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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.

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként - 4 fillér. 
.Nyílttéri közlemények garmond- 

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

árengedményben részesülnek.

POLITIKAI EL E T I U A. E.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak.

felelős szerkesztő; Dr. Katona János.

Barsvármegye főispánja.
0 felsége január hó 22-én kelt 

elhatározásával Simonyi Bélát, várme
gyénk alispánját nevezte ki Barsvár
megye főispánjává.

A kinevezés nem okozott meglepe
tést ; azt. mint bekövetkezendő tényt, 
mindnyájan tudtuk. Tudjak, értjük azt 
is, hogy a kinevezés a jelenlegi szék
helyen nagy örömet, lelkesedést okozott. 
Hogyne, hiszen a garami érdekeltség 
ellenfelét és az ő érdekeik legbuzgóbb 
védelmezőjét tüntette ki a kormány 
bizalma.

Csakhogy e felsőbb bizalom nem a 
partikuláris érdekek védelmezőjének, 
de a közigazgatásban jártas tisztviselő
nek, és főkép a válság idején is meg
bízható magyar embernek szólott. Ezért 
mi tisztelettel fogadjuk a belügyi kor
mány választását, melynek legfőbb 
törekvése a magyar alkotmány fenntar- 
tásP, & 1 k fümAnyna mg-oiplr 
és fejlesztése.

A főispán a kormány képviselője, 
8 állása, mint ilyennek, bizalmi termé
szetű. A belügyminiszter oly egyént 
ajánl kinevezésre, akiről felteszi, hogy 
a kormány intenciói szerint jár el s 
rendelkezéseit híven fogja teljesíteni. 
Tehát e bizalom forrása országos érde
kek védelme.

A jelenlegi kormány arra vállalko
zott, hogy a magyar alkotmány véd- 
műveit megerősít'. Mert a közelmúlt 
eseményei azt mutatták, hogy alkot
mányunk fellegvárai. a vármegyék 
sem voltak bevehetetlenek. Az azok 
megvédelmezésére hivatott őrség is több 
helyen megtántorodott. megveszteget- 
hetőnek bizonyult. Fájdalom, nem kell 
messzire mennünk a példákért.

Vájjon a megpróbáltatás idején ké
pesek leszünk e a mostani őrséget hű
ségben megtartani ott, azon a helyen, 
ahonnan külső segítséget várni nem 
lehet ; azon a székhelyen, mely nem 
edződött meg a csaták viharában? Vagy 
kénytelen lesz a vezér a jövőben is félre 
állani, és a honfiúi bánat könnyein át 
tehetetlenül nézni azt, mint alkuszik a 
hűségre esküdött őrség az ellenséggel ?

Isten mentsen bennünket attól, hogy 
a megpróbáltatások napjai ismét bekö
vetkezzenek, de a mi áldatlan közjogi 
helyzetünkben a veszedelem mindig 
imminens.

Az alkotmány védelmén felül — 
ami a mai idők főispánjainak hivatását 
emeli — a főispán az autonóm várme
gye működésének ellenőrzésére, helye
sebben szólva irányítására, segítésére 
hivatott. Egy egész vármegye kulturális,

Megjelen vasárnap reggel.
FŐSZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

közgazdasági, közigazgatási életének 
irányítására, mindezen erőinek kifej
lesztésére. Hivatása nem avult állapotok 
foltozgatása. de a haladás feltételeinek 
előmozdítása.

Ez a nemes feladat vár Barsvár
megye uj főispánjára a székhely- 
kérdésben hozott határozatunknak 
végrehajtása mellett.

A legutóbbi tisztujitás alkalmával 
Simonyi Béla alispán azon megnyugtató 
kijelentést tette, hogy tárgyilagos és 
igazságos lesz a vármegye vezetésében, 
mert ő szereti vármegyéjét és annak 
minden egyes részét egyenlő szeretettel 
karolja fel. Egy alispán, aki a törvény
hatóság első választott tisztviselője, az 
egész törvényhatóságé, másnemű kijelen
tést nem is tehet.

Természetes dolog, hogy ezen kije
lentésének komolysága most, uj állásá
ban erősödött. A kormányt országos 
tekintetek vezérlik, ugyanezt várja 
azoktól, kiket bizalmával kitüntetett

Reméljük, hog" Barsvármegye uj 
főispánját a közügy pártatlan szolgálata 
fogja vezérelni; az uj föisp&n ez esetben 
számíthat arra, hogy a közügynek 
igazságos szolgálatában a garami érde
keltség is támogatni fogja.

Az őszi vetések felsegitése
Méltó aggodalommal telik el a gazdák 

lelke az aratás iránt országtzerte, ba rágondol
nak, hogy az ősszel elvetett mag nagyrésze a 
rendkiviil mostoha időjárás miatt még ki 
sem kelhetett. Eddig hat vármegyéből ér
kezett egybehangzó jelentés arról, hogy 
a rendkívül nagy szárazság és rovarpusztitás 
miatt, a mag teljesen tönkre ment.

Hazánk időjárási viszonyainál fogva 
m ndig baj az, hogy az őszi vetések fejlet
lenek, mert nem bírják károsodás nélkül a 
kemény téli hidegeket s az elkésett érés 
folytán a ju iusi meleg napok beköszöntével 
megszorulnak a szemek.

A gyenge, kiritkult vetés között tavasz
éval a gyomok nagy számmal kapnak lábra 
s magvakat érlelve esztendőkre elgazositják 
a termőföldet.

Aa ősziek fehegitése történhet fogaso- 
lássál és chilisalétrom felszórásával. A fejlődés 
siettetése szempontjából lényeges tudnunk 
azt, hogy a fejletlenséget a talaj szegény 
volta, vagy pedig a vetési munkálatok ké
sedelme okozza e ? Kimerült talajon csak a 
foyasolásnak van értelme, mig a mű rágya 
felszórással többet ártanánk, mint hasz
nálnánk.

Vidékünkön a talaj televény gazdag 
tartalma folytán igen 'tevés a sovány föld 
s igy a gazdáknak módjában áll a vetés 
fejlődésének mesterség-s előbbre vitele mind
két eljárás alkalmazásával.

A tavaszi fogasolásnak az ősziekre gya

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

korolt rendkívül jótékony hatása már álta
lában ismeretes és dacára ezen körülménynek, 
a gazdák idegenkednek tőle. A bizalmat
lanság oka abban keresendő, hogy az alföld 
több vidékén tettek kisérietet a fogasolással 
s azt tapasztalták, hogy az ilyen vetés erő
teljes bokrcsodás következtében valamivel 
későbben érik s igy a megromlás veszedel
mének van kitéve, a mitől azonban nálunk 
a csapadék és hőmérséklet egyenletesebb 
eioszlódása következtében nincs mit tar
tanunk.

Fogasolással a tél jolyama alatt összelő- 
mörödött föld felporhanyittatik s a növény 
fejlődéséhez szükséges leveyő a gyökérzetet 
megszellőztetve, uj életre ébreszti. Több gyökér 
képződik a lazább földben s a növény több 
tápanyag felvételével rohamos fejlődésnek indul.

A föld felszínének megbolygatásával 
megőrizzük a nenne levő nedvességet, a mire 
rendkívül nagy szükség van az eröleljes 
növekedéshez.

Kis gazdáink ha rá is szánják magukat 
a fogasol-sra ; rendesen könnyű boronát 
haasaálnal:, mely csak végigtáncol a vetésen, 
de egyáltalán semmit sem hasznai. Attól 
félnek, hogy a nehéz fogas sok vetést kitép. 
Félelmük azoabau alaptalan, mert ha nehány 
szálat ki is tép, erőteljes bokrosodással 
sokkal több fakad helyette. Erre nézve a 
nemetek azt tariják, hogy a ki búzát fogazol, 
az ne nézzen hátra. Ugyancsak egy kiváló 
német gazda úgy vélekedik, hogy a muuka 
akkor van jól elvégezve, ha a terület úgy 
néz ki, mintha friss vetés volna s csak itt- 
ott látni nehány zöld szálat.

H*  a vetés ritka, a fogas a sorok irá
nyában járjon, mert igy mélyebben porha
nyója fel a talajt.

Az eredményre döntő befolyása van a 
munka végzés idejének helyes megválasztása. 
Tulkorai togasolás a csírázásban levő gyomok 
kikelését meg elősegíti, míg a maga idejében 
végzett boronálással a már növekedő gyo
mokat kitépjük. Viszonyaink között az 
április hónap-t tartom legmegfelelőbbnek.

Magától érthető, hogy még kellőleg ki
nem szikkadt földet foyasolni káros s már 
felső rétrgíben nagyon megkeményedett 
talajon a jó hatás elmarad.

Televényben gazdag talajokon sokszor 
megtörténik, hogy a vetést télén át a fagy 
kiemeli s igy megszakítja az összefüggést a 
növény gyökere és a föld között.

így ledagyott vetést kora tavasszal 
meghengerelünk s ha a gabona megeredt, 
következhetik a fogas munkája.

Szeles időben nem célszerű fogasolni, 
mert a föld felszíne túlságos rohamosan 
szárad ki.

A felsegitésnek második és a mostani 
viszonyok között sokkal fontosabb módja a 
felültrágyáz is. E célra a mesterséges trágyák 
közül a chilisalétrom legmegfelelőbb, mert 
légeny tartalmánál fogva a levélzet fejlő 
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déaét elő segíti. Erőteljes levélzetü nö/éoy 
a földben lévő tápláló anyagot teljes mér
tékben hasznára tudja fordítani.

Sovány talajon is ideiglenesen felsegíti 
a vetést ez a műtrágya, de ha már a benne 
fekvő tápanyag elfogy, még jobban sínylődik 
tovább a gabona.

A cbilÍBalétromból katastrális holdanként 
50 kg.-ot szórunk a föld felszínére kora ta
vasszal lehetőleg egyenletesen.

Ha a vetés nem nagyon gyönge, ezt a 
mennyiséget 25-25 kg.-os két részletben szok
ták elszórni 2-3 heti időközben azért, hogy 
ha az első résziét megtette a hatását, a 
második részlet fölös égéssé válik. Mivel ez 
évben nagyon sok lesz a gyenge vetés, az 
egész 50 kg.-ot elszórhatjuk egyszerre min
den káros utókövetkezm^ny nélkül.

Az elszórt mü.rágyát befogasoljuk, hogy 
a benne levő tapia^ó anyagokat a növény 
mihamarább felvehesse és hasznára fordít
hassa. Figyelemre méltónak vélem felemlí
teni, hogy a chnisaietroniot korán reggel 
harmatos vetésre elszórni — kivált ha nap
sütés van, nem szabad, mert a gyorsau 
felolvadó só a vetest elegeti. Borús időben 
a kiszórás minden veszély nélkül eszközöl
hető a leggeli órákban is. A chilisaletrom 
beszerezhető bármely hazai gyárban, méter 
mázsánkint 31 korona arban.

Vásárlásnál mind.g ki ked kötni, hogy 
15-16 °/0 légeny tartalmú és perklorát men
tes legyen. Ez egy igen arta>m«s anyag, 
mely a gabonakalasz fejlődését megaka
dályozza.

Minthogy a sónemü anyag a levegő 
nedvességét mohón magaba szívja, es ezáltal 
megcsomósodik, celszeiü azt szaraz helyen 
tartani. Tagadhatatlan, hogy a cbilisalétrom 
a legdrágább műtrágyák Közé tartozik, de 
a jelenlegi viszonyoK között a rá kiadott 
pénz mindenedé re a magas termésben jöve
delemmel térül vissza.

A fent elmondottak tekintetbe vételénél 
az ittei i talaj- és időjárási viszonyokat isméiö 

gazdáknak lenne alkalmuk ez év tavaszán a 
jövőre nézve is értékes tapasztalatokat szerezni 
próba utján arról, hogy a tavaszi fogasolás 
és feliiltrágyázás milyen hatással van e vidé
ken az őszi gabona fejlődésére.

Bencze Imre.

A delegált bizottság felirata a belügy- 
ministerhez.

Nagyméltóságu Belügyminiszter Ur ! 
Kegyelmes Urunk !

Birsvármegye törvényhatósági bizottsá
ga 1907 évi december 12-én tartott rendkívüli 
közgyűlésében 842/10497 sz. a. határozatot 
hozott, melylyei a törenyhatóság székhelyének 
Ar M.rótrói Lévára áthelyezését elrendelte ;

egyben bizottságot KÜ dött ki, mely a 
határozatot N agy méltóságodnak bemutassa, 
ahoz Nagyme.tóságod hozzájárulását kikérje s 
az átbelyezest előkészítse.

