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ELŐFIZETÉSI

Egy évre . .
Hat hóra . . 
Három hóra . 
Egyes számok

FELTÉTELEK.

10 K. — f.
5 K. — f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér.

HOLTTTK1A.T HETILAP.

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként - 4 fillér. 
Nyílttéri közlemények garmond- 

sorónként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird irodák 

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza néni adatnak. 

felelős szerkesztő; Dr. Katona János.
Megjelen, vasárnap reggel.

FŐSZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A I.AP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

A székhelykérdés a kor
mánynál.

Barsvármegye törvényhatósági bi
zottságának a székhely áthelyezése 
tárgyában hozott határozata immár a 
kormány előtt fekszik. Andrássy Gyula 
gróf belügyminiszter azon megnyugta
tó kijelentést tette a nála megjelent 
küldöttség előtt, hogy döntésében /•/- 
tárólag a közérdek fogja vezetni.

Ismerjük a belügyminiszternek 
alkotmányos érzületét, nem tehetjük 
tel, hogy ebben a fontos kérdésben 
kitérjen alkotmányos jogaink védelmé
nek teljesítése elől.

Ha az alkotmányos kormánynak 
minden határozatát magára nézve köte
lezőnek kell elismerni minden polgárnak, 
ép úgy a törvényhatóságok alkotmányos 
határozatait respektálni kell mindenki
nek. Mert az alkotmány o sígnaknemcsak 
odafenn a kormánynál, de minden 
közintézménynél irányadónak kell lenni.

Ezúttal nem azokat a súlyos és 
kétségkívül döntő érveket akarjuk 
ismételni, a melyek a vármegyét, 
december 12-iki határozatának megho
zatala alkalmával vezették, mert hiszen 
azokat ismeri a kormány is, mint a 
melynek a statisztika rendelkezésére 
áll, csupán arra akarunk rám :tatn;, 
hogy alkotmányos államban nem lehet 
a törvényhatóságoknak alkotmányos 
utón hozott oly határozatait ignorálni, 
melyekkel saját jövendő sorsénak, 
előmenetelének és fejlődésének alap
feltételeit kívánta megállapítani. Kell, 
hogy minden vármegyének annyi 
tekintélye legyeD, hogy saját sorsát a 
törvény és kormány rendeletek figye
lembe vételével önmaga intézze.

Barsvármegye törvényhatósága is 
kétségkívül tudatában volt annak, hogy 
a saját jólétéről, polgárainak előnyéről 
van szó, a mikor az áthelyezésről 
beszélünk, s mivel a megváltozott 
viszonyok következtében szinte ana- 
chronizmussá vált a székhelynek Ara
nyosmarót községben való tartása, mivel 
ez a semmivel sem indokolható állapot 
útját szegi a vármegye jövendő fejlő
désének, kétségkívül időszerűvé, sőt 
sürgőssé vált ennek az akadálynak 
elhárítása.

A kormány, mely az alkotmányos
ság jelszavával vette kezébe az ország 
gyeplőjét, csak alkotmányos kötelességét 
fogja teljesíteni, a midőn Barsvármegye 
ismeretes határozatának végrehajtását 
és mielőbb keresztülvitelét saját törvé
nyes hatáskörében elősegiti. Barsvárme- 
gye törvényhatósági bizottsága az 
áthelyezést elrendelő határozatával a 

múltakban elkövetett mulasztásokat 
hozza helyre, mivel utóvégre is, saját 
magáról, érdekeinek védelméről lévén 
szó, immár tűrhetetlen volt az a helyzet, 
hogy a vármegye háromnegyed része 
óriási költséggel olyan helyen tartsa 
fenn közigazgatási központját, a mely a 
török világban jó lehetett egy búvó
helynek, de ma, a mikor az öntudatra 
ébredt nemzet a törvényhatóságokban 
rejlő erejét felismerve a korral együtt 
fejlődni akar, csak akadályul szolgál a 
közigazgatás olcsó és jó ellátásának.

Autonom-jogunk erejére támasz
kodva, alkotmányunk megvédelmezésére 
hivatott kormányunktól feltétlenül 
elvárjuk, hogy respektálni fogja Bars- 
vármegyének alkotmányos utón hozott 
határozatát és a maga törvényes hatás
körében mielőbb megteszi a szükséges 
intézkedéseket arra nézve, hogy Bars- 
megye székhelye Lévára visszahelyez
tessék s igy a béke a vármegyében 
helyre állván, erélylyel, s az alkotmáj’ 
nyosságba vetett teljes bizalommal 
kezdje meg jövendő életműködését.

Barsvármegye székhely kérdésé.
Barsvármegye törvényhatósági bi

zottságának delegált tagjai január hó 
18-án tették meg fontos missiójukban 
az első lépést ; átnyújtották a legille
tékesebb helyeken a törvényhatósági 
bizottságunknak december hó 12-én 
hozott határozatát, melynek értelmében 
Barsvármegye közönsége — autonom- 
jogaira, mint élő törvényeink egyedül 
biztositó alapjára támaszkodva, — ki
mondja, hogy közigazgatási székhelyét 
Aranyosmarótról Lévára vissza helyezi. 
A vármegye közönségének eme fontos 
határozata szószerinti szövegében igy 
szól:

„Határozat : A közgyűlés ennélfogva ki
mondja, hogy Barsvármegye közigazgatási 
székhelyét Aranyosmarótról Lévára helye
zi át ós ezen határozatának gyors ervé- 
nyesitése céliáhól, v al-ammt ezen határozat 
folytán az 1723 évi 73 t. c. alapján s »z 
1876 33 t.-c.-ber, az újabb székhelyek 
meghatározásánál követett eljárás értel
mében Barsvármegye székhelyének is tör
vénybe leendő 1 itatása végettlehatö rövid 
idő alatt k ti Idött ségi lég jár el a belügy
miniszternél és miniszterelnöknél, valamint 
a Ház elnökénél. Ezen küldöttségbe meg
választja : Báthy László, Balogh János, 
Br.dross József, B > csák László, Benkovich 
Géza, B hary Ká'mán, Csikev Vilmos, 
Dombay Vi mos, dr. Frommar Ignác, dr. 
Godin Károly, Ho; ó Sándor, Kary János. 
Kachelmann Károly, dr. Krnoskó Béla, 
Le denfrost Tivadar, Levaiieh Gu-ztáv, 
Lócsay Imre, Mocsy Lajos, Ordódy 
Endre, Ordódy Lajos, Vargha József, 
Wetzel István, Vizy Ferenc, dr. Zotenyák 
János és Zongor János bizottsági tagok at, 
s egyúttal ezen 25 taggal megalakított 
küldöttséget, mint bizo tságot a székhely 
áttételének előkészítésével is megl>izza.“

A küldöttség „a vármegye határo
zatának gyors érvényesítése céljából14 
kiküldetése alapján a vármegye hatá
rozatát nyújtotta át a kormány tagja
inak és a törvényhozó testület elnö
kének ; ugyanezen alkalommal tisztel
gett József Ágost császári és királyi 
főherceg őfenségénél is.

A tekintélyes számban megjelent kül
döttséget úgy u kormány tagjai, mint a 
törvényhozó testület srámos tagja — közér
dekű céljuk kivitelében eljárt kü'detésük 
alkalmából érdeklődéssel, meleg rokonszenv
vel fogadták. A küldöttséget Holló Sándor 
megyebizottsági tag, a garami érdekeltség 
körének elnöke, a Lévai Takarékpénztár 
igazgatója vezette ; csatlakoztak a küldött
séghez Holló Lajos, ifj. Madarász József, 
Vizy Ferenc orsz. képviselők, id. Lakner 
László. A küldöttségben résztvettek a bi
zottság tagjai közül : Báthy László prépost
plébános, Balogh János bars-endrédi föld
birtokos, Bihary Kámán a verebélyi járásból, 
pozbai ev. ref. lelkész, dr. Godin Károly 
verebélyi kir. aljárásbiró, Kazy Jáios gr.- 
veszelei földbirtokos, v. b. t. t, nyugalmazott 
főit pán, Kachelmann Károly a vihnyei gyár
telepek 'ulajdouosa, mérnös, Leidenfrost Ti
vadar itrada'mi inspektor, dr. Kmoskó Béla 
ügyvéd, Levatich Gusztáv ügyvéd, Lócsay 
Imre tőrei földbirtokos, IVetzel István garam- 
szent-kereszti kanonok-plébános, dr. Zelenyák 
János lekéi i plébános, Zongor János verebélyi 
j.-ból, va kházi földb. Továbbá Bódogh Lajos 
polgármester, Friedmann Samu földbirtokos, 
Hendler Iguác iparos, Belesük Béla mérnök, 
Jozefcsek Géza pénzintézeti főkönyvelő, Horn 
Jakab endrédi földbirtokos, Engel József 
kereskedő, dr. Tóth Sándor ügyvéd, Med
vecky Sándor gyógyszerész, Medvecky Lijos 
tanár, Szilassy Sándor főjegyző, Szauer Lidor 
kereskedő, Berger Adolf földbirtokos és 
Balog Sándor.

Küldöttség a Belügyminiszternél.
A székhely-kérdésnek köűgazgatáai 

jellegéből kifolyólag a küldöttség e sö ízben 
Andrássy Gyula gróf belügyminisztert ke
reste fel.

A küldöttség vezetője Barsvármegye 
törvényhatósági bizottságénak delegált tag
jai nevében kifejezést adva hódoló tiszrole- 
jénor : „Megjelentünk — úgymond - Nagy- 
meltóí’ágod előtt, hogy megújítsuk várme
gyénk közönségének hálás köszöuetét, 
Barsvármegye nagyfoniosságu kérdésének 
e döntése körül tanúsított jóindu atu támo
gatásáért.

Ezen nemes jóindulatok forrásához, 
melyből alkotmány unk törzsének szervezete 
táplálékot nyer, bizalommal közeledünk, és 
küldetésünkhöz híven, személyesen nyújtjuk 
át Kegyelmes urunknak Barsvármegye 
törvényhatósági bizottságának december hó 
12. én hozott határozatát, melyszerint a 
vármegye közigazgatási székhelyét Aranyos-
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maróiról Lévára, a vármegyének anyagi és 
szellemi kulturájáuak gócpontjába vissza 
helyezi.

A nemzet dicső korszakában a Garam- 
völgyén fekvő Óbars várost, majd — ennek 
a husziták által történt feldu áss után — 
a tőszomszédságban fekvő Léva városa és a 
török idők alatt a kincses városoknak s 
nyugati keresztény kultúrának védbástyája 
Léva vára, volt Barsvármegye székhelye, ide 
óhajtja őzt vissza helyezni Barsvármegye 
közönsége.

A törvényhatósági bizottságnak ezen 
nagyfontosságu határozata által a vármegye 
közönségének évszázados vágya, óhajtása 
megy teljesedésbe; a köznek javára törekvő 
nagy elmék hagyományát juttatja ezúttal a 
garami érdekeltség egyetemes akarata a 
megvalósulás stádiumába.

Azon itt-ott elhangzó ellenvetésre, hogy 
ezen nagy horderejű határozatunknak vég
rehajtása nem időszerű ; Kegyelmes urunk
nak az alkotmány-biztosítékok bán lefek
tetett bölcs intézkedésivel adjuk meg a 
választ, hogy éppen most fel kell használni, 
meg kell ragadui minden alkalmat, tömörí
teni kell minden erőt, melyek alkotmányunk 
megerősítésére, biztosítására közrehatnak.

