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A városok és az adóreform.
A magyar városok Budapesten 

kongresszusra gyűltek egybe, hogy az 
adóreformra vonatkozó észrevételeiket 
a közös gyűlésen előadják és megvi
tassák. Annak idején a kormány 
által beterjesztett hat javaslatra 
vonatkozólag mi is megtettük észre
vételeinket s konstatáltuk, hogy 
bár az uj javaslatok lényeges könnyí
téseket s az adók igazságosabb elosztását 
célozzák, mindazonáltal nem valósítják 
meg minden igazi adóreform legfőbb 
célját, hogy a közjövedelmek a szegé
nyebb osztályok terheinek egyidejű 
csökkentésével a vagyonosabb és kere
sőképesebb osztályok terheinek emelé
sével gyarapittassanak. Ezek a javas
latok nem merik megfogni a vagyont, 
a holt tőkét, a felszaporodott jövedelmet 
és a progressziót; halvány és lehetetlen 
formában egyedül a személyes kerese
tekre merik alkalmazni. A létminimum 
adómentessége fel van véve a javasla
tokba, de ez a bátorság és reformáló 
hajlandóság csak háromszáz forintig 
merészkedik eljutni, ennyire becsülvén 
azt a minimumot, amely Magyarorszá
gon egy ember, vagy család élete 
fentartásáraelengedhetetlenül szükséges 
Ugyanakkor, amikor a kvótát az ország 
gazdasági megerősödése nevében fele
melik és amikor Ausztria 1200 koroná
ban állapította meg a maga polgárainak 
létminimumát.

Ezen felül nem látjuk megvédel
mezve a városok különleges érdekeit, 
melyek már abból a szempontból is, 
hoyy saját közegeikkel sok, teljesen 
állami funkciót végeznek, különleges 
elbánásra számíthatnak. Miután a városi 
polgárság nagy része kis iparos és kéz
műves és a városi élet sokkal drágább, 
mint vidéken, ennélfogva 600 koronás 
létminimum felette sérelmes a polgár
ságra, különösen ha tekintetbe vesszük, 
hogy a folyton növekedő drágaság 
következtében a kis iparos életfentartási 
szükséglete legalább is 1200 koronát 
igényel. De az is csak akkor elegendő, 
ha nagyobbszámii családja nincsen. 
Erre pedig a javaslat tekintettel nincs, 
mivel a megélhetési határ úgy a váro
sokban, mint a vidéken egyenlő. A 
városi polgárság sránylagosan, jóval 
nagyobb adót fizet, mint a falusi gazda, 
noha a városi polgárság adóbázisa 
igen ingadozó.

Kifogásuk van a városoknak a 
progresszivitás aránytalansága ellen is, 
mivel a jövedelemadó különösen az 
alsó- és közép fokozatokat terheli meg, 
mig felfelé teljesen elgyöngül. Ennek

következtében a nagy birtokosság, a 
nagy ipari vállalatok alig fogják ész
revenni az emelkedést, ellenben az 
alsó fokozatokban levő városi polgárság, 
a kis iparosok és kereskedők hihetetlen 
mértékben lesznek sújtva s rájuk nézve 
lehetetlenné van téve egyszer s min
denkorra, hogy nyomorúságos helyze
tükből kivergÖdjenek.

Hibáztatják a házadók alsóbb osz
tályainak emelését. Igaz ugyan, hogy 
az adókulcs a 15.000 lakosnál kevesebb 
lakosú városokban az eddigi 16 szá
zalékról 11-re s 1000 lakosnál keve
sebb lakosú községekben 9 százalékra 

. mérsékeltetik, ámde a progresszivitás 
| folytán ép az alsó osztályok házbér- 
| adója fog emelkedni, minélfogva az 

eddigi lakásdrágaság még jobban fog
■ emelkedni.

Legnagyobb kifogásuk a városoknak 
i az adók kivetésének módja ellen van, 

a mely valóságos inkvizició lenne a 
i polgárságra. Tiltakoznak, hogy a jöve

delem mennyiségének megállapításánál
■ tanukat hallgasson ki az adófizető j 

bizottság, mert ezáltal sok zaklatásnak 
lenne kitéve, különösen a városi kis 
iparos és kereskedőkből álló polgárság. 1

Ezek megvitatása céljából hivták 
egybe a városok kongresszusát, a mely
nek határozatai, a viták során kialakult 
véleménye kell, hogy méltánylásra 
találjon a törvényhozásnál is. Hiszen a 
városok képezik az állam gerincét, a 
melyet túlságosan annál kevésbbé sza
bad megterhelni, mivel a nemzeti fejlő
dés épen a városok sorsához vau kötve. 
A városi polgárság viseli a legtöbb adót 
dacára annak, hogy életfenntartása ép 
a városi polgárnak a legnehezebb s e 
mellett a városi polgárság a legintelli
gensebb elemekből áll; az országnak 
elsőrangú érdeke, hogy ez a polgárság 
fejlődhessék s állam- és nemzet fenn
tartó ereje gyarapodjék.

Uj humánus intézmény Léván.
Barsvármegye tanítósága részére, a 

„Barsmegyei ált. tanitó-egy esületu választ
mánya, internátusi célokra egy -meletes 
házat foglalt le, természetesen, a nevezett 
egyesület jóváhagyása feltételével.