Mi, mint a törvényhatóság által kiküldött 
bizottság hozzuk e (.) alatt ide csatolt 
határozatot s kérjüK Nagyméltóságodat, hogy 
azt megerősítem, szükség eseten törvényűé 
iktatása végett a szükséges lépéseket meg
tenni s mindezzel a határozat végrehajtását 
elősegíteni kegyeskedjék /

Kevés mondani valónk van Kegyelmes 
Urunk

A törvénvhatósági igazgatás némely 
kérdéseiben Nagymeltóságodhoz tett több
rendbeli elöterjeszteseiná böl s az ezek kap
csán rendelkezésére bocsájtott, tulajdouképen 
a törvényszéki székhelynea Lévára helyezése 
ügyében létesített, nagy részben azonban 
itt is alkalmazást lelő memorandumunkból 
nem csak viszonyaink ismeretesek Nagy
méltóságod előtt, de — úgy véljük — 
meggyőződött arró , hogy állami és törvény
hatósági, culturáüs és nemzetiségi, gazdasági 
és admmistratív - szóval minden figyelembe 
veendő - tekintetek iudokoljáz, sőt parancsol
ják törvényhatóságunk határozatna foglalt 
álláspontjának elfogadását.

I,menésekbe, széleskörű fejtegetésekbe 
ezért nem is bocsajtkozunk. — Csupáu 
n-'hány megjegyzést teszünk a törvényható
sági határozattal összefüggésbe hozott e 
ellenfeleink kllásponját megrögzitö állandó 
választmány javaslatára, magára a törvéuy- 
hatósági határozatra s az áuaudó vá aszimany 

javaslatának egynémely, a súlynak legalább 
látszatával biró indokára.

Az állandó választmány javaslata 20 
szóval 10 ellen állapíttatott meg - eltekintve 
egyébb okoktól, főleg — azért, mert annak 
idején elmulasztottuk arról gondoskodni, 
hogy törvényhatóságbeli többségünk megfe
lelő számarányban foglaljon helyet a 
választmányban.

Mellékesen megjegyezzük, hogy e 
mulasztásunkat — a deczember hó 19-én 
tartott közgyü ésben, midőn az áll. választ
mány túlnyomó réizben garamvidéki bizott
sági tagokból alakíttatott meg - helyrehoztuk.

A székhely áthelyezését elrendelő 
törvényhatósági határozat 21 szótöbbséggel 
hozatott. — Valójában egyetért ve üntc a 
törvényhatósági bizottsági tagok 2/3, s a 
vármegyei lakosok :)/4 része.

Természetesnek találja Nagyméltóságod, 
hogy mindkét párt — úgy a statusquo/iak, 
mint az áthelyezésnek hívei — mindeu 
lehetőt elkövetett, hogy tagjait mozgósítsa ; 
de míg az előbbiek előnyére szolgált a 
székhelyen lakás, a székhelytől kisebb 
tavoisag, s úgy a hivatalos összeköttetésnek, 
mint a helyt társadalomnak megnyilatkozott 
teljes suiya ; minket — az e lenpárt előnyei 
közül eggyel sem rendelkezőket — bénított 
a nagy távolság, a téli időszak, s az ezzel 
kapcso atosan jelentkezett kedvezőtlen 
időjárás.

Igen hatásos üszőkként került néhány 
hét e.ött közénk s az elhelyezésüknél fogva 
is mindig és mindenben hozzánk tartozott 
Újbánya és Körmöcz varosok, illetve az ott 
lakó tb. biz. tagok közé a gsztkereszti járás 
kettéosztásának kérdése ; mely az e varo- 
sokbeli bizottsági tagok nagy részét a 
közgyűlésen való megjelenéstől vissza- 
tariotta.

De tovább nem részletezünk, mert a 
részié*ek  nem fontosak.

A határozat meghozatott. — S ha a 21 
szótöbbséghez hozzászámítjuk az állami, 
törvéuyhatósági és társadalmi szempontok 
súlyát : a határozat végrehajtása mellözhetlen 
szükségességnek bizonyul.

A választmány indokai közül nem 
terjeszkedünk ki a történelmi szempontra, 
habar az áll. választmány Lévának a török 
hódoltság előtt központként volt szereplését 
hallgatással me lözi s igy a történeti hűségnek

TÁRCA.

Rablók a huertan.
Irta : Ch. V.

Amikor Sento reggel kinyitotta .szalma
viskójának az ajtaját, a tekintete egy ösz- 
szehajcogatott papírdarabra esett, amely 
a kulcslukba volt dugva.

Szét nyitotta a papirost és olvasta. 
Semmi aláírás. A levélben azt követelték 
tőle, hogy a lakóházzal szemben lévő ke- 
nyérsütö kemencéjébe tegyen le negyven 
durót. Különben baja lesz.

Ezek a banditák remei voltak az egész 
nagy vidéknek, az egész valenciai huer- 
tának, ha valaki kiséiletet te t, hogy ne 
elégítse ki a követelésüket, akkor egy nap 
a szántóföldjét elpusztítva, a vetését po 
csékká téve találta, s azonkívül arról is 
biztos lehetett, hogy egyszer csak éjjel 
rászáll a vörös kakas a házára.

Q*farró  a vidék legvakmerőbb s leg- 
markosabb legénye megesküdött, hogy le
leplezi a gonosztevőket, s az éjszakáit a 
nadssba fekve, töhötte, puskával a kezé
ben, leselkedve. S mi történt? Egy reggel 
a holtestét összezúzott koponyával s fel- 
hasitett gyomorral találták mog az árokban. 
Sohasem tudták meg, ki tette.

Még a valenciai újságok is Írtak a hu- 
ertábau uralkodó állapotról, ahol éjszakára 
az emberek eltorlaszolták a házak ajtajá', 
a önző félelmükben nem tőrödnek a szom

szédaikkal. Ami az atkádét, Aotoniot illet
te, az szitkozódott, káromkodott, mint a 
pogány, valahányszor a fa söbbaeg, aki 
m-nt nagy kortest kissé respektálta, szem
rehányásokat tett neki. Esaüdözött, hogy 
ö és testvére S gro, az alguazil majd meg
mutatják egyszer csak azoknak a gaz
embereknek.

De azért Santonak távolról sem jutott 
eszébe, hogy az alkád hoz forduljon. Minek 
is ? Hogy üres henergést halljon ?

Ciak annyi volt bizonyos, hogy negy
ven durót követeitek tőié, s ha nem teszi 
bele a kemencebe a pénzt, akkor a fejere 
gyújtják a házat. Irgalmas Isten 1 Csinos, 
helyes kis házacskáját, melynek a 
fala hófehér, az ablak rámaja meg vilá
gos kék vo't, előtte pedig sző ötö s két 
rózsabokor virított I S ezt a kisver'et nád- 
kerités vette körül, hogy a tyúkok el ne 
pusztítsák a vetem ínyeket. Szembe vele 
állt, mint valami óriási vakondtúrás, a 
kenyórsiitö kemence. Es volt Sentonak 
egész birtoka, mely magába zarta legked
vesebbjeit, a feleségét, három gyermekét, 
két lovát s tehenét, amely a városban való 
eladáBia mindennap hat reál ára teje' adott. 
Mennyi izzadságcs»ppje hu'lott Szntonak 
addig bele a barázdákba, amíg öseze'udta 
kaparni azt a marék durót, ame'yet fa
zékba rakva ásott el ágya alá 1 S most 
egyszerre jönnek ezek a kutyák és el akar
ják ezt a pénzt vinni ! De inkább a fejet 

le engedi vágatni ! . . . Békességes ember 
volt, az egész huerta tanuskodhatik róla. 
Soha verekedésbe nem keveredett bele, 
a korcsmában is ritkán látták. Egyetlen 
gyönyörűségé az volt, hogy E iza és há
rom gyermeke számara dolgozzon és ka
parhasson. Da ha ki akarjak rabolni, akkor 
majd ö is megmutatja, hogy legény a tal
pén. Békés szivében feltámadt az arab 
kereskedők haragja, akik, hogy beduinok 
verjek, lábbal tiporják, tűrik, de oroszlánná 
változnak, ha a vagyonukhoz nyúl valaki.

A nap műit és Sento még mindig nem 
tudott semmi okosat kitalálni. Étkor szo
rultságában elment a szomszédos szalma
kunyhó lakójához, egy öreg emberhez, aki 
semmire sem volt használható, csak arra, 
hogy szénát sallozzon a hegy o dalán, de 
akiről azt beszélték, hogy fiatal korában 
nem egy embert kü dóit el „deszkát áru.ni.*  
Tőle akart Sento tanácsot berni.

Az öreg figyelmesen hallgatta s közben 
szemeivel folyton a cigarettet nézte, amely- 
lyet dagadt, érdes kezében sodo gatott. 
Smto jól teszi, ha nem akarja odaadni a 
pénzét. Bátor ember kiád az or-zág útjá
ra, ha rabolni akar, Olt a maga bőrét is 
kockára teszi 1 Ö a szomszéd hatvan esz
tendős, de próbaina valaki neki írni ilyen 
fenyegető levelet 1 Szóval ugy-e, elhatárolta 
Sento, hogy msgveddmezi vagyonát?

Az öregnek szilárd nyugalma átragadt 
Sentora is, aki miudenre kepeanek érezte 
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nem fele! meg ; de nem terjeszkedünk ki | 
arra, mert nem döntő.

Nem terjeszkedünk ki az 1902-iki az 
egyéni impressióból származott s komoly 
indokokra nem támaszkodott Szél-féle 
nyilatkozatokra bem, mert állandóság! jelleget 
azoknak nem tulajdoníthatunk.

Nem a megközelíthetőség kérdésére 
sem, mert — 3 ezt memorandumunkban
részleteztük — egy tekintet a térképre 
igazolja, hogy míg Ar-Maróthot a várme
gyének csak kisrésze közelítheti meg nagyobb 
nehézség nélkül, addig Léva a törvény
hatóság 3/4 részének szive az év bármely 
szakában, bármely időjárásban könnyen 
elérhető s az élet minden viszonylataiban 
keresett góczpontja.

De az Ar-Maróth jövőjére, az áthelye
zéssel járó költségekre s a nemzetiségi 
kérdésre utaló indokokhoz van nehány 
nagyobb figyelemre méltatni kért szavunk.

Eltekintve attó1, hogy oly súllyal biró 
érdekek előtt, melyek az áthelyezést köve
telik, el kell törpülnie egy község a itt 
tuiajdonképen nehány ember, házbirtokos 
érdekének : az elrendelt székhelyváltozás 
nem is jelenti Ar-Maróth tönkjét. — Mert 
hiszen ismeretei ott az élelmezés nehézsége, 
annak, úgy a lakbéreknek drágasága, sőt 
alkalmas lakásoknak hiánya ; 20—25 tiszt
viselő csaladuak elköltözése a közforgalom
ban állandó nyomokat nem hagy, vagy épen 
alkalmat teremt arra, hogy a viszonyok 
egyensúlya helyre álljon.

Az áthelyezéssel járó költségek kérdése 
meg van oldva.

A lévai uradalomnak s a vármegyei 
központ befogadására, s némi pótlással 
kényelmes befogadására alkalmas lévai 
várkastélynak tulajdonosai, a külföldi, de 
hazánk viszonyai, vármegyénk s városunk 
érdekűi iránt melegen érző Schoeller család 
felajánlotta a várkastélyt félároD, 80000 
koronáért, a törvény hatósági székhely 
céljaira. — Sőt a család feje, lovag Schoeller 
Pál a vételár törlesztésére maga 25,000 kort 
ajánlott fel. —Léva váróé intézetei fedeznek 
30.000 koronát. — A hiányzó 25.000 koronát 
b a némi áralakításokra szükséges mintegy 
10 ezer koronát kifizeti Léva város 
társadalma.

Az áthelyezés tehát egy tilléirel sem 
fogja megterhelni sem a vármegyét, sem az 

államot, de még a városunkat sem, az er- 1 
kölcsi testület.

Ami a nemzetiségi kérdést illet’, éppen 
a komoly, magasabb látókörű tekintetek 
parancso*ják,  hogy a vái megye erői egye- ( 
sitve működjenek a nemzeti állameszme 
szolgálatában.

A nemzetiségi kérdésnek nevezett bajok ; 
kezelésében három fö momentum jelentke
zik : a magyarosítás, a nemzetiségi izgatás 
megelőzése és szükség esetén ennek elnyo
mása.

E^eofeleink mindhárom momentum 
panaceája gyanánt jelölik, meg a dicaszte- 
rialis hatóságoknak, a cv hatósági, törvényszéki, 
és p, ü. igazgatósági székhelynek Ar Maróthon 
ösezpontositását.