Újabb törvényeink alapján, — melyek 
a szociális kérdések oly nagy tömegének 
megoldását ölelik fel, kapcsolatban as uj 
választási törvények intencióival — egész
séges, nemzeti irányban való fejlődésünket 
csak úgy leszünk képesek biztosítani, ha a 
nemzetiségek határvonalain a magyar sovi
nizmus erejével á lünk őrt. — Erre hivatott 
városainkat, annak hazafias társadalmát a 
magysr nemzeti kultúrának fegyverzetével 
ellátva erőteljes táborrá kell alakítanunk ; 
me-t csakis a nemzeti erötő*l  duzzadó váro
sok teljesíthetik hivatásukat. Fókuszokra van 
szükség, honnét a hazafias érzelem melegítő 
sugarai, fényözöne a nemzetiségek homály
ba burkolt határait beviági ják.

A székhely áthelyezésével járó anyagi 
terhek elviselése sem okozhat gondot Ke
gyelmes uram, mely eddig mint nyomós érv 
az áthelyezés ellen felhozható volt, ameny- 
ryiben Léva város áldozatkész közönsége a 
vármegye székházául felajánlja Léva várát, 
a lévai várkastélyt, a vármegye hajdani szék
házát. Ezen nagy értékű ingatlant mai 
tulajdonosának, lovag Schoeller Pálnak 
nagylelkű támogatása mellett Léva város 
közönsége örök tulajdonaként megszerzi s 
renoválva, a hivatalok elhelyezésére alkal
massá téve ajándékként Barsvármegye kö
zönségének rendelkezésére bocsájtja.

Kegyelmes urunk I A vármegyei szék
hely áthelyezésének kérdését a Garami 
érdekeltség tartja a kezéoen, mely érde
keltség vagyon- és számbeli túlsúlyánál 

| fogva akaratanak érvényesítésére törekszik ; 
eme közérdekű vágynak, akaratnak érvé
nyesülése nemcsak a nemzeti erők gyara
pításával van szoros összefüggésben, hanem 
e kérdés igazságos, jogos mego dósában 
véljük megaiaothstni Bzrsvármegye békés 
fejlődésének egyetlen biztosítékát. — E 
nélkül a vezetők tűreimes, mérséklő irány
zata, törekvése dacára — a mai sociáiis 
követelmények korszakában — a közigaz
gatás békés vezetése sem remélhető.

Mi teljes bizalommal helyezzük Bars- 
vármegye törvéuy hatósági bizottságának 
határozatát alkotmányunk vede'mére hivatott 
nemzeti kormányunk kezeibe ; megnyugvás
sal adjuk at Nsgymeliósagodoak vármegyénk 
kö/öusege nagy foutosságu határozatát és 
kérjük Kegyelmes uru< kát, mint a várme
gye auionom-jogainak hüieges védelmezőjét, 
hogy határozatunkat — fe tárt indokainknál 
fogva — jóváhagyni mélióztassék.**

Andrássy Gyula gróf belügyminiszter 
az előterjesztést érdeklődéssel kisérte és 
szívélyes jóindulattal vette át a delegált 
bizottság feliratát, melyhez a vármegye tör

vényhatósági bizottságának határozata mel
lékelve volt.

Kijelentette, hogy tanulmány, mélyre
ható vizsgálat tárgyává teszi a kérdést és 
döntésében tisstán és kizátilag a közérdek 
fogja vezérelni.

A küldöttség szives éljenzéssel kisérte 
a határozott férfias kijelentést és megnyug
vással fogadta a miniszter válaszát.

Küldöttség a Miniszterelnöknél.
Ezután Wekerle Sándor dr. miniszter

elnök fogadta a küldöttséget.
A küldöttség szónoka bemutatja a 

törvényhatósági bizottság határozatát e 
kifejezést ad azon tapasztalt jóindulatnak, 
rokonszenvnek, melyet a Miniszterelnök 
úgy is mint Pénzügyminiszter e kérdés 
felvetése alkalmából tanusitani kegyes volt.

„Időszerűség szempontjából fejtegetve a 
Bzékheiy-kérdést, engedje meg Kegyelmes 
urunk — úgymond, — hogy e kérdést, ha 
felszínen nem volna, alkotmányunk véd diné
ben a nemzeti erők fejlesztése, gyarapítása 
szempontjából fel kellene állítani, hogy 
Barsvármegye szétforgácsolt hatalmi és 
társadalmi tényezőit tömöritsük, harczkép-s 
táborrá alakítsuk, hogy bekövetkezhető 
nemzeti küzdelmeinket sikerei vívhassuk meg.

De nem csak nemzeti erőink fejlesztése teszi 
indokolttá a felvetett kérdésnek a törvény
hatósági bizottság óhajtása, akarata szerint 
leendő végrehajtását, hanem elodázhatlanul 
szükségessé teszi ezt, Kegyelmes urunk, 
törvényes és társadalmi, sociális jogainknak 
érvényesülése. Nagy méltóságod, mint pénz
ügyminiszter bizonyára méltányolja ama 
törekvést, hogy anyagi áldozatainkkal 
arányban igyekszünk jogainkat is érvé
nyesíteni.

Barsvármegye közönsége a pénzügyigaz
gatóságnak áthelyezése alkalmából a Garami 
és Zsitvavölgyi érdekeltség körére oszlott 
s akkor állapítottuk meg a két csoport 
anyagi és számbeli arányait.

T Á R C A.

A vén kuruc.
Csendes alkonyat van. A búcsúsó napfény 
Ráveti sugarát egy kis, ódon háznak
Virágos kertjére . . ,
öreg kuruc Ul olt, őszhajú aggastyán, 
Fehérfürtös fejét kezére támasztván, 
Világtalan szeme tompa sugarával
Néz a messzeségbe. }

Mellette ül fia. Hegedű kezében,
Mély, tüzes fajdalon nagy, sötét szemében ; 
Húzza elmerengve . . .
De az öreg ember csak a fejet rázza. 
N^m vidul fel arca a régi nótákra.
Hosszú, sú'yos évek nyomják már a vállát, 
O y fáradt a lelke . • .

Fia gondolkozik. Hogy segítsen rajta 1 
Milyen nótát húzzon, hogy szegény, bús atyja 
Fölviduljon végre . . ?
Soká tépelödik, mignem valahára
Rágyújt egy régi, szép emlékű nótára, 
Rágyújt a Rákóczi-induló lángoló,
Tüzes zenéjére.

Felnéz a bús öreg, arca kipirulva, 
Hallgatja a nótát némán, szívdobogva, 
Hallgatja epedve . . .
Ereiben mintha tüzes vér pezsdülne, 
Szivében mintha egy régi húr rezdülne, 
Régi, szép emlékek villámröptü szárnyán 
Messze száll a lelke . , .

Harsan as induló . . • Szól a tárogató . . . 
Ragyogva, lobogva leng a magyar zászló, 
Csattognak a kardok.
Dübörög as ágyú, a harci dob pereg, 
feletre-halálra küzd a magyar sereg . . .
Vágtatnak a mének, sír, süvölt a golyó,
▲ trombita harsog ... I

Vérözön, füstfelleg, bús csatikiáltás. 
Sebesült szivekből utolsó sóhajtás.
Ágyúk bömbölése . . .
Megtépett lobogó, vértől csapzott fürtök, 
Kettétörött kardok, összezúzott kürtök, 
Fáradt paripáknak roskadozó lába,
Nehéz nyerítése . . .

Egyszerre távolból felharsan a zeue . . .
Halld meg, óh, nagy Isten 1 Magyarok Istene 
Ott, a magasságban ... I
Tomboló örömtől reszketnek a szivek.
Hirtelen, váratlau uj sereg érkezett. 
Magyarok Istene nem hagyta el népét 
A nehéz csatában ... I

Ott elől, legelöl harsan az induló ;
Ott lovagol a bős, kezében lobogó,
Szemében tűz lángja ... I
Rákóczi, . . . Rákóczi . . . vitéz fejedelem . . . 
Vihognak a kardok . . I Biztos a győzelem I 
M ienk a diadal I Magyarok Istene,
Nem kénünk hiába.

Alkonyodik. Leszáll az esthajual pírja.
Némul a csatazaj . . . Lassan, távolodva
Elvonul a sereg . . .
Mess .iröl hallatszik az ágyúk zúgása,
Távolról látszik még a kard villogása, 
S az iltköret helyén, a halottak fölött 
Bús fénysugár rezeg.

Leszállt, az éj, csípős az őszi levegő . . .
A fiú kezében némul a hegedű,
Karja zsibbadt, fáradt.
Atyja ott ül csendben, bús szeme lezárva.
Nem nyitja föl többé senkinek szavára ;
Teste mozdulatlan s lelkét átadta már
A hideg halálnak . . .

Halassy Valéria.

Szinielöadás.
Kató ! ime én Írok néked, holott tegnap 

még nem is sejtettem, hogy a báj, kellem, 
szépség úgy megtestesülhet, ahogy a te har- 
mónikus személyedben. A rokonszenv köl
csönös főllobbanása volt az ösBzepillantásunk. 
Nikém azonnal feltűnt gyönyörű, fehérruhás 
alakod, hajad aranyszine, — pedig a páholy 
biboros hátterében álltái és arcodból nem 
láthattam egyetlen vonást sem. De figyel
memet megvesztegette az a sajátságos grátia, 
ahogyan legyeződet lengetted, ahogy félig 
meghajoltál suttogó lovagod felé, — főkép
pen azonban az a mozdulatod bűvölt meg, 
amikor fejedet méltóságosan fölemelted és 
egy virágszállal arcuiütötted társadat. Mert 
sokfele variatióban láttam asBzonyi kacér
kodást, in'ím fegyverük többnyire a legyező, 
de ahogyan te bántottál egy szál illatos, 
fehér virággal, ahogyan te büntettél .... 
az valóban fájdalmas volt 1 — hiszen a 
frakkos gavallér szédülve támolygott ki a 
páholyajtón.

Ezenközben felgördült a függöny és 
megkezdődött „Szép Ilonka*  érzelmes pro
lógusé, amiben két szőkeparókás lantos diák 
ékes szavakkal a szerelmet dicsőíti. Engem 
azonbzn inkább érdekelt as a néma tragédia, 
ami a ti lelkiteket gyötörte. A lélegzetem 
ia visszafojtva vártam, hogy végre a közön
ség felé fordulj és lássalak, — de olyan 
sokáig foglalkoztál magaddal a tükör előtt, 
hogy a színen már vígan daloltak as agg 
Peterdy vadássvendégei, mire látni engedted
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Barsvármegye az 1906. évi kimutatás 
sserintadó és illetékben 5.499.146 koronával 
járul az államháztar'ás fedezéséhez. Ebből a 
Garami érdekeltség 4.156,252 koronát, a 
Zsitvai érdekeltség 1.342 894 koronát fizet.

A lakosság számaránya az 1900. iki 
népszámlálás szerint állapítható m?g, e szerint 
Barsvármegye lakósainak száma '.65,122 ; 
melyből a Garami érdekeltség körébe 
107.089, a Zsitvavölgyére 58 033 lakos 
esik.

