy uj pedagógiai reformról, a 
katonai kiképzésről van szó, amelyet a 
közoktatásügyi kormány a honvédelmi 
minisztériummal egyértelműen már a folyó 
iskolai évbenéletbe fog léptetni. A honvédelmi 
miniszter a tankerületi főigazgatóságok 
ajánlatára az ország tizenkét középiskoláját 
választotta ki-e célra. Katonai tanfolyamok 
lesznek Budapesten, Nagyváradon, Debrr- 
cebben, Zomborban, Déván, Balassagyar
maton, Szatmáron, Győrött, Pozsonyban, 
ahol mindenütt a honvédtisztikar egyik 
tagja fogja a fegyvergyakorlatokat előadni 
hetenkint egyszer az ifjúsági játékdélutii- 
nok .keretében. A honvédelmi miniszter 
most terjedelmes leiratot intézett a tanké 
rületi főigazgatósághoz b ebben a rende
letben tájékoztató utasitásokat ad a kivá
lasztott középiskolák igazgatóinak, hogy 
mily módon szervezzék a katonai kikép
zést, fegyverkezelést és céilövést. Egy 
tanár őrzése mellett a kiküldött honvéd
tiszt vezetésével már a jövő év januárjá
ban megketdik a fegyvergyakorlatokat a 
VII. és VIII. osztályú növendékek. Mon
danunk se kell, hogy mily nagyjelentőségű 
ez a reform, mert igy lehetőleg könnyed 
játék formájában vezetik be az ifjúságot u 
katonai kiképzés legterhesebb tudnivalóiba 
s megkönnyitik az önkéntes szolgálatot. A 
honvédelmi miniszter erre vonatkozólag a 
középiskoláktól részletes tervezetet kér, 
hogy mi módon tartják lehetőnek a reformok 
legegyszerűbb megvalósítását. Ezenkívül a 
gyakorlatok eredményéről havonkint jelentést 
kér s az év végén részletei statisztikában 
számolnak be a gyakorlatok vezetői, hogy 
mennyire felelnek meg a gyakorlatnak az 
uj reformok.
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— Fényes vadászati eredmény.
Ez bizony ritkaság ez idén, mikor általában 
nagy vadinség uralkodik. A jól gondozott, 
szakszerűen kezelt vadászterület azonban 
kiheveri as idő viszontagságait. Így pld. a 
tótmegyeri Károlyi-féle uradalomban az 
elmu't évben a vadászati eredmény a 
következő volt : 30 őzbak, 4 sipa, 13301 
mezei nyúl, 2000 üregi nyúl. 4002 fáczán, 
10,566 fogolv, 275 fúrj. 34 túzok, 1 vadliba, 
3 vadkacsa, 2 szalonka. 3 róka, 1 vadmse ka, 
2 nvaBt, 241 vörénv, 1172 menyét. Eteukivü' 
lőttek meg 898 kóbor ebet és mceskát, 270 
Sürdmznót. 2 sast, 496 sólymot és kányát, 
319 véresé:, 1280 var jut és szarkát és 129-rt 
vegyest. Ossz' sen t. hát 35040 darabot, Dr 
ilyen vndász*erület  egész Európában sem 
sok akad.

— Egy darabant járásbiró tragé
diája Nvirbá'orban agyonlőtte magát , 
Vidovice Ferencz dr., volt Szentendre' 
járásbiró,a ki nevét a örvény télén k ormány 
zat alatt, hasafiatlun viselkedése miatt Bzölee 
körökben i«mertté tette. Szent-Eodrén egy 
politikai gyű ést is hívott össze s ezért 
fegyelmi eljárási indítottak elllene és a kúria 
fegyelmi tanácsa 200 koroua pénzbüntetésre 
Ítélte. A megváltozott po iiikai viszonyok 
folytán azonban nem maradhatott meg a 
bírói székben és hosszabb szabad ágra ment. 
Időközben családi viszályok is nyogtaiaui- 
totrák a szerencsétlen bírót s neje is elvált 
tőle. Kétségbeesve, feldúlt, lelkülettel utazott 
Ayirbátorba rokonaihoz és a karácsonyi 
ünnepek előtt egy önzetlen pillanatban 
föbelötte magát.