Ha ez a humánus intézmény megvalósul, 
a minthogy már annak küszöbén áll, Léva 
város egy nemes irányú intézménynyel 
gazdagabb lesz.

A vezetésem alatti egyesület Léva 
várost olyan vidéki kulturális központnak 
tekintette mindig, melynek mindig volt, lesz 
is olyan kultur intézmény erkölcsi és anyagi 
támogatásához kellő érzéke. De meg úgy 
tudom, a m. minisztérium is kulturális 
központnak jelölte, melyet kulturális tekin

tetben fejleszteni, istápolni, sogélyezni és 
támogatni el van határozva.

Ezek az indokai némileg annak, hogy a 
vármegye ált. t, egyesülete Léván akar 
tanuló tanító fiuk számára internátust 
létesiteni. De van ennek más, mélyre 
hatóbb oka is.

Nemzeti és pedig magyar nemzeti 
szempontból szinte kiszámithatlan üdvös 
hatású lenne, ha Lévához tudnánk kapcsolni 
ez intézménnyel a vármegye tanítóságát, 
különösen a nemzetiségi vidékeken műkö
döket, kiket majdnem elnyeléssel fenyeget 
a szláv áramlat az ö falusi magányukban. 
— Gyermekeiket a lévai internátusba 
hoznák, mert olcsóbb, mert kedvezőbb lenne 
mindeu más intézménynél. Esek itt helyesen 
tiszta és hamisithatlan magyar légkörben 
neveltetve mindannyi tiszta magyarrá lenne 
nyelvben, érzelemben és gondolatban, 
valamint a hazaszeretetben is. — Elhagyva 
az intézményt mint megannyi tántorithatian 
híve lenne a magyar nemzeti állameszmének 
8 >gy közvetve úgy mint közvetlen valójában 
nemzeti missiót is teljesítene az intézmény.

Az intézmény megvalósításához az első, 
legfontosabb lépés megtörtént, a Schubert f. 
szepesi utcai emeletes ház és beitelek, a 
célra teljesen alkalmas. — Merész lépés, de 
nem lehetetlen, de nem megfontolatlan. — 
Igaz, be kell vallani, hogy a tanítóság ereje 
az eszme teljes kiviteléhez nem elég. De a 
jó irányú nemes eszmét Barsvármegye 
közönsége még sohasem hagyta magára. — 
kivált mikor tudja, hogy az érdekeltek első 
sorban a Baját erejükre támaszkodnak és 
saját magukat adóztatják meg szinte erejű 
kön felül. — De nem hagyhatja az intézményt 
elejteni Léva város közönsége, mely annyi 
jelét adta a múltban a humánus intézmények 
iránt való kitűnő érzékének, lelkes és 
áldozatkész támogatásának.

Nem is félek sem a vármegye, sem 
Léva város nemesen érző, minden nemes 
célért hevülni kész közönségének hidegsé
gétől. Csak amiatt aggódom, hogy igen nagy, 
igazán nagy dolog az, amibe fogtunk — 
de ez az aggódás megszűnik, Bzinte mega
célozódó akarattá változik, ha a közös, a 
nemes célt tekintem. De igazán félek, ha 
kartársaim s más illetékes tényezők közönyös
ségét látom a csendes szemlélő szerepére 
vállalkozni készen. Mert azt hiszem : aki 
nincs az ügy mellet', az elleno van. A 
közöny pedig halála még a legszentebb 
ügynek is. — Csendes szemlélődéssel nem 
eme'etes házat, még csak nádvityillót sem 
lehet felállítani.

Pedig, pedig mennyi könnyet törölne, 
mennyi fájó sóhajt enyhítene, könnyitene 
ez az intézmény csak egy rövid esztendő 
alatt is 1

De félre hát csüggedő gyengeség 1 Ha 
Barsvármegye tanitósága a szivével is 
gondolkozik, az intézményt feltétlenül 
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megteremti, a minthogy mi a választmány, , 
mikor az első lépést megtettük, a szivünkkel I 
is gondolkoztunk. Ha nem, e'temetnek egy 
jobb sorsra érdemes ügyet úgy, hogy | 
annak talán sohasem lesz feltámadása.

Én azonban hiszem, hogy a mai tanító • 
nemzedék e téreni tevékenysége teljes I 
erejével mozdul meg á 12-ik órában s meg i 
lesz az intézmény, s megalkotóinak lelke- 
sültsége megteremti a társadalmi tényezők 
bevonásával a „Bars Hontmegyei Tanítók I 
Házát" s az utódok áldani fogják őket j 
még haló poraikban is.

Vámosladány, 1908. február hó.
Végh István

e. elnök.

A rétek tavaszi kezelése.
Azt tartja a közmondás, hogy „a rét a 

szántóföld anyja". Ha van jó rétünk, van 
sok taSármányunk ; sok takarmáryny al sok 
állatot lehet tartam, melynek nagyobb trá
gya productiója a fö'd termő erej t egyen
súlyozza. Az ország állatállományának 
szemmeilátható és statisztikailag is igazolt 
emelkedése közgazdasági szempontból ked
vező jelenség, mert az évszázados túlnyomó 
és egyolda li gabonatermelés miatt talájuna 
a kizsarolás veszedelmének néz elébe.