Ezen vagyoni és számbeli túlsúlyúnk 
ad erőt és jogot Kegyelmes urunk, a kormá
nyos jogainknak érvényesítésére.

De engedje meg Nagyméltóságod, hogy 
mint Pénzügyminisztert megnyugtassuk arra 
nézve is, hogy B trsvármegye törvényhatósági 
bizottsága határozatának végrehajtása Bars- 
vármegye közönségére újabb terhet nem ró. 
Léva város közönsége, a lévai uradalom 
tulajdonosának nagylelkű támogatásával 
megveszi és átalakítva bocsájtja rendelke
zésül Léván a várkastélyt, a vármegye hajdani 
székházét Barsvármegye közönségen' k.“

Ezek után átnyutja — a szónok —• a 
feliratot, a vármegye határozatát s kéri a 
miniszterelnököt, hogy a közérdek és Bar - 
vármegye békés kormányzata szempontjából 
a vármegye határozatának érvényesítésére 
közrehatni méltóztassék.

Wekerle Sándor dr. miniszterelnök 
teljesen méltányolja a Garami érdekeltség 
törekvését s jóindulatáról biztosította a 
küldöttséget és kifejtette, hogy tudomása 
ezeriut Barsvármegye kulturális, gazdasági 
és ipari fejlődése Léva város felé irányul, 
ezt a várost kell emelni, hogy a vidéki 
gócpontok feladatait minél intenzivebben 
szolgálhassa. Nem akar a belügyminiszter 
útja elé vágni, de előre is kijelenti, hogy a 
legjobb indulattal karolja fel Barsvármegyé- 
nek ezen valóban közérdekű kérdését.

A miniszterelnök válaszát lelkes éljen- 

zéassel fogadta a küldöttség és innen, a 
Házból a várba vonult fel, hogy a föher- 
czegnél hodo'atá'. bemutassa.

Tisztelgés Jézsef Föherczeg Őfenségénél.
A küldöttség megá apodásához híven, 

abból az alkalomból, hogy Barsvármegye 
törvényhatósági bizottsága legszentebb au*  
tonom-jogai alapján ősi vármegyéjének 
vissza Al ifására a kiható intézkedések első 
és legfontos&ob lépését megtette, — hódoló 
tisztelettel kereste fel Öcsászári és Királyi 
fenségét, József Ágost föherczeget.

A bizottság szónoka, Holló Sándor a 
tisztelet és ragaszkodás mély meghatottsá
gával hozza a Fenségnek tudomására, hogy 
Barsmegye törvényhatóságának a székhely 
áthelyezésre vonatkozó határoza’áoól kifo
lyólag történt eljárásuk alkalmával, óhajtotta 
a küldöttség bemutatni hódolatát.

„Fogadja ezt Fenséges urunk — úgy
mond — oly kegyesen, amilyen tiszta 
szándékból, a kegyeletnek és szeretetnek 
kiapadhatlan forrásából erednek & magyar 
nemzet fiainak Fenséged és örökfényben 
ragyogó Ősei iránt táplált határtalan tiszte
lete és ragaszkodása.

Birsvárraegye közönsége Fenségedet, 
vármegyénk nagybirtokosát, vármegyénk 
törvényhatósági bizottságának legillusztrisebb 
tagját, állandó tisztelettel és szeretettel övezi; 
jól tudjuk, hogy ezen kötelék á'tal is szo
rosabban fűződik nagynevű Öleinek tisztelete 
Barsvármegye történelmi fejlődéséhez.

A megpróbáltatások, a szenvedések 
szomorú időszakában, amikor a török hata
lom a magyar nemzet testén keresztül 
fenyegette a Nyugat keresztény ku tur^ját, 
a Garamvölgyhen vívott csaták törték meg 
a félhold hatalmát ,* ezen öldöklő csaták 
mezején Léva várának, Barsvármeg/e ős 
székhelyének nevezetes védelmi harcában 
1664-ben, ontotta vérét a AToőuro-báznak fim- 

lékezetünkbeu örökké élő egyik őbb Kohdry 
litván vitéz generális is, ki a törökök ellen 
felvonuló elővédjének, legyőzhetetlen huszár 
ezredének élén visszaverte ugyan az ellen
séget, de a diadalt élete árán váltotta meg.

Nemzetünk történelmének lapjain ra
gyogó alakjait látjuk Fenséged őseinek, 
kiknek dicsőséges példái lélekemelöleg 
hatnak reánk ; a magyar nemzet szivében, 
lelkében kegyelettel őrzi emlékezetét nagy 
Palatínusunknak, József nádornak, aki a 
40-es évek törvényalkotásának nrgy mun
kájában együtt érzett, gondolkodott a Ka
rok- és Rendekkel. Végtelen örömét találta 
e nagy férfiú a szabadabb irányzat fejlesi- 
tésében ; az egyesületi jogvédelemben, mely 
később a jobbágyok felszabadítására vezetett, 
teljes erejeve érvényesített.! befolyását.

fudta, érezte, hogy a munkának sza
baddá tétele a nemzet millióinak jólétet 
biztosit ; s a munka felszabadulása a jobbá
gyok felszabadításával és a haza védelme 
emelésével karöltve jár. Aszal terjesztette 
fel a 44. évi korszakalkotó törvényjavaslatot 
is őfelségéhez, a koronás királyhoz, hogy ; 
„eme nagy fontosságú törvényeket, melyek 
a koronára fényt árasztanak, a magyar 
nemzet fiainak jólétet, a birodalomnak pádig 
erőt kö csönöznek, minél előbb szentesíteni 
méltóztassék.“ Amennyire csüggött a korona 
fényének emelésén, oly szeretettel ölelte ma
gához a nemzet fiait. Osztozott népének 
örömében és bánatában egyaránt.

Polgári erényeinek fénye, sugarai nagy
nevű fiának, Fenséged edes atyjának, József 
főhercegnek áldásos életét világítják meg.

A törvények és alkotmányos jogaink 
védelmének hűséges oltalmxzój*  volt ö, 
a ki átvette a 48 as törvények fiatal hajtá
sait, honvédségünk uj inté-ményét, s azt 
erőteljes törzséé fejlesztette ; honvédsé
günknek hivatott mestere volt, aki nemcsak 
vitézségre, köte'ességteljesitésre oktatta sere
gét, hanem nemeB példájával a polgári eré-

magadat. Tulajdonkép inkább csak sejthető 
voltál, híszeu homály borongott a néző téren
— de igy is győztél „Szép Ilonka" reges 
szépsége föiött 1

Ha Szávay véletlenül szemtanúja ennek 
az előadásnak — airógörcröket kap, — de 
nem a megindulástól, amiképen mi is több
nyire nevettünk, bárha nem a vígjátékok 
egészséges jókedvével. Mátyás tultéplált 
alakja alatt csikorogva nyögött a padmaly. 
Szép Ilonka olyan szemérmesen lesütött 
szemekkel járt-kelt a tzinpadon, mintha 
tapogatódé világtalan volna, és a pille I . . 
ah, a pille, amiről olyan peótikusan zenge- 
dez a költő, — könnyetfakasztó prob éma- 
ként fityegett a levegőben. Mert ha „eleven" 
lepke benyomását akarta kelteni, — akkor 
miért nem röpdö^ött ? ha pedig holt volt 
már ez elfogatás előtt, akkor miért függött ?
— és főkepen miért függött egy harangozó
kötélen ? — de legfőképen miért húzták
olyan magasra, hogy Szép Ilonka d adalmas 
„megvagy !“ kiáltását tüntetőén megcá
folta ? . . . . Vcgre a fö.öslegea szereplők 
mind elvonulnak, miközben Szép Ilonka 
különféle megható azoborposeekat változtat 
a verandán, a tagmarjulások kísértő vesze
delme közepette olyan igyekezettel, hogy a 
rétiekkor minél szivesavaróbban megvilágítsa 
epedéi arcát.

Az első felvonás után kigyultak a lám
pák, — még fölhangzoit a kuliszák mögül 
«gy egy elkésett füttye a hamis „madár
csalogató" fülsértő zavarának, a zenekar 

hangolt, a közönség lármásan csevegett, 
én pedig érdeklődve feléd irányítottam lát
csövemet. Édes, szomoruszép, halovány arcot 
láttám bágyadt mosolygással, álmatag fekete 
szemeket, amiket kimerültén le-lezár á . Így 
védekeztél egy képtől, melyro rajtam kívül 
senki sem figyelt. A frakkos férfi fölállt az 
első sorban, és rajongva, panaszos kér'elés- 
sei nézett réged, — egy bocsánatos pillan
tásodra várt, hogy visszatérhessen a számű
zetésből, hiszen a vágya jeléül frakkhajtó
kájában ott díszlett a pompás fehér szegfű, 
amelylyeí kegyetlenül megostoroztad. De 
hiába várt, hiaba reménykedett ! te upy ha
nyatlottál vissza a zsölyébe, mintha áju
lással viaskodni, láttam kisé önöd aggodal
mas arcát is, — és a te sze id, fáradt kéz
mozdulatodat, amivel megnyugtattad.

Aztán újra ránfesötétüít a nézőtér és 
elénk tárult a „ö’zép Juhászáé*  vendéglője. 
Itt találkoztak az Istvánnap , jámbor falusi 
zarándokok, sőt a hercegnő is ideszaladt 
azon fátyolosán, selyemruhásan, uszályosan, 
ahogy a palotáját el nem hagyja egy fő
rangú dáma. A .tán jött Siép Ilonka is a 
hervadhatlak papirliliommal és énekeitek a 
kereszt előtt holmi zsolozsmákat, mialatt a 
szerelmes udvari bolond láthatóan unatko
zott a háttérben. Szerencse, hogy a Szép 
Juhaszné is előkerül eboen az álmatag fel
vonásban, aki kedves énekével, természetes 
temparamentumával fölébreszti a szendergő 
közönséget és megélénkíti a fáradt han
gulatot

Mire Mátyás megjelen, a figyelem ismét 

ört áll, csak ki kellene aknázni, — de ekkor 
megint fö'ülkerekedik a komikum és meg
marad a helyzet magaslatán a tündérországi 
Bviráges<i“ miatt. Ez a jelenet csupa üde 
báj, csupa meleg költészet, — és tönkre, 
silányitja egy ostoba kosár, ami minden 
marok papirnál ügyet'enül elökandihál a fa 
dereka mögül. Miért nem valóságos virág- 
szirom »z a rzincs papirszeLuét ? hiszen olyan 
olcsón meg lehetne váltani az illúzió gyö- 
nyörüiégét 1 Silány tündérfa, aminek az 
„odvábó u csak ilyen fakó szinpompa árad.

Hála Istennek Szép Ilonka csupán be
fordul, egyet, sikolt és kifordul, — aztán 
megint fényben ragyog a nézőtér és láthat
lak téged 1 Keresem a lovagodat, mígnem 
hosszú kutatás után föllelem egy veled 
szemközti páholyban. Erősen dekolletált, 
negyvenes, — de az évekkel élethalál harcot 
vívó asszony mögött áil, aki tulboldogin és 
hivalkodva néz át hozzád. Énből látom, hogy 
büszke a sikerre, és büszke arra, hogy ve- 
télkedhetik veled, aki fiatal vagy, szép 
v?gy> — leány vagy. Sőt, hogy a diada
la kétségbevonhatlan legyen, kezty ü< kezével 
bizalmasan hozzáér a férfi kabátjahoz, hogy 
megfossza öt a te virágodtól, — amit a 
győztes jelvényeként stját födetleu keb
lére tüt.