- A F. M. K. E. óvónői érdekében.
A. F. M. K. E. elnöksége, a jubiláns köz
gyűlés határozatához képest, az egyesületi 
óvónők fizetésének rendezése s illetőleg az 
állami óvónők fizetésével és egyéb jöve
delmeivel egy összegben való megállapítása 
tárgyában, alaposan indokolt fölterjesztést 
intézeti Apponyi Albert gróf vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez. £>y állami 
óvónő — fejtegeti meggyőzően a fölterjesztés 
— ak.t a véletlen szerencse az óvónö-ké- 
pezdéből egyenesen valamely állami Óvodához 
juttat, huszonöt évi szolgálat után, tehát 43 
éves sorában, az ötödéves korpótlékokkai 
és személyes pótlékkal együtt évi 1500 
korona fizetésig viheti fö1, még ha egy 
pillanatig sem szolgált nemzetiségi vidéken. 
Egyesületünk óvónői ellenben, akik min
dannyian és állandóan nemzetiségi vidéken 
szolgainak, huszonöt évi szolgálat után sem 
v.hetik többre, mint legfeljebb 700 korona 
évi fizetésre. Hosszú, nehéz és hazafias 
szolgálatuk jti'a'ma tehát az, hogy öreg 
napjaikban meg fele fizetésük sincs, mint az 
állam óvónőinek. Miután az egyesület 
óvónőinek ezen aráuytalan és igazságtalan 
javadalmazását, megfelelő alap és anyagi 
eszközök hiányábar, belátható időkön belül 
és a saját erőiből rendezni nem képes, a 
vallás- közoktatásügyi miniszterhez fordul, s 
azon az alapon, hogy a kisdedóváa ma már 
allami feladat, arra kéri a minisztert, hogy 
az összes egyesületi óvónőket nevezze ki 
állami óvónőknek vagy pedig évi 2600 
korona külön államsegéllyel nyújtson módot 
az egyesületnek arra, hogy óvónőinek évi 
fizetését 800 koronára emelhesse s egy
idejűleg adja meg az egye.űleti óvónőknek 
az ötödéves korpótlékot sas állami óvónőkkel 
-gyenlö személyes működési pótlékot. — 
E/yben fölkéri a Felvidék összes ország
gyűlési képviselőit, hogy ezen méltányos és 
humánus kérését a miniszternél támogatni 
sziveakedjenek s a mennyiben időközben 
intézkedés nem történné*,  a vallás- és 
közoktatásügyi tárcza költségvetésének 
tárgyalása alkalmával tegyenek megfelelő 
indítványt.

— Szlnelöadás Kistapolcsanyban. 
Karácsony másodnapján Kozma Andor „Ka
rácsonyi álom" c mü színjátékét és Mast- 
lagbv Ferenc „Két kartosony est" oimü 
két frivonásos színdarabját adták elő az 
iskolás gyermekek. — 42 korona 50 fillér 
bevételből 21 korona a tiszta jövedelem, a 
mely ö.sseg a F. M. K. E. népkönyvtár 
gyarapitáaára fordittatik.

— Közgyűlés Afrikában azaz hogy 
sötétben. A 3-íki városi közgyűlésen esett 
*»eg, épen a villanyos botrányokról

volt szó, Báthy László prépost-plébános a 
nálla megszokott jó indulattal biztatta a 
közgyűlést, hogy ne hamarkodjuk el a 
do'got, a vezetőség mindent megtesz, hogy 
rendb«hossa a telepet, remélhető, hogy a 
múltkori eset nem ismétlődik és.............
hirtelen sötét 1 itt a terem, kialudt a villany. 
Hamarjában kerítettek 3 lámpát, amellett 
folyt tovább a tanácskozás. Mikor aztán 
úgy egy óra múlva ismét kigyulladtak a 
villanylámpák, a rendőrök ki akarták vinni 
a petróleum-alkalmatosságokat, de a város
atyák nem engedték, nem bízván a villanyos 
masinában.