A körülmények kényszerítő hatása alatt I 
kisebb térre ítéli szorítanunk a gabonaterme
lést azért is, mivel az utóbbi évek magas 
munkabére miatt nem találja meg a gazda 
számadását a növénytermelésben. Az érté
kesítés I örül is csa*  úgy remélhetünk 
kedvezőbb viszonyokat, ha helyesebb 
arányokat létesítünk a mezőgazdasági terme 
lésben. A bura jelenlegi méltányos ára is 
csak az elmúlt év Ínséges terméseredményének 
köszönhető, de ha egy jó aratásunk lesz, a 
jövedelem ezentúl is a börze lelketlen 
kufarjainek zsebfbe folyik.

Az állatlétszám emelése nagyobb 
menyiségü takarmány produkálása nélkül 
nem képzelhető. Termeljünk több mesterséges 
takarmányt a szántóföldön a a még meglevő 
réteket jobb ápolássá , gondozással kény- 
szeritsük magasabb termesre. Az ország 
nagy részében v rétek a gazda mostoha

gyermekei. A termés levétele után kevesen 
vannak, akik arra gondolnak, hogy a rét 
talaja nem kimerithetlen sjavítás hiányában 
előbb, utóbb felmondja a szolgálatot.

A gazdaságokban termelt trágya 
legtöbbször a szántóföld karbantartására is 
kevés lévén, arról szó sem lehet, hogy a 
rétnek is jusson belőle valami. A szénatermés 
által kivett tápanyagokat legalább lelki
ismeretes ápolással igyekezzünk részben 

trágyázást ezúttal ügyeimen kiviil
hagyva, a tavaszi gondozás áll : a vakand- 
túrások elegyengetéséből, fogusolásból, a 
gyomok irtásából s a fokos iészek felül- 
vetéséből.

A vakond köztudomás szerint rendkívül 
hasznos a gazdára, mert a kártékony rovarok 
ezreit pusztítja el földalatti útjában. Az a 
csekély kár, a mit túrái által a réten okoz, 
számításba sem jöhet a haszonnal szemben. 
Tavasszal a rét kiszáradása után a vakond
túrásokat kapával egyengessük ei, hogy 
retjeink sima felü'etüek maradjanak, mert a 
túrás nyomáa származó dombocskák csak 
hátráltatnak a kaszálás munkájában. Ha sok 
a vakond túrás, czélszerüoek mutatkozik a 
foltoknak jó fajta fűmaggal való bevetése, 
mert ellenkező esetben e helyen a kártékony 
gyomok vernek tanyá-.

A fogasolás oiy munka a réten, a melyet 
tavasszal «gy gazdának sem kellene elmu
lasztania, Az összetómödött, mohává1 és 
visszamaradt tarlórészekkel ellepeit rét 
talaja nem táplálhatja kellőleg a rajta levő 
növényzetet, meri míg egyfelől a tömődöttség 
a levegő bejutását akadályozza meg, addig 
a mohok a tápiá.óanyagokat rabolják el a 
füvektől. Gondozatlan réten a jó fajta 
füvezet elvész s helyüket a silányabbak 
foglalják el.

Fogasolással utat nyitunk az éltető 
levegőnek s a mohot kitépve ártalmatlanná 
tesszük. A megfogáson és felszínén megla
zított rét a jótékony tavaszi esőt mohón 
szívja migábr, míg az öiBzetömődött talaj 
felületén levő nedvesség mihamare1’O elpáro
log a szél és meleg hatása alatt a nélkül, 
hogy maga után kedvező nyomot hagyott 
volna.

A munkát legtökéletesebben végzik a 
Lacke-féie retborouák, melyeknek eles hegyes 

fogai a talajt alaposan felszaggatják s a rét 
esetleges felületi egyenetlenségeihez alkal
mazkodnak. Ilyenek hiányában a közönséges 
fogas is megteszi a szolgálatot, ha azzal 
többször s ha lehet több irányban végig 
járatjuk a rétet.

Ujabbau hasogató boronákat használnak, 
meilyel a gyepet 6 — 10 cmr- szakgatják, 
hogy a gyöstöveket új sat jadzásra késztessék.

Minél tömődöttebb és kötöttebb termé
szetű a föld, annál inkább mutatkozik az 
áldásos hatás magasabb termésben.

Rétjeink növényzetéi ek nagy ellenségei 
a gyomok. Míg egyrészt jó füveinktől 
elveszik a táplálékot, napfényt, levegőt, 
addig némelyike mérges voltánál fogva 
veszélyezteti állataink egészségét. Kel emet- 
len szagukkal értéktelenné teszik azt a 
szénát, a melybe keveredtek.

A gyomok elhatalmasodásának oka 
legfökép a talaj tulnedvességében és sovány 
kiélt voltában keresendő. Előbbi esetben a 
fölösleges víz levezetésivé1, utóbbiban pedig 
a rét javításával segilhetürk a bajou. Ha a 
gyomokat évenkint rendesen irtjuk — a 
miben a fogasolás is nagyban segítségünkre 
van — akkor könnyen boldogulhatunk 
velük, de ha nagyon elszaporodtak, kiirtásuk 
nagyoub áldozattal sem iehetségos.