Most megdöbbenve reád nézek Kató, 
— és alig ismerek az arcodra, amely varázs
latosan elváltozott. Ha szép voltál előbb a 
bánat fátyola szomorúságával, most száz

szorta szebb vagy a mosoly derűjével. Az
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nyék ékes virágait plántálta sziveikbe. Ott | 
élt ö honvédéi között, akiket bajtársinak, . 
polgártársainak tekintett ; egész életét a 
polgári társadalom fejlesztésének szenteli. 
Részt vesz a népnek — osztály- és rang- | 
különbség nélkül megnyilatkozó életvi
szony lataihan ; a szegények és védtelenek 
igazi atyja, gyámolitója volt s nyomában a j 
hála és szeretet örökéletü virágai fakadnak. !

E nagynevű Ötöknek méltó ivadékát I 
üdvözöljük Fenségedben ; a törvény tiszte- j 
letnek, alkotmányvédelmünknek s a polgári 
erényeknek ragyogó példái a hódolatot és 
legmélyebb tiszteletet oltották a nemzet 
fiainak kebelébe ; ebből árad Barsvármegye 1 
közönségének kegyeletes tisztelete, ragasz
kodása Fenséged iránt, akit egyedül arra ' 
kérünk, hogy ez alkalomból kifejezett hódo- > 
latteljes tiszteletünket kegyesen fogadni 
méltóztassék !

A jó Isten védelme lebegjen Fenséged ( 
és családjának minden tagja felett 1 Az Isten l 
tartsa, az Isten éltesse sokáig 1“

ö császári és királyi fensége József fő- j 
herceg szives közvetlenséggel fogadta a i 
hódoló tisztele'et és meleg meghatottsággal 
a következőkép válaszolt :

„Nagyon meg vagyok hatva a hozzám 
intézett, igazán lelkes üdvözlő szavak által; 
örülök, hogy ezt az alkalmat felhasználták 
arra, hogy eljöjjenek hozzám. Nagyon kö
szönöm a szép szavakat, jó kivánatokat, 1 
melyeket hozzám intéztek. .— Lévát, az j 
önöa szép városát, sajnos, még nem volt al
kalmam jól megismerni, de reményiem, hogy 
a jövőben lesz alkalmam erre. Adják át [ 
Barsvármegye közönségének és Léva város 
hazafias polgárainak üdvözletemet.“

Ez után — leikos éljenzés mellett — 
lekötelező nyájassággal, meleg kézszoritás- 
sal vett búcsút a küldöttség tagjaitól.

ajkad cseveg, az arcod bíborra hévül, 
a szemed babonás tüze gyújt, perzsel, és 
kacagásod zenéje idehailik, amivel a tolongó 
páholylátogatók bókjait honorálod. Az. „örök 
nö" nyilvánul meg minden ideges mozdu
latodban, — az örök nö, akinek kacagás 
közt vérzik el a szive !

F.s ekkor egyszerre összenéztünk — 
talán a lelkünk ölelkezett ? . . mert meleg, 
szerető pillantással hosszan simogattál, — 
és ez a rokontekintet olyan őszinte vallo
mással beszélt, ahogyan az ajk meg se 
tudja értetni szenvedéseink mélységét.

Képtelen voltam tovább tartóztatni 
magamat, Boksái hevesebb volt a vágyam, 
hogy megtudjak rólad valamit.

— Ki az a leány ? — kérdeztem szom
szédomat az érdeklődés lázas izgalmával.

— Az Kató 1 — egy hangulatos, dacos 
kis urhölgy, aki szerelemtagadó és szegény,
— mégis a kérők egész serege ostromo ja,
— mert Katónak a szelleme káprázatos 
tűzijáték, szikrát fog, aki közelébe jut . . .

Ah igen I Kató hát szeszélyes, mint 
egy királynő, — pedig szegény I — és 
Kató tagadja a szerelmet, pedig annak a 
betege, szenvedi a gyötrelmeit, rejtegeti 
könnyeit és harcol a souverén hatalommal 
bátran, büszkén, — de sikertelenül 1 Mert 
Kató térdet fog hajtani mégis, hogy meg
alázkodjék elöt’e I

A vógjelenet síri szomorúsága átned- 
vesitette nehány érzékeny néző szemét. Az 
udvari bolond a havas sirhalomra borulva 
vonaglott egyet-kettőt, ami haldoklást akart 
jelenteni — és a függöny irgalmasan 
legördült.

KiIdöttaég a Házelnöknél.
Justh Gyula a Képviselő Híz elnöke 

egy órakor fogadta a küldöttséget.
A küldöttség vezetője rövidesen vázolta 

Barsvármegyének a székhely-kérdésben ki
fejtett törekvését.

Bemutatja Barsvármegye törvényható
sági bizottságának december hó 12-iki hatá
rozatát s arra kéri a Ház nagyméltóságu 
Elnökét, hogy azt magas befolyásával támo
gatni méltóztassék.

Justh Gyula a nála megszokott férfias 
határozottsággal vázolta a vármegyék autó- 
nom-jogainak fontosságát; e kérdés — mely 
iránt ö teljes tájékozottsággal bir, — a 
vármegye beiügyét képezi s miután a vár
megye törvény hatósága székhelyének áthe
lyezésével nem csak a történelem esemé
nyeinek követelményeit szolgálja, de a vár
megye közönségének elhatározásával evidens, 
országos érdeket is Bzolgál ; „rajta leszek, 
- úgymond— hogy felvilágosítások Által mert 
mint Házelnök hivatalos állásomból kifolyólag 
ezt másként nem is tehetném, magán utón 
szívesen eleget teszek az önök kérésének, s 
tőlem te hető, teljes jóakarattal támogatom 
vármegyéjük határozatát.“

A küldöttség tagjai lelkesen megélje
nezték az elnököt s örömmel, megnyugvással 
vették tudomásul, hogy nem csak a belügy
miniszter, de úgy a kormányelnök, mint 
törvényhozó testületünk, a Képviselöház 
nagyérdemű elnöke is alaposan ismerik 
Barsvármegye viszonyait ; ennélfogva a 
székhely áthelyezésének kérdését a vármegye 
közönségének és az ország közérdekének 
szolgálatában a törvényhatóság határozata 
érteimében nemcsak jogosnak, törvényesnek 
kel), hogy tekintsék, hanem tárgyilagos, 
elfogulatlan Ítélet alapján be kell latniok, 
hogy a békés kormányzás szempontjából a 
határozatnak gyors végrehajtása első rangú 
kormányzási feladatnak és tekintendő.

Még egy búcsúpillantással akartalak 
köszönteni, de a páholyotok már üres volt. 
Szegény Katóm, mennyire siettél menekülni 
sebzett sziveddel.................

Mi előadás után cigányzenét hallgattunk 
egy vig bohémtársasággal — és képzeld 
Kató 1 kit láttam viszont a kavéházban ? 
. ... a te száműzött lovagodat. Egy üveg 
jeges pezsgőből próbáit feledést meríteni, de 
a sors cymkusan megtrefálta. Mert a virág
árus lánynak, aki véletlenül eléje került, 
tömve volt a kosara pompás fehér szegfűk
kel, amelyek mind Kató emlékéről susogtak. 
A többit úgyis kitalálod, — a virágkosár 
egész tartalma odakerült a márványrsztalra, 
hol összeválogatván gyakorlott kézzel egy 
csokorba fogta őket a bús lovag és eltűnt 
velők .... de veletűnt a cigánybanda is 1

Hogy hová vitte ?.................azt úgyis
sejtettem, igy hát meg sem lepett, amikor 
éjfélután hazatérőben fogatunk befordult a 
villasorba és egyik nyaraló ablakpárkányán 
ott láttam a bűnbánó vezeklés áldozataként 
egy nagy csokor fehér szegfűt. Hogy a te 
ablakod volt és nem a hervadt asszonyé — 
azt kétségtelenül elárulta az az édes kér- 
lelés, amit cigánykiséret mellett tolmácsolt 
a meleg bariton :

.Magasan repül a daru szépen szól
Haragszik rám a galambom, mert neai szól“
.................... Ne haragudj édes Katóm 

sokáig .... és nyújtsd kezedet engeszte- 
lödve a vétkezőnek, — ah 1 mert egy illaton 
virágszálial néha sajgóbb ütést mérhetünk, 
mint egy saögesostorral, amit éles szavakból 
fontunk ....

Za.la.jr IXasa. ‘

Különfélék.
— Lapunk politikai irányánál, 

függetlenségi pártállásunknál fogva nem 
térhetünk napirendre azon nemtelen indo
kokból eredő aljas támadás felett, mely a 
napokban a magyar közélet egy kimagasló 
alakját, az országos függetlenségi párt 
alelnökét, az országos magyar tisztviselő
egyesület elnökét, Batthyány Tivadar grófot 
érte. A piszkos támadást, az a népvezér 
intézte a szent név méltó viselője ellen, 
akinek nincs érzéke a nemzeti eszmények 
iránt, aki ezeknek romjain akar érvénye
sülni, s intézte a támadóit azon férfiú iránt, 
aki egész életét a közügynek, a hazafias 
szociális eszméknek, a kisemberek fö'segi- 
tésének szenteli, de — önzetlenül. Fe hábo- 
rodással olvasta a szennyiratot minden ma
gyar ember, mert az arról tanuskod k, hogy 
annak erkölcs’elen szerzője az emberi tisz
tességet, a becsületérzés értékét akarja tönkre
tenni Amint az egész ország még meg nem 
mételyezett közvéleménye, úgy bizonyára 
a magyar tisztviselői kar is méltó módon 
kifejezést fog adni ezen erkö esteien dui 
vaság fölött támadt felháborodásának, 
másr szt az alaptalanul célba vett nagy 
magyar ember iránt érzett őszinte nagyra
becsülésének.

— Tudományos felolvasás a gim
náziumban Csü'örtösöo, 23 an volt a 
má-odis felolvasás, Divényi Gyula k -gyesrandi 
tanár olvasott fel Kisfaludy Károly vigjáté- 
kairól i -en vonzó stilurban irt tanulmányt. 
Felolvasásának, a szorosan a tárgyról szóló 
részein kívül, nagy értéket adtak az iroda
lomtörténeti korrajzok, amelyekben egyrészt 
a magyar színmű irodaimat, másrészt a 
nehezen fejlődő magyar szinészet ügyét 
vázolta. Ilye, keretbe illesztette be Kisfaludy 
Károlyt és működését, kezdve a — Tatsroa 
Magyarországon című drámán. Tar aimilag 
ismertertette Iréné-t, a Kérőket, a Csalódá
sokat és Má'yás Királyt. Szólt a darabok 
személyeiről és itt mutatta ki Kisfaludy azon 
érdemét, hogy a magyar életet vitte a 
Bzinpadra. A gyönyörrel hallgatott felolvasás 
előtt Konsch Jenő gimnáziumi tanár játszotta 
el zongorán Reményi E. „Repülj fecském11 
című darabját szintén szép sikerrel. Mag kell 
még említeni, hogy a felolvasó esteiynek 
igen szép számú és válogatott közönsége 
volt, a mely kellően honorálta a szereplők 
buzgóságát. A következő felolvasás tárgya 
csütörtökön 30-an este (6-7) „A komikum “ 
A felolvasó ismét Divényi Gyula. Lesz ezen
kívül zongora játék is.