— Népesedési statisztika Az 
1907-ik évben Léván született összesen 255 
gyerm-ik ■ vallás szerint : róm. kath. 161 ; 
— ev. ref. 38 ; — ág. ev. 9 ; — izr. 30 ; 
2 külföldi (1 ág. ev ; 1 izr.), halva szü'eiett 
15 gyermek. — Házasság Lőttéit 68; r. 
kafh. 37 ; ev. ref. 8 ; izr. 8 ; vegyes 15. — 
Halálozás : 209 ; r. kath. 152 ; ev. ref. 31., 
ág. ev. 8 ; izr. 18. A halálozások száma 
igen nagynak látszik különösen a róm. 
katholikusoknál, ezt a látszatot nagy számot 
az okozza, hogy a lévai közkórházban a 
múlt évben elhalt 24 r. kath. vallásu egyén, 
akik mind idegenek, túlnyomó részben a 
felső Garam völgyéből valók. Ezt betudva 
az évi szaporulat a r. k tholikusoknal 33, 
as izraelitáknál 13, az ev. reformátusoknál 
7 ; ág. evangélikusoknál 2.

— As emberi Állat. Srapák Ráfael 
lévai cipész neje öltöztetés közben gyanús 
betegséget észlelt 9 éves kis leányán. 
Orvost hivattak s as konstatálta, hogy 
valami lelketlen ember a gyermeket meg
rontotta. Ekor a szü.ők faggatására a nyertnek 
bevallotta, hogy mikor a szülei nem voltak 
otthon, a ná'uk dolgozó Gergely Lajos 23 
éves cipészsegéd ellene merényletet köve
tett el. A rendőrség a szülök feljelentésére 
letartóztatta s a bírósághoz kisérte a ma
gáról megfeledkezett legényt.

— As uj adókivetési ciklus. 1908 
évben kezdődik az uj adóctklus, amikor 
tudvavelöleg a következő három évre az 
adókivetést meg kell ejteni. A közönség 
bizonyos ideganséggel néz elebe az uj 
kivetésnek, az adórefotm folytán teljes 
bizonytalanságban vau e tekintetben, miként 
fog a helyzet alakulni. Általában azt hiszik, 
hogy az adókivetés uj alapokon fog végbe- 
menni, pedig — illetékes helyen szerzeti 
érteülésünk szerint — as 1908. évi adóki
vetés egészen a régi alapokon fog végbemenni, 
miután ez máskép nem is lehet, mert az uj 
adójavaslatok már kel'ö időre törvénnyé 
nem válhatnak. Az 1908. évi adókivetés 
azonban csak as 1908 évre bir majd 
hatállyal, az 1909. és 1910. évre történő 
adómegállapitásokat az uj adótörvények 
hatálytalanitani fogják és a pénrügyminisz- 
tert felhatalmazzák, hogy 1909-ben az uj 
alapon uj adókivetést ejtsen meg.