E hatóságok mindenesetre hatalmat ' 
képviselnek, csakhogy a nemzetiségi bajok 
szanálása, me'yre alkalmasnak egyedül a 
magyarosítást, úgy is mint a nemzetiségi 
izgatások megelőzésének, illetőleg kizárásá
nak egyetlen végleges hatású ezerét jelö jük 
meg, nem hatalmi, hanem társadalmi kérdi s 1

Az adott helyzetekben szükség lehet 
ugyau a nemzetiségi izgatások hatalmi 
szemmeltartására, azok esetleges fejleményei 
visszaszorítására. — De ezt nem ama 
dicaszteriaiis hatóságok, de közvetlenül a 
néppel érintkező, hivatásuk magaslatán álló 
szolgabirák és körjegyzők végezhetik.

Nem is magyarosíthatóak ama hatosé- I 
gok. — Példa erre maga Ar-Maróth « j 
vidéké, hol csaknem 200 ev óta székéi a 
törvény hatóság és törvényszék s a nép ma 
is tór s — m iguk ellenfeleink bizonyítják 
— alkalmas anyaga ma is az izgatásnak.

C<ak is az erős, felszívó képességgel 
biró magyar társadalom magyarosit és 
bokszorozott erővel teljesítheti e funkcióját, 
hb oly hata más szervek állanak segítségére, 
mint azon hatóságok, melyek magukban 
hatás nélküliek, de alka-masak arra, hogy I 
a nemzetiségek nagyobb vidékeit, azok I 
nagyobb tömegeit vonzzák, vezéreljék az ’ 
átalakító magyar társadmom kebelébe.

Léva a felső Garam völgy tót m°dea-
1 czéjének alsó szélért fekszik s a sphaerájába I 

esett nemzetiségi községeket nma hatalmas ' 
segédszervek nélkül is, csupán erős chauvin 
magyar társadalmával vagy egészen magya
rokká tette, vagy eddig legalább azt idézte 
elő, hogy a tót falvak felnőtt lakósai már 
értenek, ifjai beszélnek magyarul, szivbeu 

és lélekben pedig mindannyian s teljesen 
velünk együtt érző magyarok !

E hatás előbb csak a Garam folyóig 
terjedt, de mióta a felső garam ölgyi (Léva 
Garamberzenczei) vasút kiépült, kezd e völgy 
legészakibb csúcsáig nagyon észrevehetőig 
fejlődni.

Tót testvéreink itt L^ván keresik és 
találjak a culturát, kereskedelmet, ipart, 
piacot, a munkát, a tökéletesedésnek és 
megélhetésnek összes tényezőit; érintkeznek 
8 rokonulnak velünk.

És mennyivel fokozódnék a lévai szín
magyar társadalom ezen — a nemzeti eszme 
terjesztésére — oly üdvös hatása, ha öt 
ezen munkájában az itt elhelyezendő ha
talmi, kórmányzati szervek is segítenék ; 
ha ezek által felszívó hatását a nemzetiségi 
vidékek nagyobb részére is kiterjeszthetné.
— Esek által Léva, mely magára hagyatva, 
önerejéből is a fejlődés utján igen figye
lemre méltó haladást tett, mely a saját 
vidékén a termelést, az ipart, a kereske
delmet virágzóvá tette, kultúrát létesített, 
a kultúrának, humanizmusnak templomokat 
emelt — a felvidék hatalmas magyar empo- 
riumává válnék.

Már pedig bizonyos, hogy ily vidéken, 
ahol a magyarság nemzetiséggel érintkezik, az 
erőket nem szétforgácsolni, de egyesíteni 
kel*.  — A társadalmi és hatalmi tényezők 
egyesítése erős góczpontot teremt, mely 
magyar kulturális hivatását sikerrel telje
sítheti.

E lentcező esetben, mint Ar-Maróth 
példája igazolja, a hatalmi eszközök a 
megfelelő társadalmi talaj nélkül hatástalanok 
maradnak; az azokban elhelyezett erő 
kárba vész.

A közelmúlt idők szomorú tapasztalatai 
a nemzet közóhajtása gyanánt vetették 
felszínre a magyar alkotmány biztosítékait.
— Ezek között mint legerősebb védőbástya 
áll a magyar vármegye. — De éppen a 
közelmúlt tapasztalatai is azt követelik, hogy 
a vármegyét is meg kell erősíteni az 
alkotmány-védelem szempontjából. — A 
vármegyének, a vármegye tisztikarának 
erőssége az, hogy válságos időkben támaszt 
és segítséget nyerjen a vármegye közönsé
gében, a megyei központ magyarságában.
— Hogy a vármegye ezen legfőbb hivatá
sának megfelelhessen, szükséges, hogy 
központi szervei oly talajba legyenek ültetve,

magát, hogy védelmezze a gyermekei ke
nyerét.

Az öreg olyan ünnepélyességgel, mintha 
va'ami ereklyéről volna szó, elővette az 
ajtó mögül háza kincsét, egy rozsdás pur- 
kat, amelynek a vége tölcsérszerüen ki
szélesedett. Mosolyogva simogatta meg a 
szústte tusát.

Majd ö maga tölti meg a fegyvert, mert 
ahhoz ért valamelyest! A remegő keze 
valóságosan megifjúhodott belé.

Csak nem kell takarékoskodni a puska
porral ! Egy egész marékkai beletömött 1 
Valami régi kenderkötésbői csinált hozzá 
fojtást. Most aztán bele még hat-hét da
rab öreg szatymát, arra rá néhány nyúl- 
sörétet, meg egy marék madársörétet is 
és végre jól le kell fojtani az egészet.

Aznap este Sento azt moudta a fele
ségének, hogy az éjszakát a kertben tölti, 
mert nyitva ke I tartani az öntöző csator
nákat. Az asszony hitt neki s a gyerekekkel 
együtt korán lefeküdt.

Amikor Sento kilépett a kertbe, szor
gosan bezárta maga után a ház ajtaját. Te
kintete a derék öregre esett, aki ott állt a 
hoidténybon a fügefa alatt s a puskát a 
hóna alatt tartotta. No, hát ctak vigyázat, 
bontónak nem kell egyebet tennie, csak 
efeküdni a sövény mögé s célozni a ke

mencére. Amint jönnek a gazemberek, s 
a kemencében elkezdenek tapogatni, hogy 
hol a pénz, elsüti a puskát. Egész egy
szerű dolog ez. A gyerek is megteheti.

|

mer' 
legjobb 

ügyeket

óvatosan

Sento a bölcs tanácsra végig nyúlt a 
földön két muskátli bokor között, a kuny
hó árnyékában. A nehéz púiba ott feküdt 
a kerítésen, a kemence felé irányítva. 
Lehetetlen volt nem találni. Csak el ne 
veszítse nyugalmát, s időben elrántsa a 
kakast. Jó éjszakát barátom ! Neki, a 
szomszédnak ugyan nagyon tetszenek az 
eféle dolgok, de azért hazamegy, 
unokái vannak s egyébként i< 
egyedül lenni, amikor az ilyen 
hozza rendbe az ember.

Az öreg elment, miközben 
körültekintett, mint az emberek teszik, 
akik a huertán szoktak bolyongani, ahol 
minden bokor mögött ellenség lapping.

Sento rettenetes elhagyottnak érezte 
magát, mintha az egész határban nem lett 
volna élő lény rajta, még „azokonu kívül, 
akik nemsokára jönni fognak ; adná az 
Isten, hogy ne jöjjenek ! A puska néha 
megnyikordult, .'.mikor a nádkeritéahez ért. 
Mit érzett Sento ? Fázott ? Nem. Félt. 
Szent Isten, mit mondana az öreg, ha lát
ná, hogy hogyan reszket? Sento lába oda 
ért a kunyhó falához, s arra a gondolatra, 
hogy e fal mögött Eliza és a kicsinyek 
a’szanak, az Ö kezén kívül minden védelem 
nélkül, s hogy az a veszedelem fenyegeti 
őket, hogy kirabolják, a lelkében egyszerre 
visszaszáll a harag ; dühösen tekintett körül.

A levegő megzendüit, mintha valabon- 
4 an messziről, nagyon messziről karénekmost lőne, a ut t

hangja szállana alá. A valenciai Míguelette 
tornyának az órája voit. Kilenc óra. A tá
volból hallani lehetett egy taliga nyekergé- 
sét. A majorságokban ugattak a kutyák, a 
közeli poceétákban a békák vartyogtak.

Sento olvasta Míguelette órájának az 
ütéseit. Es volt az egyetlen dolog, ami 
ébren tartotta, mert fekvő helyzete és moz- 
du'atlansága kezdte megbénítani a tagjait. 
Tizenegy óra. Már bizonyosan nem jönnek el. 
Isten felébresztette bennük a lelkiismeretet.

A bék-'-k egyszerre elhallgattak. Az öe- 
vényen két sötét alak jött alá, Sento 
kutyának nézte őket. De egyszerre fel
egyenesedtek. Emberek voltak, akik leha
jolva, csaknem mászva haladtak előre.

— Itt vannak, — dünnyögött Sento, s 
a foga vacogott. A két ismeretlen körül
tekintett, mintha lestől félne. Keresztül 
kutatták a nádas bozótját. Azután a ház
hoz közeledtek s bekandikáltak a kulcs
lyukon. Kétszer is elhaladtak Sento előtt 
anélkül, hogy ez képes lett volna megis
merni őket. Köpönyegbe voltak burko
lózva, amely alól kilátszott fegyverük 
csöve. Ez fe fokozta Sento bátorságát. Való
színűen ugyanazok voltak, 
Gafarrot. Tehát ölni kell, 
védelmezni az életét.

Most odamentek a 
egyik lehajolt, s beledugta
lövésre állt, Santonak csak 
volna nyomnia a ravaszt. De nem 1 11a

maradna !

akik megölték 
ha meg Akarja

kemencéhez. Az 
a kezét. Épen 

meg kel ett
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ahol a magypr nemzeti törekvések elevenen 
élnek, ahol a hivatalos apparátust nemzeti 
munkájában a lakosság egységes ereje 
segíti. — A barBmegyei magyarságnak szive, 
mozgatója és góczpontja : Léva. — A kö
zelmúlt idők eseményei tanúskodnak erről.

A passzív reaisztencia idején a vármegye 
súlypontja önként és magától Lévára he
lyezkedett : itt alakult meg és innen műkő- 
dött az alkotmány védő százas bizottság, 
mely a központi közigazgatási tisztviselők 
ellátásáról is gondoskodott; itt v >lt akkor 
a nemzeti ellenállás erős bástyája, mert a 
hivatalos kö-pontot —- Ar-Maróthot ■ 
megfeieielö társadalmi védelem hiányában 
könnyű szerrel hatalmába kerítette egy 
névtelen politikai kalandor.

így áll a kérdés, Kegyelmes Urunk, 
iehetseges-e kevesek magánérdeke miatt a 
statuiquo-t fenthagyni, a vármegye szuny- 
nyadó erejét a közigazgatás chablonos 
viteleben kimerülni engedni, vagy pedig a 
közérdek szempontjából át kell helyezni e 
hatalmat az élet, a tevékenység azon modern 
kohójába, mely százados harczok okozta 
romokon is saját erejéből újra felépü-t, 
nehány évtized alatt a pusztítást nemcsak 
kiheverte, de magyar kulturális védmüvekkei 
látta el magát, ezek segélyével vidékeket 
alakított át es tett képesekké a létért való 
nehéz küzdelemre ?

Kegyelmes urunk 1 Kérjük a törvény
hatósági bizottság fent idézett határozatának 
a közérdeszempontjából való végrehaj
tását.

Kelt Léván, 1907 évi dec. hó 31-én.
Barsvármegye törvényhatósági bizottságá- 

nák nevében : Holló Sándor, Báthy László, 
Belcsák László, Balogh János, Bihary Kálmán, 
Bombay Vilmos Csokey Vilmos, Godin Károly, 
Kazy János, Kache'man Karoly, dr. Kmoskó 
B L, Leidenfrost T v«d»r, Levatich Gusztáv, 
Lócsay Imre, Ordódy Endre, Vargha József, 
Wetzel István, Vizy Enrercz, dr. Zelenyak 
J.no-, Zongor János — delegált bizottsági 
tagok. — A kérvenyivet aláírták még a 
küldöttségben részt vett bizottsági tagok is.

Levél a fővárosból-
Budapest, 1908. év január hó 22.