Kisgazdáinknál általános az a szokás, 
hogv rétjeiket tavasszal Szt. György napig 
rendszeresen legeltetik. Megengedem, hogy 
takarmány szűk esztendőben erre rá vaunak 
kényszerítve, de tekintettel a káros követ
kezményekre, azt mellőzni kelibne. A még 
alig fakadó zsenge füvet a legelő állatok 
összetapossak s Így a leendő szénatermést 
mennyi- és minőségileg alábbszá! itják, A 
tápláló anyagokban leggazdagabb, legérté
kesebb füvek a letiprás, lerágás iránt 
legerzékenyebbek lévén, ezek kipusztultával 
a silányabbak szaporodnak el.

Az őszi legeltetés is sok tekintetben 
esik kifogás alá, de kártékony hatása mégse 
olyan nagy, mint a tavaszinak. Az, aki az év 
e aet szskaban nem szorul a rét legeltetésére, 
nagyon hozzá járul annak jó karban mara
dásához. Ha ősszel kénytelenek ’ agyunk 
legeltetni, a t csak szarsz időben tegyük 
s a tel beállta előtt mihány héttel szüntes
sük be, hogy a lerágás folytán ejtett sebek 
még idejében behegedjenek.

TÁRCA.
A kis Lacit, hogy elringattam.

A kis Lacit, hogy elringattam,
Fölé hajolva csöndesen
Úgy elnéztem hosszan, sokáig
Amint arca mosolyra válik 
És álmában is beszél velem.

Talán az elmúlt délutánom 
Hogy sok mesét mondtam neki 
Ártatlan lelkét elragadta 
A szóló szőlő, csengő alma 
, . . Kiindult, hogy megkeresi.

8 nyilván ott járt Tündérországban 
Ahol rá mindeu nevetett, 
8 feléje intve hívogatta 
A szóló szőlő, csengő alma 
Az úton és az útfelett.

A kis Laci tán ezt nevette 
Kis arca ezért ragyogott, 
8 nékem nyilván axt beszélte, 
Hogy csengő almát miud elérte 
8 a szőlő rámosolyga ott,

A kis Lacit, hogy elringattam
Fölé hajolva csöndesen
Úgy elnéztem hosszan, sokáig
8 lelkem szállt, szállt Tiindérországig 
Táu ott is voltam . . . Istenem I 

Benkőczy Józ8«f.

A gergi csata.
Irta : lTérrá.d.1 XjAaxlé.

Federweisz Agenor hires hős volt. Ahány 
csatában csak récét vett, mindenütt szaladt 
hátrafelé — előre. D> mivel a gyors visz- 
szavonu'ásra igen nagy képessége volt, tele 
aggatták a mellét érdemjelekkel. Igaz, úgy 

szidni a rebell-hundokat egy egész ármádia 
se tudja, mint ö. Tehát a dicső Federweisz 
Agenor kifeszitett mellel szivárgott lefelé, az 
Ipoly völgyén vezetve győzhetetlen önma 
gát és hadseregét, mely éppen háromszáz 
emberből állott.

Nagy hivő volt, de a fejét mégis elfor
dította még az útfélen álló szentektől, fe
születektől is, mert rebellis földön álltak.

A hős Fcd-rweisz feltartózhatatlanul 
nyomult előre, csak lassan, mert itt is, ott 
is akadt egy kis dolga. Jánosiban hat embert 
köttetett fel, (mert a vályogot nem tudták 
arannyá változtatni). Hegymegeu a bírót lö
vette le (mert a kenderszögi csipet rétről 
nem tudott száz kocsi szénát előteremteni.) 
És igy tovább, hol itt, hol ott irta be nevét 
jeles cselekedeteivel a hősök könyvébe.

Hát ez a hős vitéz közeledett Gerge 
falé is. Útjába esett Rsp, Ka.ouda j persze 
elfoglalta ellenállás nélkül. Hajló délután ért 
Gerge határába.

A csepp B.dola patak habjai ész né'- 
kül rohantak el a tarkahátú kavicsok között 
a félelmes hőstől. Bánatosan hullott bolyhos 
lombja a fűzfa bokroknak a vízbe, nyögve 
zúgatta erdő üstökét a messzelátó hegy. (S ió
val a természet is tudomásul vette Feder
weisz Agenor’.) A Pityke Mária üa hozta 
meg a hirt,

— Itt vannak a németek, — sivitotta vé
gig a falun. A szörnyű hír hallatára Csön
getyü András biró uram felvette ünneplő 
ruháját, hosszú ősz hajában megigazította a 

görbe tésüt, marokra szorítja az uj bírói 
pálcát és kiállt a falu végére.

Megállt, mint a cövek, épen a bárányos 
szent János köszobraval szembe. Jó erősen 
tűzött még az öezrehajió nap, a lenge szel- 
löcskék fehér vénasszonyok fátylát libegtették 
a lovegöégben. Egy-egy felakadt a jegenyék 
sudár lombján, hosszan elnyúlt szája villog
va, fényeakedve, mintha napba vezető hidjz 
lenne apró tündérkékuek.