— A Bajai milliós főnyeremény 
pörös ügye még mindig nincsen eldöntve. 
A pör tudvalevőleg abból származott, hogy 
Eckert Antal bajai lakos az ottani Keres
kedelmi és Iparbankot azzal vádolja, hogy 
réssletivé', a mely szerinte eredetileg a 
milliót nyert számot tartalmazta, kicserél
ték és ezrei őt a milliós főnyereménytől 
elütötték. As egész bonyodalom nem ke
letkezett volna, ha Eckert Antal sorsolási 
lapot járatott volna, mert ebben as eset
ben már másnap tudta volna, hogy nyert-e 
a sorsjegye és — ha csakugyan az övé 
vo.t a milliót nyerő szám, a réssietivet nem 
adta volna ki a kezéből. Látni való ebből, 
hogy mindenkire nézve, akinek értékpapír
jai és különösen sorsjegyei vannak, felette 
fontos egy jó sorsolási lapnak a járatása. 
Ilyennek, van elismerve a Pénzügyi H r>«p 
a melynek sorsolási részét a Pénzügyi Ut- 
mutató t a legilletékesebb helyek, jelesül 
a nagymélt, m. kir. belügyminiszter mint 
teljesen megbízható ssakköslönyt, a nagy
mélt. m. kir. pénsügyminister mint szakér
telemmel és pontosan szerkesztett lapot 
hivatalosan ajánlottak. A lap elöfi etöi a 
jánuári számmal ingyen kapnak egv sorao 
lázi Naptárt, továbbá kapják a Pénzügyi 
és Tőzsdei Évköoyv-et, a mely sok más 
hasznos ludnivulón kisül tartalmazza a 
keadettöi fogva az 1907 év végéig kihúzott 

de kifizetés végett bemutatni elmulasztott 
torsjegyek hivatalos kimutatását, úgy hogy 
e könyvből mindenki azonnal megtudhatja, 
vájjon sorsjegye ki v«n.e már huzva vagy 
nincs? A Pénzügy*  Hírlap előfizetési ára 
5 korona, ,a mely összeg postautalványon 
küldendő be a kiadóhivatalba (Rákóci ut 
44), a honnan kivánatra mutaiványstámo- 
kat is küldenek.

Hivatalos közlemény.
i.

6WS/19O7 »«m.

Hirdetmény.'
Léva r. t. város képviselőtestülete 1907 

évi október 31-én tartott közgyűlésében 
5989/1997 sz. alatt hozott határozatával a 
marhavásár mai területének kibővítését 
határozván e>, e caélból a róni. kath. plébánia 
földbirtokából a szükséges területnek tulaj- 
óoujoggai megszerzését — vétel vagy 
kisajátítás utján tervbe vette, — az 1886 
évi XXII. t. ez. 110. §-a értelmében azon 
ügynek érdemleges tárgyalására a névszerinti 
szavazás utáni határozat meghozatalára 1908 
évi január hó 29-ik napjának d. u. 4 óájára 
közgyűlés összehívását rendelte el. — amidőn 
azon határozatot ezennel kihirdetem és 
közhírré teszem, azon közgyűlésről a képvi
selőtestület összes tagjait ez utón is tisztelettel 
megbivom.

Láva, 1907. évi november hó 28-én.
SéAogli. Xiaje*  

polgármester.

II.
5/1908 tsáui.*

Hirdetmény !
Ezennel közhírré tétetik, bogy a föld 

és ház ingatlanokra telekköoyvileg bekebe
lezett kö.csönöknek a városi adóhivatalnál 
leendő bejelentési határidejük elérkezvén, 
felhivatnak mindazon adózók, akiknek 
ingatlanait kölcsön terheli, hogy vallomásaikat 
1908 évi február hó 1-ig annál is inkább 
nyújtsák be, mert azontúl a vallomást 
iveket a városi adóhivatal többé figyelembe 
nem veheti.

A vallomások benyújtásához szükséges 
nyomtatványok az érdekelt felek részére 
a városi adóhivatal által szolgáltatnak ki.

Városi adóhivatal
Léván, 1908. évi január hó 3-án.

ZCctaazaUs X-aJaa 
adóbív. íöuök.