Az (ijesztendő legőrvendeteseöb esemé
nyének mondják, hogy a pénzpiac helyzete 
kedvezőbb lett, mert már bőven v«n pénz. 
Ez a pénzügyi szakkörök véleménye ; —
a szocialisták viszont azt hangoztatják, hogy

Szegény Sento megint egész testében 
elkezdett remegni, a félelem hideg veríték
kel borította el testét

De közben a másik, aki félrébb állt, 
türelmetlenné vált, s közeledett a társához, 
hogy segítsen neki keresni. Egy sötét tö
meg volt a kettő, testük eltakarta a ke
mence száját. Olyan kedvező volt az 
alkalom, amint csak lehetséges. Bátorság, 
Sento, tüzelj ! . . .

Rettenetes dördület rázta meg az egész 
huertát, a kiabálás és ugatás viharát zú
dítva fel. Sento szikraiömegel látott s égő 
fájdalmat erzett az arcában. A puska ki
esett a kezéből, megnézte, hogy nem sza
kadt-e darabokra.

A kemence előtt nem látott semmit, a 
rablók bizouyára eisza adtak. Sento a pél
dájukat akarta követni, mikor kinyik a 
kunyhó ajtaja, s Eliza jelent meg mécs
esei a kezében. A dördülés felébresztette, 
kijött, ijedten kiabálva az ura nevét.

A mécs vörös, lobogó fénye elvilágitott a 
kemencéig. Ott bevert két ember egymáson.

Sento jól talált, a vén puska megtette 
kötelességét. S amikor a ha'ott-k arcába 
néztek, ijedten kiáltottak fel : Antonio 
volt az egyik, az alkádé : a másik pedig 
testvére : Sigro, az alguazil.

soha olyan koldus nőm volt az ország, m<nt 
most. A két ellentétes érdekkör között egy- 
kedvüsn áll a hivatalnok osztály, mert igaz 
ugyan, hogy semmije sincs, de az legalább 
biztos, akár jó, akár rossz a pénzpiac 
helyzete.

Ezt a semmit, amelyről bizonyos, hogy 
mindég semmi marad, — erősebben készül 
megadóztatni a már uyilvánosságra hozott 
adóreform. De erősen felzúiult a reform 
ellen a főváros iparoB-. kereskedő- és gyá
ros- lakossága is, mert úgy látják, hogy újabb 
terhek fognak rájuk nehezedui. Nagyon jel
lemző, hogy a magyar törvények milyen 
érthetetlen nyelven vannak szövegezve : a 
kornány határozott m azt hirdeti, hogy az 
adóreform könnyiteni fog a népen ; — a
nép és az iparos meg kereskedő viszont rej
tett adóemelést lát a javaslatban. Egyik fél 
se enged a maga álláspontjából, s aki elol
vassa a javaslatokat, még kevesebbet fog 
tudni, mint azelőtt.

Az én véleményem ebben a dologban 
az, h gv nem jó hinni a fináncnak, akár
milyen 13 próbás kormánypárti is az ember. 
A tapaszta ás azt mutatja, hogy abból még 
mindig baj lett, ha a finánc valami újat 
eszelt ki.

Sokkal jobban foglalkoztatja azonban 
ennél a főváros lakosságát. — s valószínűleg 
az egész országot, — a készülő választói 
reform. A szoc aliaták már lövésre készítik 
elő a nagy ágyút: a politikai tömegsztrájkor. 
Ez a különben igen kétséges vállalkozás is 
csak a főváros agyonsanyargatott, már csak
nem bőrétől is megfosztott lakosságát suj- 
tiná első sorban.

Oztóber 10-én, a képviselőház megnyi
tásának napjáu már kaptunk ízelítőt ebből 
a csemegéből. C *ak  épen a villamos vasu
tasok mentették meg Budapestet attól, hogy 
kihalt városnak lássek- A szocialisták ugyan 
a villamosok menetét is be akarták e napra 
szüntetni, de ez a tervük nem sikerült. 
E képzelhető, mi várna a pesti emberre, ha 
a politikai tömc.gsztrájk terve sikerülne. De 
már ú;y vagyunk, hogy bizonyos fásult 
egykedvűséggel tekintünk a jövő elé ; 
hiszen már sokkal rosszabbul ezután se lehet, 
mint ahogyan most van.

Gyermekkoromban az elemi iskolai ta
nító a nehéz fejű nebulóknak azt a találós 
kérdést adta föl, hogy ha egy ki o liszt ára 
15 krajcár, mibe kerül akkor egy két kraj
cáron zsern e ? Erre a kérdésre a pesti ember 
ma már nem tudna hamar fele;etet adni, 
mert a válasz booyo ült számuá-okat kiván. 
A két krajcáron zsemle kerül ugyanis :

1)4 fillérbe ;
2 ) bosszankodánba, hogy ugyan meddig 

lehet még mindig kisebb zsemlét készíteni ;
3) sopankodásba, mely a fölött van, 

hogy mi lesz velünk, ha az igy megy még 
tovább is ;

4. ) ebből folyólag egy adag elkesere
désbe, amnek következménye természetesen

5. ) étvágytalanság, tovább pedig
6) rossz emésztés ; s hogy tovább 

füzzü*  a láncot :
7. ) sorra kerül az emésztést előmozdító 

orvo<aíter, — sőt makactabb baj eseten
8. ) orvosi honorárium ; — de itt még 

mindig nincs vége, mert a gyomrát elrontott 
embernek nem szabad nehez eteteket ennie. 
A két krajcáros zsem>e árába be ked tehát 
g/ámi'anunk még

9) a fLomabb koszt árát. Aki pedig 
ennyit búiul egy rongyos zsemle miatt, az 
méltán tarihat arra jogot, hogy valami 
kedvderitö után is nézzen. Sorra kerül 
tebát ezután

10. ) színház, cabaret, vagy orfeum-jegy,
11. ) előadás után egy kis cigányzene a 

LávéhaxbaD, búlyosbitva egy pikoló feketével,
12. ) kapupénz
13) s ha valaki nagyon is fölvidult, 

akkor újra orvos, gyógyszer, legjobb esetben 
egy kis szóda, stb., stb.

Tessek tehát kiszámítani, hogy mibe 
kerül egy két krajcáros zsemle Búd-pesten !

Lévai.

Az alkohol és a tüdővész.*)
A mai kornak két legrombolóbb beteg

sége az alkoholizmus és a tüdövész.
Mint két elválhatatlan társ követi 

egymást ; a hol az alkoholizmus befészkelte 
magát, ott nyomon követi a másik ember 
irtó kór ; a tüdővész.

Nem csoda tehát, ha a mai müveit 
társadalom minden követ megmozdít, hogy 
a nép zöme előtt meggyujtja a felvilágoso- 
dottság fáklyáját, elriasztó példákat tár elő, 
az alkoholizmus vész’hozó következményeiről.

Az alkoholizmus minden rossznak a 
csiráját magában hordja ; nem elég hogy az 
áldozat saját szervezetét teszi tönkre, hanem 
az anyagi romlás es pusztulás küszöbére lép 
8 magával ragadja hozzátartozóit, ártatlan 
gyermekeit, és igen gyakran egy család 
végpusztulasához vezet az apa gonosz 
szenvedélye.

Daczára azonban a társadalom meirő- 
actióinak, mit tapasztalunk ; azt, hogy az 
alkoholizmus gonosz démona minden körök
ben egyaránt pusztít s hódítja áldozatait.

Az úri körökből a finom szeszeknek 
(pezsgő-, bor-, sör-, likőr) hódolói kerülnek 
ki; a munkás osztály pedig megelégszik a 
közönséges gabona es burgonyából gyárfott 
szesszel.

Végeredményben egyre megy ; mindösz- 
sze az a kiilömbség, hogy a közönséges szesz 
idegromboló hatását hamarább fejtvén ki, a 
szervezet gyorsabban tönkre m^gy.

Nyomába lép azu>an az anyagi e!sze- 
gényedés, az erkölcsi zü lés és a »üi.

Nézzük végig a napi krónikakar, mit 
látunk : azt, hogy a lég öbb fekezhetatlen 
indulatból eredő bün ett, lopások, közerköl- 
csiség ellen eiaövettett vétségek titkos 
rugóját, képezi az alkohol; illetőleg az 
alkohol által meggyengitett erköicsierzek 
alá?" állása.

helyen tisztelt közönség ! Ha már igy 
nagy vonásokban ecseteljen a társadalom ezen 
kóros szenvedélyét, engedjék meg, hogy mar 
most annak részleteibe hato va, eisö sorban 
is magának az alkohouak eredetét is
mertessem.

A borszesz ezukor tartalmú folyadékból 
erjesztés által lesz előállítva.

Ezen kívül képződik a nádcukorból 
továbbá dextrinbŐi, keményítőből, b.. ezek 
előbb, szöllö — illetőleg gyümö c Cíukorba 
átmennek. — Maga az erjedea pedig oly 
módon történik, hogy a levegőben lebegő 
állapotban folyton jelenlevő u. m. erjesztő 
gombák ezen czukortartalmu folyadéaba 
beie esnek s ott mint kedvező talajban 
rendkívül gyorsan megszaporodna*,  m közbea 
az egész folyadék tömeg vegyi átalakuláson 
megy át; u. is a czukorból alsóból tej öuis ; 
erjedéskor a fo yadek egesz tömege meg
zavarodik, belőle Bzénsav válik ki, miközben 
meg melegszik s ennek megfelelő eg térfo
gata nagyobb lesz. — A borsz^sz erjedés 
legélénkebb 9-25°/0 között.

A viz.teien borszesz egy könnyen mozgó 
égető maró izü folyadék, me y könnyen 
meggyu lad, és a levegőn halvány kékes 
lánggal korom nélkül elég.

Ez tehát azon folyadék, a me y a szeszes 
italoknak alkatrészét kepezi es pedig kü
lönböző °/0-ban.

A bor, tartalmaz beiöle kb. 6-20°/0-ot, 
a többi alkatrész viz, borkősav, es aromás 
anyagok.

A sör, mely terjesztés ú ján csírázó 
árpából állitatik elő, Komló hozzáadásával, 
tartalmaz 3 7°/0 alkohol^, a nehéz angol 
sörök 8-20°/0-ot, vau azon kívül benne 
bizonyos 0/0 Bzénsav és 0-5% fehérnye. 
Innen van a sörnek némi tápláló értéke.

A pálinkában és a likőrben ezeknél 
sokjai magasabb % alkohol van. — A 
likőrnek pl. kellemes izét magas fokú ezukor 
tartalma es a benne jelenlevő u. n. aromás 
anyagok képezik.

A Cognac pl. nem egyéb, mint a bor 
alkoho jának tiszta párlata ; tartalmaz kb. 
60-65 b/° borszeszt. — Szép narancs sárga 
színét onnan nyeri, hogy tölgyfából készült 
hordókban szokták tartani, miközben a 

*) Az idei első tudományos előadás a főgimnázi
umban. Tartotta Dr. Dómján Lajos január hő 16 Án.



1908 február 2 B A. B, S 5

fából csekély csersav is átmegy a fo
lyadékba.

Említettük az imént, hogy alkohol nem 
csupán czukorból, hanem egyéb gabona 
nemekből is előállítható. így pl. az angolok 
kedvelt whieky-je nem egyéb mint gabo
napálinka.

A tengerészek által annyira kedvelt 
arrak pedig rizsből készül, tartalmaz kb. 
40 50 °/t borszeszt.

A rumot eredetileg nádczukor készité- 
Bekor képződő seprőből erjesztés és átpá- 
rologtatá*  utján ál itjak elő, ezen kívül pedig 
aromás és fü<zeres anyagokat adnak hozzá. 
— A jamaikai rum pl. ananász nedvvel 
készül. — Borszesz tartalma 45-50%.

M'g az alkohol tartalmú folyadékok 
csoportjába volna sorozható a tatárok által 
annyira kedvelt erjesztett lótej, a Kumisz. 
R‘CZ'péje a következő: 10 liter lótejhez 
150 gr. mézét kevernek, s azután vászon 
zacskóban p pet tesznek beléje, mely 100 
gr. buzaisztbö*,  34 gr. összezúzott kölesbö’, 
ugyanannyi sör e esztöböi és elegendő ló
tejből áll. — Az egész tömeg hordóban 
langyos helyen t«rt*tik  s »zt többször meg 
kavarják. Az erjed s 30 óra alart bekö ét
kezi*,  azután h deg helyre teszik s állni 
hagyjak fel napon keresztül, ekkor vászon
darabon átszűrik és palaczkokba teszik, 
bedug-»szo ják s 2 nap múlva már iható.