Csöngetyü András nézte a lebegő fehér fá- 
tyolkákat, nézte s arra gondolt, de jó volna, 
ha úsy szánba’na az ember, mint az a pi
hekönnyű szálló fátyol.

Nem, ha lehetne se menne mégse Csön
getyü András. Ö a falu bástyája. Ki védi a 
falut, ha nem ö — ö a hatalom ? Nem gyáva 
Csöngetyü András. Ne lenne csak vén. (Hej, 
talán másként fordult volna a nagy dolog, 
ha ii is ott lehetett volna. . . Ö és mindazok, 
akiket visszatartott az elnehezedett gyönge 
test).

A it Csöngetyü András és még akkor 
se mozdult, mikor sebesvágtatva közeledik 
feleje a nagy hős. Federwsisz Agenor. Nem 
mozdult. Meghalok, gondolta, de nem enge
dem a falut. A csonkakezü Bárány János 
szobra is azt mondta — úgy látszott leg
alább — meghalsz, Csöngetyü András, meg
halsz 1 . , .

Már előtte á'l Federweisz és igen ug
ratja (magyar zabon hizlalt) lovát. Kezében 
fényes kard, csákója fényes, a gombja fényes, 
a zsinór sárgája fényes, csak a fekete fekete 
rajta mint a halál.
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A fentiekben vázolt kevés költséget I 

igénylő munkák lelkiismeretes elvégzésénél 
a kivett tápanyagokat nem pótoljuk vissza, 
mégis képesek vagyunk a szénatermést 
mennyi- és minőségileg egyaránt fokozni.

Beucze Imre.

A magyar tengerpart és Abbázia.
A tavasz beálltával és nyáron a magyar 

közönség tömegesen keresi tel Abbáziát, nem 
gondolva arra, hogy a divattá vált szokás 
Magyarország számára mily nagy közgazda
sági kárt jelent és hogy az ellenünk zuduló 
ellenséges áramlatban csak az esetbenvagyunk 
képesek állami létünket fentartani, ha minden 
téren összetartva, a haza kicsije és nagyja 
a magyar állam közgazdasági fejlődésén mun
kálkodik. A közérdek szempontjából szük
ségesnek véljük ennélfogva a hazafias magyar 
közönséget egy pár számadattal az említett 
közgazdasági kárra figyelmeztetni. 1900. év- 
ben Abbáziában 38.000 látogatója volt és e 
nagy kontingensből 20.000-nél többet Ma
gyarország szolgáltatott. Fejenként csak 300 
koronát számítva már 0.000,000 koronát tesz 
ki az összeg, mellyel ez utón a magyar kö- ' 
zönség Ausztriát gazdagitotta. Ezzel szem
ben a sokkal előnyösebben fekvő és jobb 
klimatikus viszonyokkal rendelkező Cirtcve- 
nica különösen ősszel és tavasszal a magya- 
közönség által elhagyatva, a szép Adria lia- 
mupipőjeként szerepel és az ott lévő kizá
rólag magyar vállalatok kitéve Abbázia nyo
masztó konkurrenciájának és a horvátok el
lenséges indulatának, csak küzködve tudják 
fenntartani magukat ; az eléggé látogatott rö
vid nyári saison ugyanis a költséges modern 
berendezések fenntartására nem elégséges.

Különös, hogy éppen akkor, a midőn 
Cirkvenica Abbáziával szemben a legnagyobb 
előnyökkel rendilkezik t. i. télen, ősszel és 
tavasszal a magyar közönség e helyet ke
rüli. Cirkvenicán az év ez időszakaiban min
dig 2—3°-kal melegebb van, de a hely leg
főbb előnye, hogy száraz és pormentes. Az 
1300 m. magas Monté Maggiore aljában fek
vő Abbázia ugyanis, a hová e nagy hegy 
összes nedvessége leszivárog, az emlitett éva
dokban annyira nedves, hogy e helyet egy

Csöngetyü Andrásnak szegezi a kardját. 
A biró meg se mozdul.

— Ki vagy, — kiált rá Federweisz németül.
Csöngetyü András csak a fejét rázza. 

Sohse tanult németül, sohse hallott, hogy 
értené. Azt gondolja ö kelme, mégse német 
lesz az, aki vele beszél, mert olyan furcsa 
a nyelve szólása.

Hát csak áll,
Federweisz oda piszkál az álla alá a | 

kardjával. De mán erre felfortyant Csönge
tyü András. Meglóditja a bírói pálcát amúgy 
büszkén, mintha király tenné. Meglóditja, az
tán összevonja szemöldökét s hátravetve a 
fésűs fejét, úgy zúg öblös hangon :

Én vagyok a biró, a falu.
— Piró, piró, — motyogja Federweisz 

Agenor, a dicső hős. Mondja és belebök 
kék tisztes gombos kabátjába Csöngetyü 
Andrásnak. Megfeledkezik ekkor a faluról 
Csöngetyü uram, a maga büszkesége fortyan 
fel benne: hogy öt megillette egy német 
méltatlanul. A hosszú bírói pálcát felemeli j 
s öreg csontos kezének erejével félre vágja 
hős Agenor kardját.