Közönség köréből.
Kimutatás-

A lévai iparos olvasókör által karácsony 
márodnapján tartott s felolvasással egybe
kötött társas estélyen a következő kegyes 
felfllfisetések történtek, u. m. Kovácsik 
S;mu 6 kor. 80 fill. Faragó Samu 2 kor. 
40 fill. Csernák Izidor, Tóth András Presz- 
tolánszky Bsla, N. N., 2 — 2 korona. Weisz 
Zsicmond, Bay Ignács, Vörösmarthy Miklós, 
1 kor. 80 fillérjével. Lövinger Henrik, 
Oadrejkovics Lajos, Guoyios Sándor, Végh 
N, Kun József N. N., ifj. K»vácsik János 1 
kor. 40 fillérjével. Fürét N., Alt János, 1 
kor. 20 fillérjével. Markly József. Hányj 
Bála, Böstörményi Ferencs, Msetek Fc-enc, 
Györgyi Lajos, Fizély Lajos, Bernjén Jenő, 
Molnár Sándor, Nagy József, vasúti Veress 
Lzjos nyug, tanító 1—1 koronájával. Töth 
Kálmán, Maik Jós.-f, Fendt Gyula, Szarka 
Gyula, Mosonyi Ferencs, Nagy János, Szabó 
Sándor, Ondrejkovios Adó f, Miesáros József, 
Hegedűs Béla, Mitschke József, 80-80 
fillérjével, ifj. Galambos István. Pál Imre 
60 fillérjével. Knapp Ziigmond, Szemerédy 
Lajos, Kovács N, Pindur József, Akáca 
József, Bosóky Gyula, B rtha József, 
Rózsás N., Dosstál Jánosáé, Henri ler Ármin, 
Spira Mór, Liska N., Méasároa N., Barthos 
István, Klain Ödön, Kertész Béla, Vidinssky
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N., Gyurica N., Béoy Foiblcz, Borosányi 
Gyű1*.  N. N., Schultn Ignácr, Stukovssky 
N., 40— 40 fillérjével. Konta Károly, Fridman 
Gyula, Lutovasky N., Gyurcainkáné, Konca 
N., Cseh János, Szeneczey Béla, Kaucaár 
József, Kiss Istváo, Balogh N., 20 — 20 
fillérjével. így *■  öaasea bevétel volt 322 
kor. 40 fillér. Kiadás 87 kor 16 fi lér. 
Maradvány 235 kor. 24 fillér.

Nem mulaaaihatja el a kör választmánya, 
hogy mind azon kegyes faiülfizetöknek, 
mind pedig azon igen tisztelt személyisé
geknek, a kik a kör estélyén fáradságot 
nem kiméivé szereplésükkel a sikerhez hozzá 
járultak, hogy ez utón is köszönetét ne 
szavazzon.

Egyben helyre igazítás végett felemlít
jük, kogy a már előző számban kimutatott 
személyek közül Fizély Imre mint 2-ik 
Kohn tévedésből kimaradt; kinek pedig 
elmaradása folytán a darabot nem lehetett 
volna előadni, mit ez utón hozunk helyre.

Léva 1907 évi dec. hó 31-én.

Az elnökség.

Köszönetnyilvánítás.
A nagysárói körjegyzőéig utján : Nagy

záró község részéről 8 kor. 88 fill. Kiasá'ó 
16 kor. 74 fill. Szódó 4 kor. Nemesoroszi 
5 kor. 40 Szilassy Sándorné úrasszony 
gyüjtöperselyéböl 20 kor. 56 fill. Dobay 
István garamlöki urad, intéző úrtól — 
Leidaufrost Tódorné úrasszony á'tal 20 kor. 
Garamsolymot község részéről 2 kor. 
készpéuzt, búza és burgonyát ; Garamapáti 
község részéről bab és burgonyát; Rudn.y 
Béla slsózsemberi nagybirtokos úrtól 2 
zsák lisztet és 5 zsák burgonyát ; Weisz 
Simon úrtól pedig jacger ruhákat kaptunk 
Stefánia árvaházunk céljaira.

Amidőn fenti kegyes adományok kézhez 
vételét — e lap szívességéből — nyilvá
nosan is van szerencsénk elismerni, fogad- 

a nemeslelkü emberbarátok kis 
árváinkkal éreztetett jóságukért leghálásabb 
köszönetünket.

Léva, 1907. deoember hó 31.

Leidtnfrost Tódorné Faragó Sámuol
nöegy). tb. elnök nöegyl. titkár.