Munkád népünk á <al annyira kedvelt 
pálinka nagyobbrészt burgonya, kukoricza 
és rozsból lessz elöálitva.

Jobb faját képezi a pálinkának a gyü
mölcsökből (‘Z.lva-, sz-der-, cseresnye satb). 
készített pálinka.

Melyen ’isztelt közönség, ennyi féle Lja 
van tehát amaz ember eletet rövidítő es 
elmét tompító s minden rosszra csábító 
folyadéknak, ha az azzal való visszaélés 
rendszeressé vá ik.

Az alkoho'nak mér'ek'etes élvezete, a 
szervezetre kifejtett hatásában is mérsékelt 
marad. Izgalmi á l-potot vált ki, ami nyil
vánul a szív müiödé-ienek fokozódásában, a 
vérkeringés, naegé .enkü , az agyvelo műkö
désé élénkebbé válik, az arcz k piru , k m“- 
legszik, az ember beszédesebb lesz, az azé öct 
esetleg jelen volt fáradtságerzet megszűnik.

Az aÍRoho nak ezen tulajdonságaira 
volna tehát viss^avezeih tő, ha társaságban 
ezen segítő 'árihoz folyamodunk, hogy pár 
órára m»u'egy foediesse veuink a minden 
napi élet ügyes b-jos gondj«it.

Újabban azonban sajnos a rendszeres 
alkohol és pedig a tömény alkohol elvezet, 
nyi vánuljon az akar cognac, akar likőr 
alakjában — nem képezi mar kizáró ag a 
fértirk kiváltságát.

E tekintve a munkás osztály nőitől, 
müveit társadalmunk hölgyei is hódolnak 
immá' z alkoholnak.

Összejövetelek alkalmával ott Iá'ható 
immár az asz a ou az ob igát likörös palac'k ; 
ha bármily cseaelv mértekben törten k >8 a 
fogyasztás, mégis csak egy rossz társadalmi 
s&okást kell benne reg:stráinunk, mégis csa.. 
alkohol fogyasztásról van szó ; a mi pedig 
teljesen nélkü özhető s lehet mondani egy 
ferde kinövése a társas összejöveteleknek.

Az alkohol teljesen nelkü özhető. — H*  
a mérleg serpenyőj *be  ve’jÜK annak hasznos 
és káros tulajdonait, bizony, nagyon magasra 
fog billenni annak az emberi szervezetre 
kifejtett har-znos volta.

Számításba jöhetne még talán mmt 
gyógyszer. M ndazon e-etekb-n, a midőn a 
szívműködés fos ozására van szükségünk j 
mint pl. tüdölobnál mé-séke t mennyiségben i 
az alkohol adagolása szükséges, de ezt 
nyomatokkal kívánom megjegyezni, csak is 
azoknál, akik az alkohol rendszeres élvezé 
sehez hozzá voltak szokva, egyéb esetekben 
más módokon is képesek vagyunk a szív 
működését fokozott munkára serkenteni.

Továbbá O't is indokot meg az alkohol 
mérsékelt adagolása, a hol az anyag cs^re 
fokozásával a vérképzést kívánjuk előmoz
dítani pl. vérszegény egyéneknek

Mindazon irányzat azonban, a hol a 
fejlődő zsenge gyermek korban az alkoholt 
mint gyógyszert adagolják, határozottan 
elítélendő. — Hányszor h 1juk, egyébként 
értelmes szülöktő , adjunk a gyermeknek 
bort, attól erősödik, szaporodik a vére satb.

arra természetesen nem gondolnak, hogy a 
gyermek idegrendszerét, a rendszeres bár 
mily csekély mennyiségű bor adagolásával, 
álandó izgalomban tartják, a mi később 
szellemi tompultságra s testi fejlődésbeli 
visszamaradottságra vezethet.

Arról a visszaélésről, a mit munkásoszt, 
gyermekeinél, — a rendszeres pálinka ada
golással művel, — már nem is beszélhetünk. 
Itt vetik meg alapját a ragályos betegségek 
iránti fogékonyságnak, az iszákosáig későbbi 
kifejlődésének és a tuberculózisnak.

Halvány képet kívánok már most 
nyújtani hogy az alkoholnak egyszeri mér
teken túl való élvezése mily kór képalak
jában jelentkezik, vagyis más Bzóval mit 
nevezünk részegségnek.

Az imént kifejtettem, hogy az alkohol 
mértékletes élvezete fokozott ideg műkö
désben nyilvánul, egy bizonyos fokon túl 
azonban már kóros tünetek mutatkoznak, a 
melyek mar a részegség jelei : az alkohol 
mérgező hatása kö e’kéziében a részeg ember 
eleinte izgatott, tőlhevült, minthogy a gyomor 
nyálkahártyája erősen izgatva lesz gyakran 
hányái következik be, az erlőkés kezdetben 
szaporodik, később gyengül és gyérül, dús 
veríték elválasztás jelentkezik, a mozgások 
összrendeze tlenekké válnak, mitán forgás 
bán nyilvánul, a beszéd dadogó lesz, ezen 
tünetek a kis agy működésének bénulására 
mutatnak, majd késöbo az ember a külső 
benyomások iránt apatikussá válik ; majd 
pedig a külső behatásokkal szemben erő
szakosan reagál, ezek mind a mellett bizo- 
ny t^nai, hogy a nagy agy velő szürke 
állomáoyának sejtjei működésen kívül 
helyeztettek s érvényre jutnak a gépies 
működések. Később megszűnik a teljes 
elmebeli tevékenység, beáll az öntudatlan 
al apót.

Folyt, köv.

Különfélék.
— Vármegyénk uj főispánja A 

hir, melyet lap miit hasábjain hónapok e'öit 
érintettünk, valóvá vált, Simonyi Bé<át ne
vezte ki Őfelsége a koronás király Bara- 
vármegye főispánjává. — Simonyi Béla mmt 
alispán ellentétben állott a garami érdekelt
ág nagyfoutosságu székhely-kéidésével ; 
ebből kifolyó ag a törvényhatóság kebelé
ben több kérdést a garami érdekeltség 
rovására, kárára engedett érvényesülni. — 
Ennélfogva a Garami-pár: őt az utóbbi 
tiszt újításnál nem jelölte az aíispáni állásra. 
Főispánná való kinevezésein is csak 
azon előzetes megá lapodás folytán nyugo
dott meg, hogy a székhely-kérdés az ö ki
nevezése előtt, befolyása nélkül o dassék 
m°g. December hó 12-én a vármegye dön
tött a székhely kérdésben és Simonyi Bílát 
a kiráy januar hó 22-én kiuevezte megyénk 
főispánjává. Jói tudjuk, hjgy & kormány 
őr, mint a nemzeti küzdelem hősét tüntette 
ki biza mával. Mi ebben megnyugszunk. Ö 
most már föiepani állásabó' kifolyóig a 
pártok fölé vau helyezve, feltesszük, hogy 
magasztos hivatását teljesíteni is fogja ; 
ebben a meggyőződésben üdvözöljük öt 
kinevezése alkalmából. — Mi — a garami 
érdekeltség részéről teljes bizalommal te- 
kin’üuk — megyénk törvényhatósági bi
zottságánál a ezekbe y-kérdesben hozott 
határozatának végrehajtása elé ; ha ez a 
többségnek akarata szerint érvényre jut 
és százados .üzde műnk nyugvó pontra 
talál : uj főispánunk vezérlete alatt szíve
sen baladunk tovább vármegyénk kultural s 
és anyagi int zmenyei fejlesztésének mun
kájában. — Edéikül, határozatunk jóvá
hagyása nélkül vármegyénk békés fej ödése 
lehetetlen. Reméljük a jobbat 1 Andrássy 
gróf belügy mmiszter aikotmányszeretei e, 
bölcsesege megmenti B*rsvarm*gye  közön
ségét a békétlenségtől, az áldatlan küzde
lemtől.

— Városi közgyűlés. Léva r.-t. város 
képviselötestü ete január hó 29-én délután 
rendkívüli közgyűlést tartott. Bódoyh Lajos 
polgármester indítványára Levatich Gusztáv, 
dr. Katona Jáno*  és Friedmann Samu kép- 
vise ötestületi tagok bízattak meg a jegy
zőkönyv hitelesítésével. A polgármester je
lentést tett a javadalmi hivatal 1907 ik évi 
forgalmáról, az ezen évre vonatkozó leszá
molásról 8 az állam segélyről. A jelentést a 
közgyü és tudomásul vette. — Ezután a 
villanyvilágítás dolgai kerültek szőnyegre, 
ismét hosszú tárgyalást idézvén elő. A pol- 
gármps’er jelentette, hogy a villanyvilágítás 
el'enőrzésére kiküldött bizottság szakértőt 
hivott a fővároshói, aki a telepet megvizs
gálta, s tapasztalatairól írásban fogja benyúj
tani jelentését. (Közbeszólás : nnem kellett 
voina addig elengedni, míg jelentését be 
nem adja !“) A polgármester ismételvén a 
városi hatóságnak a villamos telep ellenör- 

: zésére irányú ó teendőit, kimutatta, hogy a 
hatóságot mulasztás nem terheli, ennélfogva 
a Lévai Ö álló 3-ik számában közölt cikket 

' — mely a polgármestert, városi mérnököt
j és rendőrkapnányt mulasztással vádolja — 

rágalomnak jelenti ki, es kéri a közgyűlést, 
rendelje el, hogy ezen ügy ajogügyi .bizott
ságnak ada-8 ‘k ki, hogy az a megtorlás 

i iránt intézkedjek. — Ür. Frommer Ignác az 
| elöadottakbó meggyőződött, hogy a ható

ságot nem terheli mulasztás, ezert kicsinyes 
dolognak tartana esetleg sajtópört indítani 
nevezett lap ellen, mert : nverebe‘ re nem 
szokás ágyúval lövő dözni*'.  Bdthy László 
préposT-pIrtöánoq fe említi, hogy különös vé- 
letlenkép^n a műit heten ugyan ilye i okból 
az esztergomi ható-ág is sajtópert ind tott 
az egyik o *ani  lap ellen ; egyébiránt Ő is 
dr. Frommer véleményen van. A polgármes
ter annak jelente-e után, hogy ö a köz
gyűlésre való tekintetből, hötslessegszerüieg 
tette az indítva-yt, de mivel a köz yülés 
nem tartja a további eljárást szükségesnek, 
indítványát visszavonja. — Suli aj da János, 
mint a magán-vilianyfojyasztók értekezle
tének meghízottja iö »b rendbeli fe>világo- 
sitást kér a vaios mérnökétől. Többek közt:

I hogyan ér’endő a szerződés 2 ik f j ^zetenek 
azon pontja, m*» ‘y a fogyasztott aram árát 
á íapitja meg 800 órán túl való Joyytisztás 
hektóvattonként 4 fiilért — vájjon mikor van 
a mvgáufogyasz ou*k  ezen kedvezményre 
joga, mert eddig senki t-em részesült abban. 
Vájjon egyetlen lámpa 800 órai ege e ér
tendő, (ahogy a vi lányos telepen ér t l<uezik) 
vagy pedig az összes lámpák egymás utau 
va o égése. Belcsák Bila városi m>r> ö*  me 
nézve kijelenti, hogy a szerződés < miitett 
pontja homályosan v»n szövegezve, a"t csak 
azok érthetnék, akik a szerződést megkö
tőitek. — Subajda J nos meg arra kerte a 
polgármestert, lehetőleg hasson oda, hogy a 
magáufogyasz ók ne űzessek a drága óra- 
pénzt, ak k már ujev óta ug/is kifizettek 
az óra árát, külöuben is maganak a válla
latnak érdeke, hogy a fogyasztókhoz órát 
állítson be. Baj az >8, hogy ezek az órák 
nem gyári pecséttel, hanem a villanyos tár
saság plombjával vannak ’ezárva. A hosszas 
tárgyalás során ki’ünt az is, hogy kellő 
szak rtelem híján nem vagyunk képesek a 
társaságot ellenőrizni, különösen a magán
fogyasztók ál anak teljesen védtelenül. — 
FeiviiágOBrássai szolgált Báthy László pré
post-plébános, röviden ismertetvén az emlí
tett szakértő megjegyzéseit is. A közgyűlés 
végű megbízta a tanácsot, hogy tegyen 
meg minden lehetőt ez ügyben, annak a 
homályos pontnak is kutassa ki a való ér
teimet. — A marhuvasártér kibővítésének 
ügye — elegendő >zámu tag nem jelenvén 
meg — a marc. 31-iki közgyűlésre haiasz- 
tato’t. A közgyűlés elfogadta a tanac*  ja
vaslatát a kőbányának házilag vtló keze
lésére. Ugyancsak elfogadtatott a közvilá
gítási lámpák szaporításáról szóló javaslat 
az/ai, hogy egyelőre csak a három újonnan 
épült utca szerettessek fel lámpákkal, a 
többi pótlás és kiegészítés csak akkor, ha 
a telep rendbehozatván, képes lesz nagyobb 
ár*mfejlesztesre.  Az uj lámpák felállítására 
szükséges 2135 korona 15 fillér költség 
mar most beállittatik a költségvetésbe. — 
Ezután még tudomásul vette a közgyűlés a 
fögimn. tandijolengedés körüli eljárás elveit.
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— Tudományos felolvasás a fő
gimnáziumban. A szokott időben (csü
törtökön este 6—7 ig) megtartott felolvasás 
előtt bevezetésképen hallgattuk Konsch Jenő 
gimnáziumi tanár ügyes zongorajátékát és 
szinte kívántuk, hogy a felolvasás után is 
játsszék Divényi Gyula tanár felolvasása, Á 
Komikum ról igen szép példát adott arra, 
miként lehet az elvont tudományos, eszté
tikai dolgokat, is érthetőkké vonzókká tenni. 
A komikum fajairól értekezett és úgy az 
életből, mint az irodalomból számos példát 
hozott fel. Az igen szépszámú II. válogatott 
hallgatóság élvezettel hallgatta különösen 
a tárgyat megvilágító példákat, melyok sok
szor általános derültséget keltettek. A tanul 
ságos és élvezetes előadás valóban kelle
mes órát szerzett minden jelenlévőnek, 
még azoknak is, akik az intézeti támlásszék 
készlet hiányos volta következtében támla 
nélküli székeken ültek. Ez is mutatja, hogy 
a felolvasások közönsége folyton növekszik. 
A terem világítása, hőmérséklete megfelelő 
volt. A villamos világítás esetleges tréfálód- 
zása ellen biztosítékul ott volt az asztalon 
két gyertya és a terem közepén harcra kész 
függő petróleum lámpa.