Federweisz halálsápadt lett. Vele egy 
féreg, senki, semmi merészelt így tenni. 
Felemeli fényes kardját, hogy szétvágja az 
előtte álló ősz koponyát.

És megáll a szellő is. . ■ Nem !
— Ne egyszerre halj meg . . . ne . . 

lassan, — börgi szaggatottan.
Egyet int s száz puskscsö mered 

Csöngetyü Andrásra. Ö pedig áll s a bárányos 
szent Jánosra nézve gondolja :

— Én szentem sohse látjuk többet egy- i 
mást.

jól alapozott rheuma nélkül kevés ember ' 
szokta elhagyni.

Szintén megfoghatatlan, hogy a hazatiiaa 
orvosi kar e körülménnyel nem számolva, 
a magyar betegeket tömegesen Abbáziába 
irányítja, ügy látszik, hogy az osztrák lapok 
dicshimnuszai és az abbaziai vállalatok rek
lámjai elég erősek, hogy a közönség szeme 
előtt még a Monté Maggioret is eltüntessék.

Megfelelő kényelem és jó ellátás sem 
hiányzik Cirkvenicán. Az elmúlt évben 
ugyanis 600.000 kor. magyar tőkével egy uj 
nagy magyar vállalat, a „Miramare" szálló 
létesült, a hol olcsó árak mellett a legtoko*  
zottabb igénvek is kielégitést nyernek. A 
szálló kiválóan felszerelt vizgyógyintézettel 
van ellátva és gyönyörű berendezésének min
den darabja a magyar ipart és müizlést 
dicséri.

Nem mulaszthatjuk el ez alkalommal 
tájékozás végett szintén kiemelni, hogy a 
Horvátországban szedett áümi adók 6O°/o-a 
a magyar kincstár javára esik éa hogy 
Cirkvenica horvát lakossága jól felfogott 
saját érdekében magát a horvát túlzók po
litikai tüntetéseitől mindig távol tartotta.

Mit ér a tulipánmozgalom, mit ér a 
nemzeti irány fellendülése, ha az nem té
nyekben, hanem csak szavakban nyilvánul 
meg ?

Különfélék.
— 30 év a közigazgatás szolgálata 

ball Kedves meglepetés érte a múlt hó I 
27-ik napján Ordódy Endre lévai-járási 
föbirót. Az összes községi körjegyzők és 
bírák bejöttek a mondott napon, s a járási 
tisztviselők kíséretében Balogh János | 
földbirtokos vszetése alatt fölkeresték 
hivatalában a főbírót, a hazafias munkálko
dásban velük eggyüvé forrott kedves elöl- , 
járójukat, s ünnepelték, mint a ki aznap | 
töltötte be a lévai járásban végzett szolgá
latának harmincadik évét. Balogh János 
üdvözlő beszéde után Seedlacsek János szép 1 
beszéd kiséretében adta át a járás ajándé-

Semmit se hunyorít, nem is toppan a 
nagy csizma, izma se rándul, csak a keze 
emelödik, hogy még egyet sodorintson a 
nagy ősz bajuszon.

És akkor. . . .
Porfelhő kél a Mogyorócska felöl, de 

olyan por, mintha igazi felhő volna. Szalad a 
porkőd végig a völgyön. De úgy szalad, 
mintha ezer magyar huszár tolná. Megharsan 
valami trombita recsegő hangja. De úgy zúg, 
miutha száz magyar trombitás fújná : előre, 
előre. (Persze ezt csak Federweisz hallja 
oly rémítő teméntelennek.)

Porfelhő és trombita I Csöngetyü András 
ö kelme csak úgy tréfából, utoljára elkiállja 
magát : Huszárok I

Minek a szó, hiszen Federweisz úgy is 
tudja, hogy olyan porfelhőt csak huszárok 
verhetnek fel. Tudja ö jól, ismeri. Előbb 
szalad, aztán int, kiált.

Kiált s egyszerre, mintha zsinóron rán
tanák, szaladásnak vetemedik a németség.

Szaladnak, szél se ér a nyomukba. Csön
getyü András pedig áll és a köszent falé 
fordul, mondván :

— Hát mégis csak látjuk egymást.
A port elfújja a szél. Nem volt bizony 

mögötte mást, mint Ludas Bohó Miska alsó, 
felső Qerge lúd-hadseregével s fényes réz 
trombitával. Több semmi, több senki. Ettől 
szaladt el Fsderweisz. Ez volt a gergi csata I

Ha utána kutatna valaki a híres hadi 
levéltár titkos vagy nem titkos irattárában, 
ott találná bizton a Federweisz jelentését : 
„Gergén levertem egy egész hadsereg rebel
list."

De hát ki kutat ilyenek után 1 . . . . 
Mi szükségünk erre ? Semmi.