— A Lévai Nöegylat jövő hó 8-án 
tartja jubiláns hangversenyét az árvák 
javára. Városunk és a vidék intelligens 
társadalmának kedves mulatsága ez már 
negyedszázad óta, melyen nemcsak az 
emberszeretet nemes erényét gyakorolja, de 
megtalálja ott müizlésének kielégítését és a 
kedélyes, diszkrét vigasságot. A mű or ez 
idén művészi ízléssel van összeállítva, vonzó, 
értékes és tartalmas. A meghívó szövege a 
következő : „Anyagias korszellemünk köze
pette, az őrük szeretet nevében és a béke 
pálmájával kezünkben mély alázattal ese
dezünk az emberbarátok és a könyörületes 
szivekhez, hogy tekintettel szent ügyünkre 
estélyünkön megjelenni méltóztassanak ós 
segítsenek kenyeret adni a szülői szeretetet 
nélkülöző 42 árvánknak. Oh örökön égő, 
soha élném alvó szeretet I Oh szeretet Istene, 
gyulaszd lángra-könyörületre szivünket. A 
Lévai Nőegylet az altala fentartott Ste
fánia Arvaház javára 1908 évi február hó 
8 án Léva város székhazának dísztermében 
huszönöt éves fennállásának emlékére h ing
versenyt rendez, melyre t. czimet es 
nagyrabeosült családját tisztelettel meghívja 
gróf Coudenhove Kú 'öné a Lévai Nöegylet 
elnöke, barsi Leiden frost Tódorné a Lévai 
Nöegylet tb. elnöke, Faragó Sámuel, a 
Lévai Nöegylet titkára. Kezdete este pont 
8 órakor. Műsor : l.) Auber : Portiéi néma 
ouverture-je. E öadja az állami tanítóképző 
intézet ifjúságának zenekara, Duschek Ernő 
tanár ur vezetése alatt. 2). Úti karczolatok. 
Felolvassa dezseri Bobok Mariska urhölgy. 
3). a). Henselt : Larghettó. b), Chopin ;
„Rondóu, két zongorán előadják Schulpe 
Alfonzné úrasszony és Belesik László ur.
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4). A vén kuruc. Szövegét irta Halasy I 
Valéria ur'eány. Melodrámái zenéjét irta 
Köveskuti Jenő ur. Szavalja Fcrenczy István 
ur. 5). Dalok. Énekli Holló Amália urleánv, 
zongorán kíséri Krieck Jenő ur. 6). Strici 
József : Honvéd induló. Előadja az állami 
tanítóképző intézet ifjúságának zenekara 
Duschek Ernő tanár ur vezetése alat*.  Tánc 
az alsó helyiségben. Bilépö-dij : személyjegy 
4 korona, csaiádjegy 10 korona. — Felíil- 
fizetéseket az emberszeretet nevében hálás 
szívvel fogadunk. — Jegyek előre válthatók 
Nyitrai és Tá'sa könyvkereskedésében.

— Halálozás. BJm Gáza, lévai szü- i 
letésü aranyosmaróti adótiszt folyó hó 23-án ' 
hosszas azenved-53 után Léván, eietéuek . 
31-ik évében mi halt. A gyászbaborult j 
csatádban rövid időn beiül ez mar a második : 
eset, hogy szép reményekre jogosult ifjú 
férfisarját vesztette el.

— Kaszinói tisztujitás. Folyó hó 
19 én volt a kaszinói tisztujitás, A tisztikar 
és választmány nagyrészben a régi; a kaszinó 
elnökévé Belesd k László kir. körjegyzőt vá
lasztották, A megválasztott tisztikar a kö
vetkező : Igazgató : Huberth Vi'raos. A'igazga- 
tó:Dr. Kaszaniczky Kálmán. Jegyző : Kottek 
FereDCz. Könyvtarnok ; /físs Gyula. Pénz
tárnom : Schubert Pá . Ügyész : Dr. Kmoskó 
Béla. Gondnok Őrtmann Fiáéi. Választmányi 
tago*  : 1. Báthy László, 2. Dr. írommer 
Ig.iAcz, 3. Köveskuti Jenő, 4, Dr. Karafiáth , 
Már.us, 6. Kriek Jenő, 6 Dr. Lakner Zoltán, . 
7. Leidenfrost Tódor, 8- Levatich Gusztáv, 
9 Dr. Medvecgky Károly, 10. Medvecgky | 
Sándor, 11. Mercader A ajos, 12. Ordódy 
Endre, 13. ifj. Ordódy Vilmos, 14. Pólya 
Karoly, 15 Schoeller Gusztáv, 16. Schwarz . 
Gvörgy, 17. Szilassy Sándor, 18. Dr. Weisz , 
Zd/mond. Számvizsgálók: 1 Bégy Ferencz
2. Jakabfalvay Bírna 3. Héja Kálmán. — 
A fej eméuyek szerint azonban nemso
kára uj tisztujitásra lesz szükség, mert a 
megválasztottak közül Írásban •eköizönt az 
elnök, az igazgató, a pénztáros és több 
választmányi tag.

— A Lévai Tisztviselők Egyesít 
lete folyó ho 29-én, d u. 5 orakoc tartja 
évi rendes közgvüését a Takarékpénztár 
ig zgatósagi termében. A rendes tárgyakon 
ki ü még fontos indítványok is kerülnek 
napirendre, azért óhajtandó, hogy a gyű ésen 
a tag »k miué*  nagyobb számban vegyenek 
részt.

— A F. M. K. E. gyűlése. A F. M. K. E. évne
gyedet} gyűlését, a molyén ezúttal elnökölt az egyesület j 
uj elnöke, Daas wűv Emi gróf, az igazgató választmány 
tagjainak nagy érdeklődése mellett tartottak meg I 
Nyitrán. A gyűlés elhatározta, hogy a nyitrai kultur- i 
palota megépítése érdekében újabb fölterjesztést intéz 
a vallás és közoktatásügyi miniszteihez ; a privigyei 
egyesületi óvodát átadja a községnek ; az Éu Újságom 
gyermeklapnak a nemzetiségi vidékek elemi iskoláinak 
legjobb növendékei számára százezer példáuyban való i 
előfizetését, az Összes magyar kulturegyesiiletekkel I 
egyetértésben, együttes felterjesztésben fogja kérni a 
miniszterelnöktől, belügyminisztertől, vallás és közok
tatásügyi és földmivelésügyi miniszterektől ; a nógrád- 1 
megyei választmány azon szándékát pedig, hogy 
működését beszünteti és feloszlik azzal a föltétellel 
vette tudomásul, hogy vagyonát és jövedelmeit, mint 
a melyek a F. M. K. E. egyetemének vagyonát képezik, 
szabályszerű elszámolás mellett, a központi elnökségnek 
átadja. Sajnálattal vette tudomásul a gyűlés, hogy a 
vallás és közoktatásügyi miniszter az egyesület nemze
tiségi vidékeken működő óvónőinek fizetését, mely az 
állami óvónők javadalmazásához képest koldusmódra 
szegényes, megfelelő költségvetési fedezet hiányában, 
ezúttal sem hajlandó reudezni. Az Országos Magyar 
Szövetség kezdemenyezését, hogy a magyar közműve
lődési egyesületek kongresszusa ez év tavaszán 
összehivassék, a gyűlés örömmel üdvözli, de egyben 
bejelenti, hogy a kongresszuson határozati javaslatot 
terjeszt elő, hogy azoktól a nemzetiségi újságoktól, a 
melyeket a magyar nemzet ellen való izgatás vétségé
ben már háromizbeo jogerős birói Ítélettel marasztaltak 
el, a póstai szállítás joga és kedvezménye megvonassék.
▲ nemzetiségek mind veszélyesebb jelleget öltő állam
ellenes propagandájával szemben a F. M. K. E. ezt a 

. megtorlást tartja első sorban alkalmazandónak. A

további teendőkre nézve sz'ntén lesznek javaslatai, 
ezeket azonban a többi kulturegyesületekkel egyetér. 
töleg, csak a jövő évi k m^raiszuion fogja előterjeszteni 
A gyűlés végül segélyeket szavazott meg az egyesü.et 
tarületéu működő hazafias irányú műkedvelő 
társaságoknak, olvasóköröknek és ifjúsági egyesü
leteknek.

— Tanítók háza Lévái. Étin a s íp 
cím alatt egy most vajúdó jelszó rejlik, 
melyet a barsmegyei ált. tauitóegyasület 
vetetett tel. Tegnap d. u. a tanítóképzőben ■ 
Áriak Jenő elnöklete alatt értekez'etet tar- I 
ta'o’t, milyen az ezzel megbízott bizottság 
az alapozó intézked isiket tette míg. Esea : 
intézkedések első sorban az anyagi szü-tségek | 
előteremtésére irányulnak.

— Gyászrovat D-. Heinrich Viktor 1 
lévai kir. aloirót súlyon csapás érte : 
testvérbátyja, Heinrich Gyula felsög&ílai, j 
gryőreí>rvhá;megye> plébános folyó hó 14 én | 
Felső Galián éieténoic 45-<k évéoeu elhunyt.

— A könyörftlot nevéboa adakozásra 
szólítjuk fel a jótekouy leikenat egy vég
telen nyomorban sínylődő lévai család 
érdekében. Egy szegény meLbeteg anya 
küzd hat kiskorú gyermekévei a tél es 
drágaság ínségei elten ; az apa nehéz házi
munkával *jsak  annyit tud keresni, hogy í 
éhező családját ne tegyék ki az utcára, és 
hogy meg ne vegye őket a tél dermesztő : 
h d*'ge.  Akik megtudják érteni az ártatlan | 
gyermekek nyomorát, kü dják be bármi y 
csekély adományukat a Birs kiadóhiv*ta-  i 
laba, mely azokat rendeltetési helyükre 
juttatja és köszönettel nyugtázz*.

— Nagy idők tanúja Ilcsik L*jos  
nyug. m. kir. főerdóör az 1848/49-iki | 
szabadságbarcz pattantyús tüzére — G« 1 
ramrudnón elhalt. Temetésén a Puszteinik 
ezredes emlákere alakult újbányái egyesület | 
küldöttségileg képviseltette magát. A s.rnái 
Baumann Győző tar ott emiekbe«zédet.