A következő esiitörtőki felolvasás largya 
,.J magyar dalköltészetí‘. Felolvasó Divényi 
Gyula s Konsch Jenő is újra a zongorához ül.

— A lévai tisztviselők egyesülete 
folvó hó 29 én tartott körgy ű'éséböl kifo
lyólag holló Sándor elnök indítványára a 
következő nyilatkozattal fejezte ki bizalmát 
éa tiszteletét, az országos t aztvige’ft egylet 
ehöke Batthyány Tivadar gróf iránt :

A lévai állami és köztisztviselők egyesülete a 
magyar müveit közönséggel egyetemben a mélyen elszo
morodva szemléli ama beteges tünetét, mely némely 
hívatlan felfuvaikodott politikai iparlovag szereplésében 
mutatkozik.

Nem restelik ezek legszentebb intézményeinket 
becsmérelni, a koronának tényét,nimbusát,a kormánynak, 
parlamuntnek tekintélyét a fertőbe rántani csak azért, 
hogy ezen tekintélyek iránt a magyar nemzet szivét 
elfásitsák, a magyar nép áhitatos kegyeletét, lerombolják.

A magyar társadalomnak, testületeknek kimagasló 
alakjait utón útfélén beesmérlik.

Ilyen becsmérlés, indokolatlan támadás, durva, 
szemérmetlen sértés érte legközelebb társadalmunk 
egyik vezérlő egyéniségét, a „Magyar Országos Tiszt
viselő Egyesületi nek nagyérdemű elnökét, Batthyány 
Tivadar grófot, melyet ellene az ó«budai választás 
alkalmából Vázsonyi Vilmos demokrata vezér 
követett el.

Battbyánynak neve, politikai pályafutást, közsze
replése oly páuczélt képez, melyről visszapattan az 
ily szemérmetlen támadás nyilzáp<>ra. Batthyány Tivadar 
grófnak neve, emlékezete, élni fog közhasznú tevé
kenységében, a kis emberek jólétének biztosítását 
képező intézmények mega'kotásaban az idők végte
lenségéig. A tőrhetlenség e nemes bajnokának a 
védelemre nincs szüksége. A közérzület mégis felhábo
rodik e méltatlan támadás miatt és egyesületünk 
minden tagja a legmélyebb megbotránkozással utasítja 
▼issza e szenvedélyes, méltatlan támadást.

Mély tisztelettel ragaszkodással üdvözöljük ez 
alkalomból országos egyesületünknek nagyérdemű 
elnökét és szeretettel kérjük, hogy áldásos tevékeny
ségét a magyar tisztviselők érdekeinek védelmében 
fentartaui kegyeskedjék.

Az zg áldása kisérje nemes törekvését 1
Léva, 1908. jau. 29-én.

Bányai Ferencz Holló Sándor
jegyző. a Vsxtviselők egyesületének

elnöke.
— A főgimnázium ünnepélye. A 

lévai kegyestanitórandi róm. i.aib. főgimná
zium ifjuaíga a piarista iskolák szent 
alapítójának, Kalazanti Szánt Józsefnek 
emlékére ma vasárnap d. e. 10 órakor az 
intézeti díszteremben ünnepélyt tart.

— A Kath. Leiényegyesilet bálja. Szűk körb.n, 
családias jelleggel iolyt le legényegyealileúiuk farsangi 
malatsága. Megfelelő helyiség hiányában a szintén meg 
nem felelő egyesületi helyiségben tolongott a mindig 
jó kedvű fiatalság. Reményűnknek adunk kifejezést, 
hogy a vezetőség teremtő ereje lehetővé teszi, hogy 
jövő farsangban tágasabb, díszesebb lakásban fogadja 
vendégeit az egyesület. Annyi ügyesség, ügyelem és 
előzékenység, amennyivel a legényogyasületben talál
kozunk, megköveteli a korszellemnek megfelelő otthont. 
A táncmulatságot műsor előzte meg. Színre került a 

írtigfakadas*.  Féltettük .az egyfeivonásos vígjáték 
szépségeit. Jól esett meggyőződnünk, hogy a rendező 
is, Scllinger János e. r. t., meg a szereplők is meste
rien oldották meg feladatukat. Nelli és Lsei, Szabi 
Ilonka és Kovács János rejtett szerelmüket nagy 
iigyeseéggel mutatták be. Kovács Péter de Márta, Bella 
László és Szcpesy Margitka as erős papucshöst és 
kalapot viselő gyenge nagyságát sz eredetinek megfe. 
elő módon játszották. Ödön, a kis Miinger Sanyiké*  

valóságon Mefisztó volt. A kedvesen maszkírozott sco- 
baleány, Szabó Margitka, annyira jellegzetesen adta 
szerepét, hogy egész reggelig Kató volt a megszólítása*  
Ugyancsak ő mókázott fiuomsággal a „Baleset" c;mü 
páros jelenetben vőlegényével az elegáns Csuvara 
Lajossal. A műsor „A fogházban" című katonai 
bohózattal ve'gződött. Csupa férfi szereplő. Nem is 
tudjuk, melyiket dicsérjük meg jobban, Sellinger 
Já ost-e, sz őrmestert, Gutmann Jánost-e, a hadnagyot 
Báláz8 Sándort-e, a káplárt, vagy a hanyagul öltözött 
őrt, Bella Lászlót ? Vagy pedig, Csuvíirtl Lajost, a 
bamba képű közlegényt ? Egyik jobban mulatatott 
mint a másik. Tehát itt a jutalmat közösen érdemlik' 
mivel a szerepüket a lehető legügyesebben adták elő 
A mi a műsor után következett, azt öröm volt látni 
Akinek gondja volt, az gondtalan lett, akinek gyásza 
volt, az felsőbb engedélyre letette a gyászt, egész 
reggeli kilenc óráig. Akkor ment haza a vendégek 
zöme. A kislányok is akkor mentek pihenni. Az egye, 
sülét jövedelmét feliffizetéseikkel a következő jótevők 
szaporították • Jónás Imre 3 korona 40 fillér, Kostyek 
József 1 korona 80 fillér, Kaveggia Kálmán 1 korona 
40 fillér, ifj. Kotacsik János 1 kor. 40 fillér, Tonhalzer 
Ferencz és Rotyik József l. 20—1. 20 K. Szabó 
József és Klincsokné 1 — 1 korona, Bakos Ferencz 80 
fillér, Brezina N. 60 fillér, Akács József 50 fillér, 
Valentik Gergely, Kocsmarek József, Szlusni Józsefi 
Lángh László, Boláis János, Manilák N., 40—40 
fillér, Koráb N. 20 fillér.

— Jubileum ! A Stefánia árvaház 
25 éves fenánasát. ünneplő lévai nőetry.'etDek 
folyó hó 8-án megtartandó hangverseny- és 
tánc mulatságához igen élénk remények 
fűződnek ; m^ss ©vidékről foglalják le a 
belépti jegyeket, éa az ifjúság régen nem 
észlelt le'kesedéHHel várja a táncestélyt.

— Barsvármegye II. R koczy Ferenciért .’ Mióta 
a nagy Rákóczinak hamvai hazai földben pihennek 
általános óhajjá vált, hogy a dicső nemzeti fejedelemnek 
nagyságahoz méltó szobor emeltessék. A hazafias 
mozgalom élére gróf Andrássy Gyula és a kuruezidők 
nagynevű historikusa .- Thaly Kálmán országgyűlési 
képviselő álltak. Az ő vezetésük alatt bizottság alakult 
mely az eddig egybegyiilt alap kiegészítésére nyere
ményekben gazdag sorsjátékot rendez. A soisjáték 
főnyereménye 40 000 korona. Vannak ezenkívül tízezer 
hatezer, ötezer, továbbá sok kétezer és ezer koronás és 
kisebb nyeremények. Az összes nyeremények értéke 
90.000 korona. Ezeket a hazafias célú sorsjegyeket 
melyeknek darabja egy koronába kerül, most küldte 
meg a bizottság Barsvármegye közönségének, megyénk 
urhölgyeit pedig fölkérte a sorsjegyeknek ismerőseik 
körében terjesztésére, A szobor bizottság elnöksége 
száznál több barsmegyei hölgyet kért föl a hazafias 
ügy támogatására. Vármegyénk hazafias közönságe 
mindenkor meghozta áldozatát nagyjaink emlékének s 
kétségtelenül örömmel és lelkesedéssel fogja meghozni 
a nagyok nagyjának, a magyar szabadság első 
zászlóbontójának : II. Rákóczi Ferencinek is. A nagy 
kuruc fejedelem éreemléke egyúttal a mindent felál
dozó, példaszerű haza szeretetnek emléke lesz, járuljon 
tehát hozzá minden magyar, hogy a monumentális 
szobor létesüljön. Adóssága ez a magyarnak az önzetlen I 
hazaszeretet eszményképe iráut s bizony restelkednünk 
kell, hogy ily későn hozzuk meg áldozatunkat a 
dicső Rákóczinak, a ki hazájáért, a mi szabadságun
kért, családi tűzhelyét, boldogságát s minden földi 
javat föláldozta. Tegyük jóvá a mulasztást 1 —
Hölgyeink ! Járjanak elöl jó példával ! — A sorsjegyek 
nyilvános húzása március 15-én lesz Budapesten a 
m. kir. lót főigazgatóságnál (IX., kér. Vámpalota). A 
központi sorsjegy iroda Budapesten, IX., Baros tér 2 ; 
szám alatt vau.

— Farsangi hírek Tegna p eBte, 
illotölair a mára virradó éjjel folyt le a 
kereskedő ifjak estélye a városházán fönt, és 
lent. Éten első mulatság fényes sikere után 
Ítélve az idei f.raang emlékezeti', lesz Car- 
neval herceg nap ójában. — Ugyancsak 
pazar, művészi értékű műsorral ma este lösz 
a katholikus kör bálja az Oroszlán fogadó' 
bán.

— Államsegély, á’temer Ignácz lévai 
izr. iskomi igazgató-tanítónak fizetése kié- 
Készítéséül a valiAs es közoktatásügyi 
kormány 200 korona állam-egályt utal
ványozott.

— Az újbányái ifjúsági egyesület 
ma, vasárnap a Kaszinó helyiségeiben tánc
cal egybekötött mü led velő szinielöedást 
rendez. Saicre kerül Abonyi Lajos a Betyár 
kendője című népszínműve.