I kát : 2420 koronát azzal, hogy az ünnepelt 
ez összeget a nap emlékére juttassa arra a 
célra, mely neki igen kedves eszméje volt : 
a magyar iskolahajóra. A járási tisztikar 
nevében mint vele működő legidősebb 
tisztviselő Dr. Karafiáth Márius üdvözölte 
az ünnepeltet magvas, szép beszéddel, mire 
Ordódy Endre könnyekig meghatva köszönte 
a szép meglepetést, a ragaszkodásnak és 
szeretetnek ez őszinte jeleit, bejelentvén, 
hogy működésének legszebb jutalmát látja 
a vele együttműködők szeretetében. Egyút
tal a járásnak a hazaszeretettől sugall gyűjté
séhez a maga részéről is 200 koronával hozzá
járul. A hiva'aloól az ünneplők Bernjén J inö 
vendéglőjébe vonultak társas ebedre, ahol 
— az időközben a dologról értesült nem 
hivatalbeli jó barátok és tisztelőkkel gyara
podva — járásunk népszerű föbirájának 
lelkes óvációkban volt része. Itt is szép 
beszédet mondtak Szedlacsek János, Balogh 
János, Bombay Vilmos ; utóbbi kifejezést 
adott annak, hogy ily érdemes közszolgálatban 
eltöltött 30 évi munkálkodás ünneplésénél 
jelen kellett volna lenni azon tényezőnek, a 
melynek érdekében e sok évi buzgó szol
gálat teljesittetett : a törvényhatóságnak. — 
Ordódy föbiró járásának buzgó, tántorítha
tatlan hazatiságú jegyzői karát éltette. — E 
lelkes és lelkesítő mozzanatról még lapuuk 
jövő számában meg fogunk emlékezni.

—- Cserei József, a k. r. főgimnázium 
tudós tanára, hosszu betegségéből felépülve 
most érkezett haza Budapestről tanítványa
inak, ko lógóinak és ösmeröseinek igaz 
örömére. Adja Isten, hogy buzgó és érdemdús 
működését a kiállott szenvedések után ujult 

i erővel folytathassa I
— Városok kongresszusa A múlt

I hét két napján tartottak a magyar városok 
képviselői az első kongresszust a fővárosban, 
s ezzel léire jött a városok szervezete, 
amelyet a je'enlegi viszonyok szükséggé 
emeltek. Az első gyűlés tárgya az volt, 
hogy az országgyűlés az adóreform tárgya
lásánál ne tévessze szem elől a városok 
érdekeit, melyekre a legtöbb, legsúlyosabb 
feladat hárul, és a melyek a legmostohább 
elbánásban részesülnek a törvényhozás 
részéről. Városunkat a kongresszuson Bódogh 
Lajos polgármester képviselte.

— Tudományos felolvasás a 
drótnélküli távíróról. Csütörtökön este 
6—7 óráig tartotta meg a főgimnázium 
disztermében harmadik felolvasását Sinkovits 
Ferenc, a főgimnázium termeszettan 
tanára. A felolvasás tárgya a modern vív
mányok iegnevezeteseobje, a drótnélküli 
táviró. A drótnélkül való távirás kellő 
megértésére a villamos rezgésekről, a 
huliáinozásról volt szó, mert a kettő nélkül 
a hallgatóság nem lett volna kellően tájé
koztatva. A tudós professzor ur a Deák 
Miklós tanár ur rajzolta két tali képén 
szemléltette a drótnélküli táviró állomások 
szerkezetét. Az egyik képen a faladó állo
más, a másikon a felvevő volt ábrázolva. 
A rajz színezése csak hozzá járult a minden 
tekintetben világos, érthető előadás ered
ményes voltához. A képek magyarázata és 
a szükséges tudományos fejtegetések után 
a drótnélkül való tényleges távirás lehető
ségének bemutatására került a sor. Előbb a 
kísérletező asztalon volt úgy a feladó, mint 
a felvevő állomás, majd a terem végére 
vitték a felvevő állomás szerkezetét, mely 
mindkét esetben a feladó állomáson megin
dított villamos áramra reagált : csöngetett, 
aszerint, amint a táviró készüléken rövid 
vagy hosszú jelt jelzett. A felolvasáson
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nagyon sokan vettek részt, ami csak azt 
bizonyítja, hogy Léva intelligens közönsége 
a szellemi élvezetnek is kedvelője, különö- | 
sen, ha a modern tudományos vívmányok 
megismeréséről van szó. — A felolvasás 
előtt bemutatta Sinkovits tanár ur a múlt 
előadás végén Medveczky gyógyszerész ur 
kezéről készitett Röntgen-fényképét, a moly 
pompásan sikerült. — A felolvasás előtt 
A'on.sc/i tanár szép zongorajátékával szóra
koztatta a közönséget.