Nyilvános köszönet.
Mindazon jóbarátunk és ismerőse

ink, kik felejthetetlen jó anyánk 
elhunyta alkalmából részvétükkel fájdal
munkat enyhítették, fogadják ez utón is 
köszönetünket.

Léva, 1907. december 31.

Welsz Bernét és csalódja

Hálás köszönetét
nyilvánítok ez utón is mindazon jó 

barátaimnak és ismerőseimnek, kik fe'ejt- 
betetlen jó fiam elhunytéval ért mély 
fájdalmunkban — szives részvétükkel — 
osztoztak.

Léva, 1908. január 1.

Agérdy Sándor.

Irodalom és művészet.
A ,Divat Ssalon-t, Magyarország 

egyet en komoly és hasznos irányú női lap
ját ajánljuk olvasóink figyelmébe. A mai 
súlyos gazdasági viszonyok között, mikor 
feltétlenül megköveteljük a család minden 
asszonyától, hogy a dolgozó férfi mellé állva, 
a maga házikörében szorgalmával, ügyessé
gével, megtakaritsa a nehezen szerzett fillé
reket, teljes megnyugvással vihetjük be 
otthonunkba a Divat Szalont, melynek 
minden törekvése odairányul, hogy a leg
hasznosabb formák között fejezze be a 
leánynevelést és álljon támaszul a feleségek 
és anyák mellett. Tanít szabni-varrni s ez 
á'tal hatalmas fegyvert ad a nö kesébe a 
divat ellen, melyet mellőzni, megtagadni 
úgy sem lehet, hanem vele kiegyezni ass- 
asonyi kötelesség. Kedvet ébreszt, eszkö
züket nyújt erre, hogy fiatal anyák a

gyermekekkel foglalkozzanak ; készítsék a 
ruhácskáikat, játékszereik ’, kezbe .db.* ’ k 
az olvasnivalóikat és rendezhessék a játé
kaikat, Ugyanígy foglalkozik a háztartás 
vezetésének kérdéséivé', az otthon ctioo 
sitásával s főképen azokkal az otthon 
végezhető házias munkákkal, melyeknek 
eredménye tekintélyes megtakarítás. Szóra
koztatás céljából pedig egy, a divatlap fo
galmát tekintélyesen fö'ü múló sz pírodalmi 
részt is ad, melynek vá'ogatott közlemé
nyeit kiváló Írók szolgáltatják. Szerkesztői 
postáját pedig, e női lapnál oly fontos, 
szinte életkérdéssé, benső ösmeköttetéssé, 
gondíi elésszerü vezetéssé fejlett rovatot, 
maga a szerkesztő : Szabóné Nogáll Janka 
intézi el, a kihez igazi gyermeki szeretettel 
járulnak hosszú évek óta bajban, gondban, 
tanácstalanságban szenvedő hívei, ho^y 
azokat folyton vigasztalja, bá'oritss, fa vi
lágosítsa, s asszonyt kötelességeiben meg
erősítse. Nemes, értékes házibarát a Divat 
Szalon, me'ynek kiállítása is pazar pompá
val bizonyítja be, hogy az előkelő magyar 
úri hölgyek kezébe való. E'öfizetést ára: 
egész évre 12 kor., melléklettel, szabási
vekkel, zenemüvekkel, színes nyomású ké
pekkel egyben. Mutatványszámokat ingyen 
és b rmentve küld a Divat Szalon kiadóhi
vatala, Budapest, IV, Eskü-ut 5. és meg 
rendelhető Nyitrai és Tsa könyvkereskedé
sében Léván.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 év'. december 29-től 1908-évi január bő 5-éig

Születés.

A szfilűt neve
Ad

A gyermek
neve

Nagy József Makacs Julianna leány Vilma

Holecska Sándor Pieoka M. fiú László

ifj. Matusek Qy, Turpinszky E leány Erzsébet

Frajka István Vassaráb B. fiú halva szül.

Halálozás.