— Felhívjuk olvasóink, különösen 
a gazdák Ifgvelmét mai lapunknak Az j 
őszi velősek felsegítette cimü igeu aktuális I

cikkére, melyet a garamvidéki talaj és gazd. 
> viszonyok tekintetbe vételével különösen a
■ vidékünkbeli gazdák számára irt Bence Im- 
i re ur a lévai tanítóképzőhöz beosztott ga-d.
■ szaktanár. A cikkben ajánlott eljárással 
í próbát, tehetnek gazdáink, mit lehet fenni 
i az elmaradt és gyönge őszi vetesek fel.H-

gitésére.
Arany lakadalom. Ritkaszép ünne- 

1 pély folyt le január 30 án Esztergomban. 
‘ Sinkovits István és neje született Balics 

Anna arany lakodalmukat ülték — szeretett 
' gyermekeik, unokáik és dédunokáik körében. 

Az egyházi áldás után, melyet a menyasz- 
szony testvére Balics Ferencz budakeszi 

i esperes plébános végzett, családi bankett 
i volt, melyen az egész rokonság résztvett. 

A hosszú életkort élt szülök egyik fia Sin- 
kovics Ferenc helybeli kegyesrendi tanár is. 
— Éljenek még soká!

— Muukashazak Léván A legszebb 
szociális feladatok egyike a munkás otthonok 
létesítése. Értvén ez alatt nem csak egye 
sületi házat, de minden esalad részére kü
lön saját házikót, udvarral és kerttel. Ahol 
ezt létesíteni tudják, ott meg vannak oldva 
a nehéz szociális problémák Léván a Mun
kás-Egyesület kebeléből indult meg az eszme . 
a tagok már szépen fizetgetik is be az 
alaptőke részleteit, s a dolog oly jó utón 
halad, hogy 1909-re már megkezdik a mun
kásházak építését. Ez évben pedig — való 
szinüleg a kákái utón — szép és kényelmes 
házat épit a munkások egyesülete, a meLbe 
valószínűleg bele fog olvadni a kath. legény
egyesület is. Helyesen 1 Egyesülésben az erő !

— Még egy róka história. Az ‘dó vadászati 
szezőn kar profe-rr’o latns lévai vadász egy kis
vigasz-versenyt illetve vadászatot rendezett egy közeli 
erdős területen. Nagy fáradság és több sikertelen 
hajtáska után sikerült egy szép tapsifülest leteriteni. 
„A boc iilet meg van mentve*  — vigasztalta egymást 
a két nimród. Még egy utolsó (nem a legutolsó) 
hajtás volt hátra ; a hajtókát elküldték helyökre, a 
nyulat és fölös vadászbekecseket letették egy terebélyes 
tölgyfa tövébe, ök pedig, már mint a két nimród, vagy 
száz lépéssel előbbre mentek a .síflHfZ-ra. Ez utolsó 
hajtáa is sikerrel járt-, még egy tapsifuies került. Nagy 
az öröm, mert könnyű az osztozkodás. Oda mennek 
a tölgyfához, hogy fölszedjék az otthagyott holmit, hát 
az e’sö nyúl eltűnt. Erre először álmélkodáe, azután 
káromkodás, végre nyomozás következik, mely utóbbi 
revén kisült, hogy idegen ember nem járt ott, ellenben 
a hó tisztán elárulja, hogy egy élelmes róka cipelte el 
a drága pecseuyét ; a kecses rókanyomok mellett 
jobbról és balról szabálytalanul kapart, sávok látszanak, 
az elrablóit nyúl lelógó lábainak nyomai. Uccu, 
utáua, hátha még elcsíphetjük A ragyogó Betakarón 
szépen vezetnek a nyomok. Egy teljes órai kacska- 
ringós, izzasztó loholás után egy mely vízmosásban 
elvész a nyom, se nyu', s róka. — Ez is igaz történet, 
de a kárvallott vadászok erősen tagadják.

— Múltkori felhívásunkra, egy hat 
apró gyermekkel nyomorgó beteg anya föl- 
segitésére eddig a következő adományokat 
vettük át és juttattuk rendeltetési helyére ; 
özv. Gápd Jánosné 1 kor. Boleman Vilmos 

I szolgabiró 5 kor. özv. Mészáros Józsófné 4 
kor. Fülöp Emília 2 kor. N. N. 2 kor. Tóth 
Antal 1 kor.

Mennyi folyt be a fogyasztási adókból ? A 
szerdai rendkívüli közgyűlésen a polgármester jelentést 
’ett a javadalmi hivatal 1907. évi forgalmáról. Escerint 
bevétel : borital és husfogyasztási állami adók cinjén : 
35,63.3 K. 81 fii), bor, hús, és szesz utáu szedett adó.

I pótlék cméu : 11,543 K. 60 fill., jövedéki kihágásból 
eredő bírságok : 53 K. 89 fill,, a kincstártól beszedési 
jutalek ciméu : 1475 K., összesen 48,706 K, 30 üli. — 
Kiadások: az államkincstárnak fizetett megváltási 
összeg.- 28,500 K., összes kezelési költségek: 6428 K., 
67 fill., a bírságokból kiutalt 5/6 rósz jutalék : 44 K., 
90 fill., összdseu : 34,973 K. 57 fill., marad tiszta jö- 
vedelem . 13,7.32 K , 73 fill., — Láva város igéuyjo- 
gósáltsága: 27,701 K., 48 fill., tehát a kir. kincstár
az 1907. évre 13,968 K. 75 fillér, segéllyel tartozik 
hozzájárulni a fent kimutatott tiszta nyereségen kívül 
— A forgalomban az 190 ’> és 1906-ik évekhez képest 
1500. illetve 1000 korouányi apadás mutatkozik ; ennek 
oka egyrészt a déli vonat Csata felé (azelőtt csak a 4 
óraival utazhattak el a gara-nmentjfik), másrészt a 
bor, de különösen a hús nagymérvű megdrágulása, 
ami nagyban apasztotta a fogyasztást. Ha ezen körül
ményeket figyelembevesszük, úgy a csökkenés mennyi
sége elenyésző.

— A vadorzás meggátlás i coljából a m. kir*  
belügyminiszter 1907-iki évi dec. hó lO.áu kelt 
rendeletével Barsvármegye közigazgatási bizottságának 
felterjesztésére elrendelte, hogy Barsrármcgyc egész 

j területén a vadak, valamint azok agancsainak eladása, 
szállítása, vagy vásárlása a vad, illetve agancs jogos 

I szerzését bizonyító s az 1883 éti XX t.-c



1908. február 2 B A. 2=t S 7

38> §-a értelmében kiállított igazolványok előmutatá- 
eával történjék. Ennek alapján a postahivatalok is 
utasítást kaptak, hogy vad illetve agancs feladása 
eseten a felvétel alkalmával annak jogos szerzését 
igazoló bizonyitváuy felmutatását mindig követe'jék, s 
ily bizonyítvány hiányában a küldeményt szállításra 
De fogadják el. Igazolványul szolgálnak; azelalóra 
vagy szállítóra nézve azon vadászati terület tuiajdo’ 
noaának, va/y bérlőjének, vagy ezek megbízottjának 
az illetékes községi elüljárőság által láttamozandó 
bizonyitváuya, akitől a vad szereztetett. A bizonyítvá
nyon, vagy a szállító levelen megjelölendő a vad 
faja, neve és mennyisége.

— A kőbánya házi kezelésben 
Az ó-lévai városi kőbányát most már a vá
ros kezeli, más szóval házi kezelésbe került. 
A termények lévai polgárok számára állanak 
rendelkezésül, és pedig : egy köbméter ter
méskő ára 2 korona; egy köbméter kavics 
4 korona; egy négyzetméter burkolati kő 
vagy lépcső ára 20 korona. — Az idei első 
költségvetés szerint a bányaüzem remélhető 
legkisebb bevétele 9000 koroná, az összes 
kiadás 5400 korona, mely tételek már az 
uj költségvetésbe beillesztetnek. Ezzel is uj 
jövedelmi forrás nyílt meg a város számára, 
amely jövedelmezőség akkor lesz igazán 
szárnbavehetövé, ha nemcsak a lévaiak, de 
idegenek is tehetnek megrendeléseket. Ez 
irányban a legutóbb tartott rendkívüli köz 
gyűlés utasította a tanácsot, hogy az üzem 
kiterjesztésének tervét készítse ei.

— Lopás. Spányik Gyula 9 éves fiú a múlt hó 
21-én este 7 órakor testvérét a 14 éves Spányik 
Máriát a jégpályára hivta, hol a kerítésen bebaiolva, 
a pályán levő zárt kamra ajtaját kezével kinyitván, 
onnau kőz’seu 7 pár korcmlvát elloptak. Másnap 2 
pár korcsolyát hóua alá vett s kiment a vár alá 
korcsolyázni, de ez volt veszte, mert a pályán alkal
mazott Slehér János őr a korcsolyákat felismerte s öt 
a rendőrségre kísérte, hol tagadással Iparkodott macá
ról a gyanút elterelni, de minthogy ezzel czélt nem 
ért, beismerte a lopást. A korcsolyák uagva'vja 
lakásán voltak elrejtve, s ott lefoglaltattak. Spányik 
Máiia lopásért már többször fö jelentett leány megbün
tetése végett az iratok a lévai kir. járásbíróság.toz 
áttéteitek.

A visszatetsző szaga és ize követ
kezteben o v iishssen bevehető c^ukamaj- 
olaj végre jó í ü és könnyén emóaz h* ’ő 
állapiban kaph tó a híres 9Scoft-féle Emui- 
sió*  bant m,y minden gyógy ária i aaplit ó

Közönség köréből.
Kö szón et nyilvánítás.

Nyiredy Gáza kádár mester L va r. t. 
város IV. tizedének polgárai neveben 10 
korouát, — B‘lik József lévai la-os ped'g 
a N*gy  József föle úgy bő ktoiyóag 4 ko
ronái voitak szívesek S eHuia arvahazunk 
céljaira adományozni.

Amdőn es összegek kézhez vételét 
nyilvánosan is vau szerencsénk igazomi — 
fogadjak a nemesleikü emberbarátom kis 
árváinkkal ere etetett jósagu téri há as 
köszönetünket4

Léva, 1908 év j tnuár hó 29.
Leidenfrost Todarná Faragó Sámuol

nőügyi. >b. eluők nőügyi. titkár.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya József rendőrkapitány

Buz» m.-mássánként 23 kor. 20 fii 23 
kor. 40 fill. — Kétszeres 21 kor. 20 fill. 21 
kor. 60 fill. — Rozs 21 kor. — fi i. 21 sor 
60 fill. — Árpa 12 kor. 80 fill. 14 Kor. — 
fii. 80 Zab 16 kor. 10 fii. 16 kor. 40 fill
— Kukorica 13 itor. 40 fid. 13 kor. 80 fid
— Lencse 12 kor. — fill. 12 kor. 10 fiil. — 
Bau 12 kor 50 fill. 13 kor. 40 fill — Kö
les 9 kor. 60 fill. —

Vetőmagvak 100 kilónként.*  Vörös ló- 
h»r« természettől aránKam^n'es 210 225
Vörös lóhere, kis aránttás 190—205 Vörös 
lóhere, nagy arankán 170 -1*0  Luoiarna. 
természettől arankamentes 160—165 L<i- 
cterna, világos szett ü aránkat 150—155 
L’iczrr a, barna. 140—145 Bmorhe e
36—40 B.itacun 32—34 Tav..szi bükköny 
18—20.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 év! január 26-tól 1908-évi február hó 2-sig

Születés.

Halálozás

& szőlőt neve
JS®

ea “

A gyermek
neve

Karlinszky Béla Scbroiuf Irma fiú Ferencz

Lőwy Lipót Hollősi Irén leány Terézia

Fucbs Izidor Eugel Janka fiú László

Kiszela János Janek Mária fiú János

Az einunvt iere Kúra A ha. ál uaa

özv. Jakab István 83 éves Tiidőgy ul ladá s

Bucb’a József 16 hó Tüdőgyulladás

Kónya Józsefné 67 éves ágg- végkimerülés

Kollár Erzsébet 51 - Szívbaj

Scbmidt Keresztélyué „ lüdőgümükor

253o/ s9O7. tlkvi, szám.
Árverési hirdetmény !

A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
közhírré teszi, h >gy i lévai takarékpénztár végr»*haj  
tarénak Hribik Jakab és neje Sebő Anna n gykosz- 
malyi lakos végrehajtást szenvedő elleui 119 korona 
80 íiliér lő (árkövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a lévai kir. járásbíróság területén levő Nagykosz- 
mály községben fekvő s végrehajtást szenvedők jogu
todai Hr bik István és neje Horváth Katalinnak a 
uagykoszmályi 44o számú tjavben A I l-sor 530 
hrszámu ingatlanbani */ 4 rész illetményére 1166 korona 
kikiáltási arban az árverést elrendelte és ho/y a 
fe iebb megje‘ölt invat'ari az 1908 évi március hó 
2-ik napján délelőtt 9 orakor Nayykoszmaly h ÖZseg 
házánál meg irtandó nyi.vauos árverésen a kikiáltási 
áron a ui nem fog dada*ni.