— A járásbíróság 1908-ík évi 
rendje. A lévai kir. járásbíróság vezetője 
az 1908-ik évre vonatkozólag a következő 
ügybeosztást állapította meg :

1. Csehi Pogány Virgil kir. járásbiró ügykörébe 
fognak tartozni az , El- elnöki, „Eg“ egyeztetési 
ügyek, az „Sp 1“ lajstromba vezetendő mindazon 
polgári perek, a melyekben az I-bö rendű alperes 
vezetéknevének a kezdő betűje A-P betűk között van, 
s a „Pv*  polgári vegyes, „O és Ob“ örökösödési 
ügyek, telekkönyvi átalakítások, — szóbeli keresetek 
felvétele. — 2. Dr Heinrich Győző albiró ügykörébe 
Utaltatnak az ,8p 11“ lajstromba vezetendő mindazon 
polgári perek, a melyekbeu az I-sö rendű alperes 
vezeték-uevének a kezdő betűje R — Zs. betűk között 
van, továbbá az „M“ polgári megkeresési „V“ végre
hajtási ügyek. — 3. Tóth Géza albiró ügykörébe
fognak tartozni a „Bí“ lajstromba vezetendő mindazou 
járásbirósági vérségi és kibágási ü;yek, a melyekbeu 
az I ső rendű vádlott vezeték nevének a kezdő betűje 
A — P betűk között van, továbbá a „Bv“ büntető 
vegyes, „Vb“ vizsgálóbírói, „Bm1* büntető megkeresést 
„Eh és Fm“ fizető-i meghagyásí ügyek.—4. Ho/fmann 
Árpád albiró elintézési ügykörébe utaltatnak a „B 11“ 
lajstromba vezetendő mindazon járásbirósági vétségi és 
kihágási ügyek, a melyekben az I-sö rendít vádlott i 
vezetők nevének a kezdő betűje az R — Z<. betűk ; 
között van, továbbá az összes telekkönyvi ügyek és a ! 
büntető panaszok felvétele. — Az aljegyző Pogány i 
Virgil kir. járásbiró melle, a joggyakornok Hoffmann \ 
Árpád albiró mellé osztatik be segédül. — Csehi I 
Pogány Virgil kir. járásbirót, dr. Heinrich Győző kir. | 
albiró, Tóth Gáza albirót Ho^mann Árpád albiró fogja 
helyettesíteni és viszont. — Csehi Pogány Virgil kir. 
járásbiró ügykörébe beosztott ügyek az I-sö számú 
jegyző*  irodában Konecsny Jáuox Írnok által, dr. 
Heinrich Győző kir. albiró ügykörébe beosztott ügyek 
a II ik számú jegyzői irodában Farkas Orbán iroda
tiszt által, Tóth Géza albiró ügykörébe beosztott ügyek 
a IÍI-ik számú jegyzői irodábau Deutsch Ignác*  írnok 
által és Hoffniann Árpád albiró ügykörébe beosztott 
ügyek a IV-ik számú jegyzői irodában Kralovcnszki 
Nándor írnok által fognak kezeltetni. A küihatósági 
kézbesítések a Il-ik számú jegyzői irodában kezeltet
nek. A telekkönyvi iktatást és telekkönyvi e'rtesitést 
Újlaki Ottó írnok, a telekkönyvi kiadást és iratt ározást 
Kralovcn8zky Nándor írnok fogja eszközölni. — Az 
I-sö számú jegyzői iroda kezelőjét Újlaki Ottó telek
könyvi iktató, a Il-ik számú jegyzői iroda kezelőjét a 
Ill-ik számú jegytői iroda kezelője helyettesíti és 
viszont, a IV-ik számú jegyzői iroda kezelőjét Bába 
Bálint vizsgázott tlkvi dijnok helyettesíti. — Az irodák 
állandó felügyeletével a járásbiró ellenőrzési joga és 
felügyeleti felelőssége mellett Hofí'tnann Árpád albiró 
bizatik meg. A sommás szóbeli keresetek, egyeztetési 
fizetési meghagyás kibocsájtása iránti vagy egyébb 
szóbeli kérelmek és nyilatkozatok 8 a bűnügyi panaszok 
hetenként kétszer és pedig Szerdán és Szombaton a 
délelőtti órákban vétetnek fel. — Hetenkint Szerdán és 
Szombaton ünnepnapok kivételével törvénynapok lesznek 
a mikor a felek polgári perük tárgyalására a délelőtti 
órákban idézés nélkül is megjelenhetnek annál a 
bírónál, a kihez különben is a fenti betűbeosztás szerint 
perük tartozik. — Az I-ső emeleten elhelyezett gyűjtő 
szekrény kulcsát a Il-ik számú jegyzői iroda kezelője 
veszi át és az ott összegyűjtött beadványok naponként

reggel 9 órakor, vásár és ü nnupuapok kivételével 
délután 3 órakor fognak kivétetni. — A postán érkezett 
küldemények az ügyviteli szabályok 19 §-<lbau foglaltak 
szem előtt tartásával az I ső számú jegyzői irodában 
fognak átvétetui és szétoiztatui. — A jegyzői irodák a 
felek részére délelőtt 9—10 óra között s vásár és 
ünnepnapok kivételével délután 3—4 óráig lesznek 
nyitva. — Az első tárgyalásokat Csehi Pogány Virgil 
kir. járásbiró mindé a héten kedden, dr. Heinrich Győző 
albiró a hétfői napokon tartja ; az ügyeszi megbízottal 
tartandó tárgyalásokat a sürgős esetek kivételével Tóth 
Gézz albiró a hó el*«ö,  harmadik és negyedik péntek
jein, Hoffmann Árpád albiró pedig a hó második 
pénteki napján fogják tartaui. — A letartóztatottak 
törzskönyvi bevezetése a határozatot hozó biró felü
gyelete és feleiőisége alatt azou kezelő által történik, 
a hol a vonatkozó ügy kezeltetik. — Ezen ügybeosztás 
az aranyosmaróti kir. törvényszéki eltiökséguek 1482 
1907 eluöki számú leiratával jóváhagyatott.

— A közös konyhák csődje A 
kollektív háztartás gondolata, amelyet a 
közös konyha formájában akartat megvaló
sítani a magyar asszonyok, szomorú kudar
cból vallott országszerte. Szegeden, Temas- 
várott, Nagybectkereken, h r szeriül elha
tározták már a családi 1Ü'-helyhez való 
visszamenő .ü ést és mar Kimaró: és Aradról 
is azt irjá£, hogy az ottani közös konyha 
véglegesen csődbe jutott. Ha ez igaz, úgy 
bizonyára ez a sors várja a többi közös 
konyhát is. Úgy látszik mégsem magyar 
asszonyoknak való intézmény ez és egyál
talában nem magyar embernek való. Az a 
csa ád, amely lemond a háztartásról, az a 
csa ádi élet karakterét is feladta. Az egész
ségre is ártalmas intézmény a közös konyha. 
A<ik ezt az intézményt olyan nagy lelke
sedéssel és várakozássá, létesítettek, nem 
gondoltak a beteg, gyönge és öreg emberekre, 
akiknek nem jó a stitutumszerü tap.alkozás, 
de külÖQÖseu a gyermekek!ö*  feledkeztek 
meg, akisnekczéiszeiü táplálkozása va ósagos 
tudomány, amit csak az anyax ertenek. A 
rossz, rendszertelen és össze-vissza etetes 
vegz»:es ártalommal támadna ja meg a 
fej ödö gyermek egászségét és megakaszthatja 
a fejlődésben is. A közös konyha hívei a 
drágaság es cselédmizeriás eben kerestek 
védelmet. A drágaság ellen nem igy kell 
védekezni. A mi asszouyaiuk kövessék a 
bécJbk példáját : keressenek módot, — ha 
komolyan teszik, meg is tálaljak — hogyan 
lehet megtörni az élelemu/.sorások zsaroló 
kedvét. Ebben a törekvésben egyesüljenek. 
Küldjenek a drágaság ellen azokkal szemben, 
aaik a drágaságot indokolatlauui és a maguk 
meggazdagicasa végett előidézték. És akkor 
jó es olcsó lesz a magyar konyha és nem 
Keli belekeveredni olyau közösségbe, amely 
nemcsak czéiszerütlen és draga, de ártalmas 
is. — Persze ez a törekvés is sok nehezseggel 
jár. A Vagvöigyi Lap mull heti szamauan 
„Egy háziasszonyu a pékmesterek ellen 
panaszkodik s felhívja az összes háziasszo
nyokat, hogy 1—2 hétig süssenek otthon, 
sztrájkoljanak a telhetetlen pékmesterekkel 
uzemnen. Eszmének jósak latszik ez a sztrájk, 
de a kivitelnél nem sokat nyer a hazi.sszony 
a mai liszt , fa- és tejarak melett. Annyit 
mindenesetre, hogy legalább tiszta, jó kenye
ret ehetik a csatád. Nem annyira a pesek 
kapzsisága oka a sütemények drhguiásanak, 
bauem a búza, a liszt, a fa, a manna stb. 
árának mesterséges emelése, — a legszük- 
segesebb eléírni szerekkel és mindennapi 
szükségletekkel való lelketlen kutarkodas, 
amelyet miuduyájunk szemelattára oly vak
merőén űznek, mintha ez a világ legbecaü*  
letesebb mestersége volna. Hiszeu az eleimi 
szerek meghamisítását is csak kihagasuak 
minősítik, holott börtönnel keileue büntetni.

— Értesítés. A lévai kath. kör által 
február hó 2-án megtartandó táncmulatság 
helyét — bizonyos okok miatt — az 
„Oroszlán*  fogadóba tette át a választmány. 
A rendezőség mindent el fog követni, hogy 
az „Oroszlán**  fogadó termei a mulatság al
mával csinosak legyenek.

— Könyvtár a vasúton. Az utast, 
a ki eddig unatkozva töltött órakat a vasúton 
s alig várja, mikor ér véget fárasztó útja, 
kellemes meglepetés várja utazása közben. 
A máv. első és második osztályú kocsijaiban 
pompás kis könyvtár áli rendelkezésére, a 
„Mozgó könyvtár**  automata könyvszekrénye. 
Az uj magyar irodalom legkitűnőbb termékeit 
rejti magában a szekrény, s az utas egy 
huszfilléres bedobása ellenében csinos, teljes 
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eg szét képező kötetet kap. A rerdkivü'i 
olcsó könyv nemesük u»i olvasmányul szo'gál, 
de ügyes ajándéktárgy is, a melyet szívesen 
fog mindenki könyvtárában megőrizni. 
Dicséretére válik az uj vá alattiak, hogy 
kizárólag magyar írók müveit terjeszti és 
igy a magvar kultúra érdekeit szo'gálja.

— Aki sokat markol, keveset 
Szőrit. Ez a közmondás igazolódott be a 
hazai nagy naümalmokon, melyek az utóbbi 
időben rendkívüli módon felemelték a liszt 
árát. Ennek az áremelésnek az lett a kö
vetkezménye, hogy csökkent a fogyasztás, 
viszont a kis vízi malmoknál az őrletét 
nagy arányban emelkedett. Emia't a nagy 
malmok kénytelenek üzemüket redukálni, 
mert nagy készletek halmozódtak fel a 
raktárakban. Megállapodás szerint ezentúl 
hetenkint csak négy napot fognak do gozui. 
Ilyen tünetek után van reményünk arra, 
hogy a más egyéb szükségleti cikkekben 
dúló mesterségesen fejlesztett drágaság is 
csökkenni fog, vagyis saját vermébe esik 
bele.

— Tűzoltó-jelmez táncestély. A 
Verebélyi iparos iüzo>tó-iestület 1908. évi 
február hó 2-án, egyéni felszerelése javára. 
Verebély»*n  a König-féle „Nemzeti Káveház*  
összes helyisedéiben tűzoltó-jelmez-1 ánces- 
télyt rendez, kezdete este 8 órakor, sze
rnél) jegy 1 korona 60 fillér, család jegy : (4 
személyig) 3 korona. Felülfizetáseket köszö
nettel fogadnak, jelmez nem kötelező.