Az elúunyt neie Kora A halál oki

őst. Tóth Józsefné 66 éves végkimerülés

őst. Leyrer Károly 77 . ▼égkimerülés

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Jóaset rendőrkapitány

Busa m.-mázsáuként 23 kor. 40 fili. 24 
kor. 20 fill. — Kétszeres 21 kor. 80 fill. 22 
kor. 40 fill. — Rozs 21 kor. 60 fid. 22 kor 
60 fill. — Árpa 13 kor. 80 fill. 14 tor. 80 
fill. — Zab 16 kor. 20 fid. 16 kor. 60 fit!
— Kukorica 13 kor. 20 fill. 14 kor. 40 fi I
— Lencse 29 kor. — fill. 29 <or. 60 fill. — 
Bab 14 kor 40 fill. 14 kor. 80 fill — Kö
les 9 kor. 80 fill. —

Vetőmagvak 100 kilónként.- Vörös ló
here, termeszettál arankamentes kor. 175 
—185- Vörös lóhere kis arankáé kor. 170 
—175. Vörös lóhere nagy arankáé kor. 155 
—160. Lucerna, természettől arankamentes 
kor. 155—160. Lucerna, világos szemű 
arankáé kor. 145—150. Lucerna, barnás 
színű kor. 135—140. B borhere kor. 36—40 
Baltaoim kor. 32—34. Tavasai bükköny 
18—20. kor. Muharmag kor. 15- 16.

Nyilttér.

Kiadó lakás.
Mártonfi-utca 12 házszám alatt igen 

jó forgalmú bolt helyiség, két szoba 
konyha, élés kamra, pince és más 
mellék helyiségekkel május hó 1-től 
kiadó. Bővebb felvilágosítást a házban 
özvegy Vankay PilnénAL

Gyengeséget,
akár aaervAzeti akár b«f«o’-
ségböl származnék, gyorsan gyógyít a SC0TT- 
féle Emulsio, melyei tökéletes táp-gyógy
szernek (ehet nevezni, mert rendkívül 
hatásos a gvói?yerAje, a emellett

Az Emulsio 
vásárlásánál a 
SCOTT-—féle 
módszer véd
jegyét — a ha
lászt— kérjük 
figyelembe 

veuui.

ízletes és könnyen 
emészthető.
A legmakacsabb beteg is 

gyorsan hozzászokik a 
SCOTT-féle Emulzióhoz, 

mely a leggyengébb gyomor
nak sem okoz nehézségeket.

Egy eredeti üveg ara 2 K. 50 f.
Kapható :

a gyógyszertárakban.

Euyhe, oldó házi szer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az ülő életmód egyébb következmé. 
nyeiben szeuveduek.

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

I MOLL-FELE
SOS - BORSZESZ

Tu" ST' bedörzsölés, 
elismert, régi jóhirnevü háziszer 
szaggatás és bülésbői származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára Icor, 1.90 
Kapható minden gyógyszertárban 

és drogériában. ^>99
Föszétk üldési hely MOLL A. gyógyszerész,
cs. és kir. udv. szállító, Béc% 1. Tuchlaiben 9

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a

RÉTHYféle
pemetefű czukorkánál I
Vásárlásnál szonban vigyázzunk is határozottsn 

S.ÉHXZ'X’-félét IcézJ-aja-lc, 
mivel sok haszontalan utánzata van MK*

1 doboz Ara 60 fillér.
Csak RÉT H Y-félét fogadjunk el

Eladó borok.
A garamkissallói ée viski uradalm 

pincekezelőség közhírré teszi, hogy az 
1907 évi termésű asztali bor 12—20 
hektoliter részletekben eladó. Felvilá
gosítással a pincekezelőségek szolgálnak

Kiadó lakás!
Négy szobáé lakás konyha és mel*  

lékhelyiségekkel május hó 1-től kiadó 
Koesuth-utca 9 szám alatt.
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Valódi

Karlócai Urmös
Literje 80 krajcár

ka pható :
Demjén Jenőnél

kö'ponti étterem.