Árverezni szándékozók tartóénak az ingatlanok 
becs .rának .0 0/*-át  készpénzben Vagy az 1881 évi 
LX. t.-c. 42-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1851 évi november hó 1-én 3333 szám alatt kelt 1 
nB.“ 8 §-abm k.jelölt ovadékaépes érték papírban a 
kiküldött kezéhez letenni, vagy az 1881 évi LX. t.-c. 
170§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál történt 
elő eges elhe yezrsérül kiállított szabályszelü elismer
vényt átszőj altat ni.

Kelt L*v<n  a kir járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1907 évi december hó 19-ik napi ín.

Hoffuianu Árpád
kir. ajárásbiro.

3556/1937 tlkvi szám.
Árverési hirdetmény !

A lévai kir. járánbiróság mint telek kön , vi hatóság 
köziirré teszi ho/y özvegy Holec^ka J »zm-f szül. 
U mák Anna cs jkő> lakos végre haj ónak Chlebo András 
es npjp Dukát Katalin ^aram-szől ö • lako-ok • égrebaj- 
tast szenvedők el em .00 korona tőkekövetelés s jár. 
iránti végrehajt <si ügveben Ch'ebó András és neje 
Di kát Katalinnak a lévai kir. já'á.sbirósag területén 
Garam-Szöl ős község határában a izr.-szöliőst 832 
száma tjkben A I. l-sor 398 hrs/Ámu ingat anbani 
*/, r-*gz  illetményére 30- k--r na, ugyanazoknak az 
836 számú íjkbenA 1. l-sor 572 hrszámu ingatianbaui 
*/B rész i Iliét ni én/-*re  20< koro ia ugyanazoknak az 
Oltani 837 sz »mu rjkvb n A 1. l-sor 723 liszámn 
ingatianbaui */ B rész illet mányit kr« 219 korona, ugyan
azoknak az oltani 365 számú tjkvben A 1. 1-or 1192 
lirszimn egész szőnőtre 19 ) korona, ug/a-iazoknak az 
ottani 105 száma tjavban A I. 2 7 -or 324/b. 510/b. 
646/b. 776/b. 9 3/b. brs .áinu ingatlanokra es tartozé
kai ara 603 korona, ugyanazon tjkvben A I. l-sor 974/b. 
hr zámu szűnt! egész ingatlanra 18 korona, A 2 sor 
995/1> iirszámn egesz ingatlanra 6 korona, az A 5 
sor 1 20/b. hrszunu egész sző' őre 52 korona, A 6 
sor 1455|b hrszámu egész szőilőre 36 korona, az A
7 sor 1459/b. hrszámn egész szoboré 12 korona, ugya
nazoknak az ott mi 939 számú tjkvb^n A I. 1 2. sor 
88> hrszámu ingatlan s <ariosékaban va>ó */»  rész 
ille>menyükre 43 korona végrehajtás' szenvedők jug- 
utódai Králik József és neje Magyar Máriának >z 
ottani 1004 szÁin'i tjkvben A 1 sor lö80/i». hrszámu 
egész sző lőre 52 ko’onn kikiáltási árban az árverést 
e'éendalte és hogy a fentebb megjelöl intrat anok az 
1908 évi február hó 24 napján délelőtt 9 órakor 
Garam szól ős aoz-ég hazává. in--g<ar ando nyi váuos 
arvere^n a kikiáltási áron anl is el fog adatul.

Árv rezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsaránsk 10°/#-at. készpénzben vagy 1851 évi LX 
t.-cz. 42§-ában j-izett arfo vammal számított és az 1881 
év november hó 1-én 3333 szám alatt kelt I. M R
8 § aban kijelölt ovadékkepes értékpapírban a ktkii d itt 
kezéhez letenni vagy az 1881 évi LX. t.cz. 170 § a 
élteimében a bánatpénznek a bíróságnál történt elő eves 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgaltatn-.

Kelt Léván, a kir. járásbíróság mint telekönyvi 
hatóságnál 1907. évi december tó 6-án.

Hoffuiann Árpád
kir. a>járá»birá.

Nvilttér.

Tanonc kerestetik Juhász Zoltán 
vas és szerszám üzletébe

Ipolyságon. 13-14 éves jó házból való 
fiuk szülei Írjanak a céghez részletes 
felvilágosításért.

ö A A Forgács féle Kalvintéri házban 
a sarokbolti helyisét, egy ezoba, 

konyha, éléskamra és fakamrából álló lakás,
— egv boiti helyiség 2 inühe'y szobával, 
meív 25 év óta megszokott szabó ü< et volt,
— K'tkai lakásán szép 2 szoba-, e őszoba-, 
konyha-, éléskamra-, külön gyümö c*öb ud
var- és fakamrából- álló lakás k adó ; ugyan
ott kitűnő zam&tú fehér- es vörös-, ó es uj • 
bor 50 literen fejül kapható.

■pi-z? A crölö Kareszthegyen 757 □ öl 
ÁdlwUiW wáiwXU dús gyümölcsö-snl, kö/ös 
hajlék- és pince használattal. — Bővebb 
fe'világositás Özv. T<lsnay Jínosnéná' L vái.

Kiadó lakás I konyha, élés ka
marával és egyébb mellékhelyiségekkel 
együtt , eseti g kerttel is májas hó 1 töl 
kiadó. — Bővebbet özv Neumann Adoifué 
Lá-*z  ó-utca 6 szám alatt.

Tanítók és magán hiva-
1 r öfc'y eOKel0 éi-u..«tu.iió

bíXXXX'JXi.wXA részvénytársaság h lyt kpp- 
viseleiének átvétele ált-1 igen remit lyes 
mellék jövedelemre tehetnek szert. — A au
látok „E. R. Mellékjövedelem*  jM'»g« a ait 
Győri és N így hirdetési irodájába, Budapest, 
Magyar utca 8. cimzendők.

Kiadó lakás. házBzam aLtc igen 
jó forgJmu bolchelyissg, két 6zoba, konyha, 
élés kamra, pince es más mellék helyiségek
kel május hó 1-col kiadó. — Bővebb felvi
lágosítást a házban özv. V nkay Pa n**»  aj.

rp.’i ml és porosz kőszén megrendeie- 
■» LXwXXw aetíe'- elfogad és házhoz szadit 
Eriin József és fia Léva.

helyben bérbe f. évi május 
••vXwövji hó 1 töl 3-. esetleg 5 evre 
4-. vagy 5 szobás lakást mellékhelyiségekbe. ; 
tágas udvar es istái.óval rendelkezők előny
ben részesüknek. — Bérbeadók kéretnek 
Amstetter Imre dohánynagyárusnak tudo
mására hozni.

Eladó Drogéria ““Xt 
legforgalmasabb, Piactéren fenálló ki
tűnő vevőkörrel biró s fényesen beren
dezett gyógyáru (drogueria) üzlet 
családi körülmények miatt azonnal és 
olcsón eladó. — Személyes vagy levél
beli komoly érdeklődőknek bővebb 
címet e lap kiadóhivatala ad.

== 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 11. rendű................................. 1.30
Cuba pörkölt................................. 2.— 2.40
Hungária kévé ... .... 1.20
Örötl kávé ... ...................... 1.—

Kaphat

Kern Testvéreknél, Léván.
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A fiatal leányok 
ha testileg gyengék, vagy csak múló beteg
ségben szenvednek is, már régóta bizalom
mal vispl'etnek a

SCOTT-féla Emulsiö

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

venni.

iránt, mert fejlődésükre jóté
kony hatással van ez az Ízletes, 
könnyen emészthető legjobb 
erősítöszsr. Serdülő leányok 
nak minden alkalommal ezt a 
bevált kitűnő szert kellene 
használniok, a mikor gyengék, 
táradtak és kedvetlenek.

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

a gyógyszertárakban.

M O LL- FÉLE
LS E I DLITZ-PORJ
Enyhe, oldó házisxer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az ülő életmód egyébb következm». 
nyeibeu szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Zv£q11
készítményeit.

I MOLL-FELE 1
SÓS -B0RSZES2

tó és erősítő ■ bedörzsölés.
elismert, régi jóhirnevii háziszer 
szaggatás és hűtésből származó 

mindennemű betegségek ellen 
Eredeti üveg ára Izor. 1.90 
Kapható minden gyógyszertárban 

és drogériában.
Föszétküldási hely MOLL A. gyógyszerész 

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

123 szám 1908 év.

Hirdetmény.
A lévai kér. munkásbtztositó pénz

tár igazgatósága által ezennel közhírré 
tétetik, hogy az orsz. munkásbetegse- 
gélyzö és baleset biztositó pénztár 
igazgatósága 1907 évi december hó 
20-án tartott ülésében elhatározta, hogy 
az alapszabályainak 17 §-a 1908 évi 
február hó l-Ón lépett életbe, mely 
szerint a bér osztályok a következők-
ben vannak megállapítva :

I. osztály . . 1 koronáig
11. n . 1—2 n

III. r • . 2—3 n
IV. n • • . 3—4 n

V. n • . 4—6 n
VI. n • * . 6—8 n

Egyuttal utasította a pénztár igaz
gatóságat a fenti bér osztályok után 
esedékes járulékokat folyó évi február 
hó 1-től 3%-kal kivetni és beszedni, 
figyelemmel azonban a törvény 25 
§-ának 3 bekezdésére ; a kivetett járu
lékok az 1907 évi XIX, t.-c. 41 §-a 
értelmében fela részben a munkaadót, 
fele részben pedig az alkalmazottat ter
helik, minél fogva a munkaadó ez 
utóbbi összeget alkalmazottja fizetéséből 
vagy béréből levonhatja.

Miről az érdekelt munkaadók tudo
más vétel és mihez tartás végett hir
detmény utján értesitetnek.

Léva, 1908. év január hó 26.

A lévai kér. munkásbiztositó pénztár
igazgatósága.

Hirdetmény.
Az ujbarsi fogyasztási szövetke 

zetnél egy 
üzletvezetői állás betöltendő.

Fizetése megegyezés szerint g 
ezenkívül tisztességes lakás és világítás. 
1000 korona készpénzbiztositék meg- 
kivántatik, a mely után a szövetkezet 
5% fizet. Nők is pályázhatnak. As 
állás mihamarább elfoglalandó. A sze
mélyesen jelentkezők előnyben része
sülnek.

Ujbars. 1908. év január 28.
Ujbars és vidéke fogyasztási és 

értékesítő szövetkezet igazgatósága.
Mótorvevők figyelmébe

Herkules mótorvállalat
Bvid.apest, “V-, Váczl-nt 30.

Ajánlja úgy cséplesi. mint malom 
üzemre kitünően alkalmas, legegysze
rűbb benzlnlokcmobiljait, melyek V. kér. 
Vaci ut 30 szám alatti gyárban barmikor 

üzemben megtekinthetők.
r;; s Teljes

r jótállás
- ! tifogastalan

űzemért
Üzemzavarok kizárva.

Bámulatos egyszerű szerkezet! 
Rendkívül csekély benzinfogyasztás ! 

13 — 14 éves fiú is kezelheti !
Árjegyzék ingyen ! Olcsó árak részletfizetésre! 

200 drb. elismerő levél a Magyarországon üzemben lévő motorokról |!

Legolcsóbb beszerzési forrás!!!
Minden háziasszony

kérjen a legújabban érkezett s közvetlen a termelőtől 
importált első minőségűLéván Petőfi-utca 9 szám alatt

Női- és gyermek kötények 
Női- és férfi nyakkendők 
Fog-, ruha- és hajkefék 
Fésűk
Hajtűk
Hajcsattok
Piaci táskák
és egyéb cikkek

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

nagy választékban, olcsó áron kaphatók.

New-Cuba-Kávéból 
melynek aromája kitűnő és természetes lestetlen szinti 
WHI Kilója 3 korona 20 fillér bst 

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

Fa- és érc koporsók. Knapp Dávid,
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára Léván

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

iW F akoporsó
Gyermekeknek 4 koronától fölfelé. — Felnőtteknek 
16 Koronától fölfelé.
Koszorú 1 korona 80 fillértől 20—30 koronáig.
Raktár: Kern Testvéreknél 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.

Nyomatott Nyitrai és Társa gyorssajtóján Léván,