— Uj pénzek forgalombahozatala. 
Az 1907. XLVII. t.-c. aiapjan a király 
megkoronáztál ása negyedik évfordulója 
alkamából vert száz koronás arany- és öt 
koronás ezüst emlékérmeket, valamint az 
ugyanazon törvénycikk alapján vert száz 
koronás arany ér'ékérmeket a pénzügymi
niszter 144,336/197. sz. rendeletével forga
lomba helyezte. A száz koronás emlék- és 
értékermek a m. kit. központi ál.ampéuzfár- 
ból, az ötkoronás emlékérmek pedig az 
osztrák-magyar banktól és magyarországi 
fiókintézeti utján szerezhetők meg a rendel
kezésre álló készlet erejeig.

— Akinek nem kell fizetésemeles. A „Magyarok 
Vasárnapja*  cin.ü amerikai lapban a köv, érdekes bírt 
olvastuk : Clevelandion most egy Baker nevű városi 
ügyészt mutogatnak, aki a saját fizetése felemelésére 
irányuló tanXcs-inditványt egyszerűen lerázta önmagá
ról Eddigi fizetése 6500 dollár ; tanácsos barátai még 
egy ezrecskével akarták ezt megtoldani. Baker jellemez 
férfiúhoz illően, de amerikai eredetiséggel igy magya
rázta meg szokat an szerénységét; „Megválasztatása 
után a tisztviselő nem varhat fizetés-emelés’. Eu nem 
7500, nauem 6500 dolláros évi fizetésre pályaztam. Ha 
választás előtt k'nálta volna a tanács a fizetést, lehet, 
hogy nálamnal derekabb emberek is pályáztak volna 
ez állásra. Azt hiszem, hogy 6500 dollárt m-gérdein- 
lek. Többet nem. Ingyen többletet meg nem fogadok cl.“

—A esendő rlegénység fizetósj avi 
tása. A belügyi tárcsa j-le^tekenv összeget 
irányzott elő a CAendörlegénység iletrnéuje- 
inek felemelésére. Az illetmények 1908 évi 
augusztus hó etsejevel a következőkép 
módosulnak. Zso d : öimester évi 1300 ko»., 
őrsvezető 1100 kor., c endör 900, próba
csendőr 800 kor. Ehhez járul a szolgálati 
pótdíj 3 évi tényleges szó gálát után 100 
kor., 4 év után 200 kor.. 8 év után 300 
kor , 12 év u«á » 400 kor., 16 »-v u au 500 
kor. Ríhaá’a ány, vezényleti pótdíj éven- 
kint 200 — 250 korona lene. — M'vnl a 
mege u«aHb • z/ei * cserdŐreegoé' is bi<»o- 
sitva van, tömegesebb belépések várhatók.

— Halálos késelés. E. hó 13-án az aranyosmaróti 
tö)dmives ifjúság és a szo'gah gényság a Döltl-féle 
vendéglő udvarán táncviga1 inat rendezett, mikor is éjjel 
Leviezky János 18 éves hizéri legény összeszólalkozott 
a szintén hizéri származású Pecho Albert inarótt 
szolgalegénnyel, miközben Leticzky János kihúzta 
csizmnszárából hosszú, élesre fent konyhakését és 
Pecho Albert vállába döfte oly erővel, hogy az szivébe 
hatolt. Pecho Albert a szúrás után nyomban összeesett 
és eg/-két percnyi haláltusa után kiszenvedett. A 
gyilkos legényt a csondőrség csakhamar elfogta és 
átadta a kir ügyészségnek.

Mindnyájunknak kell w ha egy erő- 
sitőszer, mert a folytonos munka fárasztó.

Kitűnő erősítő szernek bizonyult a 9Scott- 
féle Emulsióu, mely főleg csukamáj olajból 
áll, csakhogy igen jó isii és a leggyengébb 
gvomor is könnyen emésztheti. A „Scott- 
féle Emulsióu minden gyógyszertárban 
kapható.

Hivatalos kózleméay.
i.

189/1908 szám.

Hirdetmény.
Léva r. t. város hatósága nevében 

lrözh rré teszem, hogv a képviselőtestületnek 
42/1908 sz. a hozott határozatával a „Sport 
Egylet” kerelme folytan a dögtéreu levő 
fával beültetett terület átengedeBe ügyének 
tárgyalóra az 1908 évi február hó 4-ik 
napjának d. u. 4 órájakor tartandó közgyűlés 
napiretdjére tűzetett ki, -- melyre a 
aépviselöteBtülertagjx’t e heiyenis meghívom.

Léva, 1908. évi január hó 8-án.
Bótlcgh. Xjajos 

polgármester.

II.
197/1908 szám.

Hirdetmény !
Léva r. t. város képviselőtestületének 

59/1908 sz. határozata folytán közhírré 
teszem, hogy az ö®v. Bottka Lász'óné Kherndl 
Mária tulajdonát képező kákák fölötti 
szántóföld kisajátítása ügyében 1908 évi 
február hó 4-ik napjának d. u. órájára 
közgy ülés összehívása lett elrendelve, melyen 
a kisajátítási egyezség elfogadása és a 33193 
kor. 60 fillér kártalanítási ár megállapítása 
tárgyában fog érdemleges határozat hozatni 
és név.-zerinti szavazás tartatni, — azon 
közg>üiesre a képviselőtestület összes tagjait 
e he'yen is tisztelettel meghívom.

Léva, 1908. évi január hó 20-án.
2Bód.ogrlx Xuajo®, 

polgármester.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 év', január 19481 1908-évi január hé 26-éig

Születés.

k szilöl neve
JA9 a 2 ◄ 5 aáM>

A gywrmek
neve

Mauyuch Eleonóra leáuy Anna

óváry József Dénes Mária leány Mária

Tóth Nándor Gimessy Anna fiú János

Haláloza. .

\i eünmn íh- K«»r.a A halál o«a

Id. Stugel József

Kuesera András
Vitek József
Nyári Józsefné 

Missik Julianna

Bem Géza

özv. Jarábek Józsefne 
Krammer Anna

71 éves

68 w
86 .

67 „

81 .

72 .

Füdőlégdaganal

Tüdőlégdagauat

Tüdőgyulladás

Tüdőg iimőkór

Idült hörghurut

Lévai piaciárak.
Rovatvezető; Kóuya József rendőrkapitány

Buaa m.-mázsánkéut 23 sió . 20 fi; . 23 
kor. 40 fill. — Kétszeres 21 kor. 20 fii. 21 
kor. 60 fill. — Rozs 21 kor. — fi I. 21 kor 
60 fill. — Árpa 12 ko*.  80 fill. 14 —
fii. 80 Zab 16 kor. 10 fii. 16 kor. 40 fi’;
— Kukorica 13 kor. 40 fill. 13 kor. 80 fill
— Lencse 12 kor. — fill. 12 xor. 10 fiit. — 
Bab 12 kor 50 fill 13 kor. 40 fii! — Kö 
les 9 kor. 60 fill. —

Vetőmagvak 100 kilónként: Vörös ló
here természettől aránkam^ntes 210—225 
Vörös lóhere, kis arankán 190—205 Vörös 
lóhere, nagy aránkén 170 — 180 Luczerna, 
természettől aran kanjentes 160—165 Lu
czerna, világos szeLLÜ aránkan 150—155 
Luczerna. barnád svemü 140—145 Biborhere 
36—40 Baitaczin 32—34 Tavaszi bükköny 
18—20.

Nvihtér.
28/1908 végrhtó. szám.

Árverési hirdetmény !
Alul Írott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX 

t. ez. 102 §a élteimében esteuue) közhírré uszi, hogy 
az ar-maroti kir járásbíróságnak 1907 évi V. 361/1 
számú végzése következtében Dr. Laugfelder Dezső 
ügyvéd javára Dr. Pprsay Ferencz ellen 13*  K. 17 
fillér s jár. erejéig 1907 évi október hó 3-án fogana
tosított kielégítés végrehajtás ú ján le- és felülfoglalt 
és 3142 kor. becsült következő ingóságok, u, in. bútor, 
fostgép, könyvek, stb. nyilvános árverésen eladatuak. 
Mely árverésnek a fenti kir. járásbíróság 1 £07-ik évi 
V. 361/5 számú végzése folytán 133 kor. 17 fill. 
tőkekövetelés, ennek 1907 évi junins hó 24 napjától 
járó 5°/0 kamatai, ‘/«°/o váltódij és eddig összegen 67 
kor. 90 fillérben biróilag már megállapított, költségek 
erejéig, Ar-maróton leendő megtartására 1908 évi feb
ruár hó 4-ik napjának délelőtti 10 órája határidőül 
ki’űzetik es ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingósá
gok az 1881. évi LX. t.-c. 107 és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsálon alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
is le és felülfoglaltatták és azokra kieiégrtési jogot 
nyertek volna, ez^n árverés az 1881. évi LX t.-c. 
120. § értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Ar-mnróth 1908 évi január hó 22 napján.

Lengyel Aurél,
kir. bir. végrehajtó.

Foreóca féle Kalvintéri házban 
a saiuaboiu helyise^ egy ezuba, 

konyha, éléskamra és fak>mrából álló lakás,
— egy bolti helyiség 2 műhely szobával, 
melv 25 év óta megszokott szabó üz'et volt,
— Kikxi lakásán ea-. p 2 szoba-, előszoba-, 
konyha-, éléskamra-. Külön gyümö’Caös ud 
var- és fakamrábó'- álló lakás kiadó; ugyan
ott kitűnő zam»tú f-'h*  r- ea vö ős-, ó és uj- 
hor 50 'ikerén f^lü' ^nphatn,

T?1 A A A CVAln 757 ÜB!JailwUiU idMiVXv dús gyümö e^ö-s»*|,  közös 
hajlék- és pince használattal. — Bővebb 
fe világod'ás özv. T jÁtjnanénál L'-ván.

Tanítók és magán híva- slyalv e#v e ókpIő életbiztosító 
VwXXXUJaQJ*  részvénytársaság helyi kép
viseletének átvétele áli>l igen tekintélyes 
mel’ékjővedeletüre tehetnek szert. — Aján
latok „B. R. Mellék jövedelem*  jelige alatt 
Győri én N-gy hirdetési irodájába, Budapest, 
Magyar utca 8. cimzendők.

TToTOCöT? h<’iyb<‘n hírbfl f. 4<ri május 
XXvXwwwXx hó 1 tői 3-. esetleg 5 évre 
4-. vagy 5 szobás Is. kánt m-llékhelyiségek kei ; 
tágas U'tv r és is'ai ó a' rei d űk-. zö< e|ö iy- 
ben részvsü'nerf. — Bérbeadók keretnek 
Amstetter Imre dohánynagyarusnak tudo
mására hozni.

Kiadó lakás!
m&rAvai és egvébb mellékhelyiségekkel 
együtt , eseti-g kerttei is méjus hó 1 töl 
kiadó. — Bővebbet özv Neumann Adolfnó 
Lá 7 ó-ii’ca 6 szára alatt.

Császár fürdő Bpesten. Sí 
gyétgyhely, u magyar Irgalmas rend tulajdona. 
E főrangú kénes hévvig gyógyfürdő ; modern 
berendezésű gőzfürdő^ kényelmes iszapfürdők^ 
uszodák-, török- kő- és márvány fürdők ; hő- 
lég-*  szénsavas- és villamos vízfürdők. Ivó kúra- 
200 kényelmen a^ószoha. Szolid kezeiéi’, 
iutányoi árak. Prospektust ingyen es bér
mentve küld az igaggatóság. **

**Píí rí íö porosz kőszén megrendelő*  lAZldLw beket elfogad óh házhoz ssállít 
Braun Jógsef és fia Léva.
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M O LL- FÉLE
LSEI DLITZ-PORil
Enyh®, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az ülő életmód egyébb következni^, 
nyeibeu szenvedünk.