Üzleti értesítés!
Van szerencsém a nagyérdemű 

közönséget tisztelettel értesíteni, hogy 
üzletemet a ForffáOB-féle házból a 
Kern Testvérek üzletével szemben 
fekvő Frledmann-féle házba helyez
tem át.

További szives pártfogást kér

Ghimessy Mihály,
szabó mester.

Tűzifa és 
porosz kőszén 

megrendc éseket elfogad és házhoz 
szállít

Braun József és fia.

1907 évi 4263 szám.

Póthirdetmény
a zsarnóczai m. kir. erdöhivatal álal 1907 évi 3636 szám alatt kibocsátott

Faeladási hirdetményhez.
A faeladási hirdetményben jelzett 1907-1911 ^vi vágásterületek fenyő 

épületfa választékának kihasználása után visszamaradó álló és fekvő fenyő, 
fáknak és törzsfa régeknek lövőn, illetve tő mellett az erdőben való eladása 
iránt 1908 évi Január hó 13. napjának délelőtti 10’/a órájára hirdetett 
Írásbeli versenytárgyaláshoz benyújtandó zárt Írásbeli ajánlatok

az I, csoportra vonatkozólag 2000 korona 
a II. n „ 1000 „

bánatpénzzel szerelendők fel.
Miről ajánlatot tenni szándékozók az-al értesittetnek, hogy a kellő 

bánatpénzzel fel nem szerelt ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.
Zsarnóeán, 1907. évi december hónapban.

M. kir. erdőhivatal.

Eladó szőlő.
Felső-Kákában egy 700 O öl nagy

ságú drót hálózattal kerít tt szőlő 
eladó. Értekezhetni lehet Ko-suth-utca 
19 szám alatt.

------- Kávé. ■■■
1 klg. frt. kr.

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

V,r-rtr±'r-r'rx'

V
{F
A
>J jára -

§
j- - - - - - - - -

lődő közönséget —
Jf. iüiiiuvimui czjiivolu laivm vo

rázatokkal készséggel szolgálok.

Knapp Dávid I 
mezőgazdasági és varrógép raktára LÉV A N. A 

ü 
‘V í
ft 
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• íí
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Piactéren — nagy kiterjedésű géprak' u-im cél- 
ujonnan épült házamban nagy válabztékú 

állandó gépkiállítás 
van berendezve, melynek niegtt kin ésére az érdek- 

• vétel kötelezettsége nélkül is 
mindenkor szívesen látom és szakszerű megya-

K HAZAI gyártmányú gépek
A u. m. HOFHERR és SCHRANTZ féle gőzcséplő 

készletek, GANZ féle motorok minden nagyságban, 
íf valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.

Kapható:

Kern Testvéreknél, Léván.

Védjegy. „Horgonyt*

A Liniment. Capsici comp 
a Horgony-Pain-Expeller K 

pótléka JL
egy régjónak bizonyult h&ziazer, maly már 5 
sok év óta legjobb fájdalomcsillapító ezernek 
bizonyult köszvénynél, osüznAI és meghülé- £ 
aeknél, bedörzsölésképpen használva. í

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak I 
olyan üveget fogadjunk el, mely a „Horgony**  I 
védjegygyei és a Richter cégjegyzéssel eliá- V 
tott dobazba van csomagolva. Ara üvegekben An 
K —.80, K 1.40 és K 2.— és úgyszólván min*  s = 
den gyógyszertárban kapható. — Főraktár: Fr 
Török József gyógyszerésznél, Budapest 

Dr Richter gyógyszertári u „Arioy oroszlánhoz",
Prágában, Elisabethstrasse 5 mu. |/aI 

Mindennapi szétküldés.

üfrrnin

és érckoporsók.

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

Fakoporsó
Gyermekeknek 4 koronátó lfölfelé. Felnőtteknek 16 koronától fölfelé.

Koszorú 1 Icor. 80 fillértől Í2O-8O koronáig.

Raktár: KERÍT TESTVÉREKNÉL Léván.

Nyomatott Nyitrai és Társa gyorssajtóján Léván,