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

f M OLL-FELE |
SÓS - BORSZESZ

bedörzsölés, 
elismert, régi jóhirnevü háziszer 
szacgatás és Lülésböl származó 

mindennemű betegs!gek ellen. 
Eredeti üveg ára kor, 1.©O 
Kapható nnnden gyógyszertárban 

és drogériában,
Föszétküldási hely MOLL A. gyógyszerész 

és kir. udv szillitó, Becs, 1. Tuchla iben 9.

MOLL'S

86 szám 1908 év.

Hiristmény.
Az 1907 évi XIX. t.-c. 12 § a 

valamint Léva város tanácsa mint I. 
fokú iparhatóságnak 1907 évi október 
hó 25 én 6424 szám alatt kibocsájtott 
hirdetménye értelmében ujjólag felhi- 
vatuak mindazon munkaadók, kik a 
betegsegélyzes és baleset biztosításra 
kötelezett alkalmazottait még nem 
biztosították e hirdetmény megjelené
sétől számított 8 nap alatt annál inkább 
biztositsák, mert, azon munkaadók kik 
ezen bejelentési kötelezettségüknek egy ál
talán nem vagy csak elkésetten tesznek 
eleget az 1907 évi XIX. t.-c. 187 § a 
értelmében büntettetuek, és ezen felül 
felelősek a bejelentési előtti időtől 

származó betegségek és netalán bale
setek költségeiért is.

Az 1901 évi XIV. t.-c. 6 §-a alap
ján nyert bejelentési kötelezettségek 
felmentése, az 1907 évi julius hó 1-től 
érvényüket elvesztik, minélfogva ezen 
vállalatok és részvénytársaságok mint 
munkaadók bejelentési kötelezettségüket 
ezen naptól kezdve az 1907 évi XIX.
t.-c. értelmében kivétel nélkül teljesí
teni tartoznak.

k lévai kér. munkásbiztositó pénztár
igazgatósága.

höögés, rekedtség és iui-ai a.m ai.it! j»D i

BÉTHY-főle
pemetefű czukorkánál!
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határozottan 

ZRÉ1,IZ“2"-fálét leérj-ü-axls:, 
, mivel sok haszontalan utanzata van.

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

Szoptató anyák
gyönyörködve látják, micsoda oröt és élet
örömöt kölcsönöz a

SCOTT-féle Emulsiö.

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

venni,

Amellett hogy iz'eteA, elősegíti 
az étvágya1 és az emésztést 
továbbá erösitőleg hat az 
egészségre es az egesz szer
vezetre. Dó e mellett igen jó
tékony hatással van a szopós 
gyermekekre is, róssás szint ad 
neki, erősíti, tehát kettős a sze
rető szülők öröme.

Egy eredeti üveg ara 2 K. 50 f.
2Ca.plxa.t0 :

a gyógyszertárakban.

Mótorvevők figyelmébe
Herkules mótorvállalat

B-Lxd.a.pest, “V.. Váczl-ut 30.
Aján ja úgy cséplesi mint malom

üzemre kitünően alkalmas, logegysze 
rübb benzInlokGmobiljait, melyek V. kér. 
Váci ut 30 szám alatti gyárban barmikor 

üzemben megtekinthetők.
Teljes 

jótállás
kifogastalan 
üzemért !

Üzemzavarok kizárva. 
Bámulatos egyszerű szerkezet! 

Rendkívül csekély benzinfogyasztás ! 1 I 
13-14 éves flu is kezelheti I 

Árjegyzék ingyen 1 Olcsó árak részletflzetésre ! 

200 drb. elismeri levél a Magyarországon özemben lévé motorokról I
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Az Újbányái Népbank Részv. társ. 
1908 évi február hó 16 án délután 3 órakor 
saját helyiségében

XXII. évi rendes közgyűlését 
tartja, amelyre a t. részvényeseket meghívja 

Újbányán, 1908. január 16.
az igazgatóság.

Tárgysorozat :
1. A közgyűlés megalakulása.
2. A jegyzőkönyv hitelesítéséhez szükséges intézkedés.
3. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése.
4. Az 1907. évi zárszámadás és mérleg előterjesztése s 

felmentvény megadása.
5. A tiszta nyeremény felosztása.
6. Esetleges indítványok tárgyalása.

Figyelmeztetés I A ki a közgyűlésen szavazati jogát gyakorolni kívánja 
tartozik az alapszabályok tó §-a szarint részvényeit a közgyűlés előtt az intézet 
pénztárnál térit vény mellett letenni.

Tartozik. Mérleg számla 1907 évi december hó 31-én Követel

Vagyon kor. f. kor. y
76 Pénztári maradvány december 31 5844

1
39*

2 78 Váltó tárca 190<O2
Váltó tárcából leírás 3S5 189937

3 80 Kötvények 186900
4 82 Felszerelés 678 88
5 Nyomtatványokért 289 8* 289
6 102 Óvás 55 91i
7 48 Értékpapír 1200
8 46 Idegeu intézeteknél elhelyezett töke 70998 55

En ek 1 évi kamata 133 59 72532 14
9 110 Postatnk«-rékpénz’ári számlán 951 2v

Ennek kamata 11 05 962 30
10 86 Folyó számlán 139 76
11 14 Hátralékos kamat 1124 .5
12 92 Pótadó túlfizetés 1 »18 6sl

460003 33

Uj

n
bánván, 1907. évi december hó 31.

l

-A.z ÍrtéIZG

Ollik János
pénztáros.

Részvénytőke
T-trtaléka'ap
Felnemvett osztalék
Előre bevett kamatok
Betétek
Folyó szára'ai betét

Ezután kamat
1906 évi nyereség áthozat
1907 óvi egyenleg mint nyereség

kor. f. kor. f.

• 32000
33045 60

753 10
3777 71

378307 68
3331 62

23 23 3384 85
1814 97
6919 42 8734 39

460003 33

Teher

Gyurisa Samu
aligazgató.

dr. Bischanek Béla
igazgató.

Zimmer Antal
könyvvezető.

Ezen mérlegszámlát megvizsgálván, annak egyes tételeit a fő- és segédkönyvekkel mindenben megegyezőknek, a törvény és 
alapszabályok értelmében készülteknék találtuk.

-A. fsltig-yolő bizottsAg; :
Kraft Károly Stand Nándor Kopernicky József, elnök Czlbnlka Adolf Nizsnik Béla
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Közgyűlési meghívó-
„A LÉVAI KERESKEDELMI BANK R. T.“ részvényesei 

az 1908. évi február hó 18 án délelőtt 10 órakor 
Léván, az intézet helyiségében tartandó

III. évi rendes közgyűlésére
tisztelettel meghivatnak.í

Léva. 1908. január hó 23-án.
Az igazgatóság

Tárgysorozat:
1. Közgyűlési elnök választása és a közgyűlési jegyzőkönyv 

hitelesítésére vonathozó intézkedés.
2. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése, az évi 

zárszámadás felülvizsgálása és a mérleg megállapitásá. A fel
mentvény megadása.

3. Az igazgatóság javaslatának elintézése.
4. A tiszta nyereség feletti rendelkezés.
5. Egy felügyelő bizottsági tag lemondásának elfogadása.

r Kivonat az alapszabályokból: 19. §. Szavazat kt'pos ré.Kvei.yc.nck csak 
>/ón r<hzvti.y«s tekintetik, kinek nevére az illető részvény legalább 30 nappal 
a közgyűlés e’őtt abp>zabái)szeiü n átíratott és ki részvényét a szelvény Ívvel 
együtt a közgyűlést nitgelőző napon az intézetnél vevény mellett letette.

Tartozik Főmérleg számla 1907. december hó 31-én Követei.

Léván, 1908. január hó 1-én.

Vagyon kor. f. korona fillér Teher korona fillér korona fillér

Pénztári számlán
Váltó számlán
Jelzálog számlán
Folyó számlán adósok 
Értékpapír előleg számlán 
Ingóságok számlán
Értékpapír számlán 
Óvadék letét számlán
Előre fiz. kamat s lakbér számlán 
Részletüzlet számlán 
Hátralékos kamat számlán 
Szervezési költség számlán

59191
1133250 
265426 

19982 
16430 

1956 
5619 
8000 
2318 
1926 
1218
382

63
88
80
98

56

50
12

Részvénytöke számlán 
Tartalékalap számlán 
Betétek számlán
Folyó számlán betétek 
Visszleszámitolási számlán 
Óvadék számlán
Osztalék számlán
Átmeneti számlán
Tiszta nyereség, központnál 
Tiszta nyereség, telepen

27127
2144

22
30

400000
15474

733540
60997

249998 
8000 

212
18207

29271

90
37
64
57

47

52

1515702 | 47 1 1515702 47

Frommer Imre 
pénztárok.

Weisz Benő
igazgató.

Fodor Adolf
főkönyvelő.

Ezen mérleg számla a keresk. törvény 195. §-a értelmében a fő- és segédkönyvekkel összegyeztetvén valamint a kimutatott 
értékek leltároztatván, azokat helyesnek és megegyezőnek találtuk.

Boros Gyula
-A. felügyelő bizottság- :

Szauer Mór Laufer Henrik, elnök Löwy Lipót Weisz Izidor

Knapp Dávid,
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára Léván

Piactéren — nagy kiterjedésű gépraktárom céljára
— újonnan épült házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás
van berendezve, melynek megtekintésére az érdeklődő 
közönséget — vétel kötelezettség nélkül is — mindenkor 
szívesen látom és szakszerű magyarázatokkal készséggel 
szolgálok.

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

Minden háziasszony 
kérjen a legújabban érkezett s közvetlen a termelőtől 
importált első minőségű

N e w-Cuba- K á véből 
melynek aromája kitűnő és természetes Testetlen szinű 
Wi Kilója 3 korona 20 fillér 9HF 

négy és fél kilogramos postacsomag ára 13 kor. 50 fill. 
Kapható: Kern Testvéreknél Léván.

Legolcsóbb beszerzési forrás!!!

Bazár
Léván Petőfi-utca 9 szám alatt

Pénztárcák
Szivar- és szivarka tárcák 
Társasjátékok
Zene játékszerek
Babák
Pipera szappan

Női- és gyermek kötények 
Női- és férfi nyakkendők 
Fog-, ruha- és hajkefék 
Fésűk
Hajtűk
Hajcsattok
Piaci táskák
és egyéb cikkek nagy választékban, olcsó áron kaphatók

Fa- és érc koporsók.

Szabadalmazott érckoporsók Beschorner gyárából, 
légmentességű. Gyermekeknek 18 koronától fölfelé. — 
Felnőtteknek 60 koronától 100 koronáig.

iW" Fakoporsó "VK 
Gyermekeknek 4 koronától fölfelé. — Felnőtteknek 
16 Koronától fölfelé.
Koszorú 1 korona 80 fillértől 20 — 30 koronáig.
Raktár: Kern Testvéreknél Léván.

Nyomatott Nyitrai és Társa gyorssajtóján Léván.