— Gyászrovat. Ferii korának dere
kán ragadta el a hala1 Belházy László borhii 
földbirtokost. A boldogult általánosan isme
retes volt szívélyes modoráról és magyaros 
vendégszeretetéről, mely tulajdonságai és 
családi összeköttetései revén Léván és a 
vidékén számos jó barátja volt. Gyermekei 
a kővetkező gyászjelentést adták ki ; 
Bölcsbázai Belházy Arnold és bölcsházai 
Belházy Irén, férjezett Fleischhacker Fe- 
renczne, fajdalomtól megtört szívvel jelentjük 
szeretett jó édes atyánknak, bölcsházai 
Belliázy László horbii földbirtokosnak folyó 
evt február hó 27-én délután 2 órakor, I 
életének 52-ik évében történt gyászos 
elhunytét. Megboldogultnak hült tetemei | 
folyó évi február hó 29-én délután 2 órakor 
fognak a horhii családi sirkertbeu örök 
nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent 
mise pedig folyó évi marczius hó 2 án reg
gel 8 órakor a nagykereskényi róm. kath. 
templomban fog az Úrnak bemutattatni. 
Horhi, 1908. február hó 28-án. Béke 
Regjén a megboldogultuak porai felett 1

— Az utolsó tudományos felolva
sás. Városunk intelligens közönsége bizo
nyára sajnálattal veszi tudomásul, hogy a 
tudományos felolvasások ez idénre folyó hó 
5-én megszűnnek. Az utolsó felolvasó már
cius 5-én (csütörtökön 6—7) lesz Divényi 
Gyula, a kit már többször élvezettel 
halgatott a közönség. Felolvasása az olvas
mányok szív és jellemképző hatásáról szól. 
Ugyancsak Konsch Jenő tanár is befejezi ' 
szórakoztató s élvezetes zongorajátékát.

— Adomány a munkásegyesOlet- 
nek. A lévai kér. munkásegyesület elnöke, 
Jónás Imre a napokban a következő levelet 
kapta Lévának egy kitűnő fiától, Thurőczy 
Kornél, az irgalmas rend magyarországi 
főnökétől :

Főtisztelendő Elnök Ur I
Lelkes örömmel merítettem hozzám 

intézett becses soraiból tudomást arról, 1 
bogy főtisztelendöséged magasztos hiva
tásának igazi apostola gyanánt nemcsak a 
templom és iskola falai között buzgólkodik, 
hanem lelki gondozásban részesiti azokat 
is, kik az élet nehézségeivel küzködve 
hamis próféták félrevezetésének vannak 
kitéve.

Mint szeretett szülővárosomnak hű fia 
hálás elismeréssel adózom lelkes fárado
zásainak, minek jeléül a „Keresztény 
Munkásegyesület" alapitó tagjai sorába 
ezennel belépek és a 100 (egyszáz) kor. 
tagsági dijat egyidejűleg, fötisztelendősé- 1 
ged becses czimére postautalvány utján 
küldöm.

Ez összeghez még húsz koronát voltam I 
bátor csatolni, a legutóbb hozzám érkezett 
meghívó kapcsán, a mulatságra váltandó 
tiszteletjegy czimén.

Midőn szívből kívánom, bogy nemes 
fáradozásainak gyümölcsén sokáig mege
légedésben örvendhessen, földieimet szí
vélyesen üdvözölve maradtam

Budapesten, 1908. febr. hó 20-án.
Fötisztelendőségednek 

igazi tisztelője:
Thúróczy Mihály Kornél,

— A nagyböjt vasárnapjain, 
kivéve márc. 15-ikét, egész a nagy hétig, 
délután 3*/s  órakor ismeretterjesztő előadá- [ 
sok lesznek a kath. kör helyiségében, 
melyeket szavalat, ének és zene fognak 
kísérni Célja : a délutáni isteni tisztelet I

után a közönségnek ismeretek szerzésével 
egybekötött szórakoztatása. — Belépti dij 
nincsen ; a választmány szívesen lát minden 
érdeklődőt. A programm mindig azon 
vasárnap délelőttjén a „Bars-“ban lesz 
közzé téve.

— Vármegyénk hölgyei és Rákóczi 
lovasszobra. Hogy minden ügy jó kezek
ben van, ha a magyar hölgyek vették 
kezükbe, — fényesen igazolódik most újra. 
Csak a napokban tettük közzé lapunkban 
a Rákóczi szobor bizottság fölhívását vár
megyénk hölgyeihez, melyben kértük, hogy 
a nagy Rákóczi szobrára terjesszék a 
hazafias célú egy koronás sorsjegyeket. 
Örömmel Írjuk, hogy fölhívásunk az egész 
megyében élén*  visszhangot keltett. Vár
megyénk hölgyei vetélkedve hozzák meg a 
hazafias áldozatot és a nagy Rákóczi 
lovasszobrára ötvenével, százával rendelik s 
adják el a sorsjegyeket. Ezt a hazafias 
buzgalmat az Andrássy Gyula gróf belügy
miniszter védnökségével működő szobor 
bizottság mog akarja hálálni s mindazon 
hölgyeinknek, a kik legalább 100 drb. egy 
koroua. sorsjegyet elhelyeznek, a daliás 
magyar fejedelemnek, Rákóczinak plakettlét 
ingyen küldi meg. A dombormű gyönyörű 
dísze lesz a szobának s kedves emléke a 
hazafias szép buzgalomnak. A Rákóczi 
daliás alakját föltüotetö dombormű 67 cm. 
magas, 53 cm. széles. Örülni fogunk, ha I 
minél több hajlék ékeskedik vele, mert ez 
csak hazafiasságunkat bizonyítja. A sors
jegyek márczius 15-éig a bizottságnál 
Budapest, IX., Boráros tér 2 szám alatt 
kaphatók.

— Esküvő. Kratovcnszky Nándor 
lévai kir. jbirósági kezelötiszt holnap tartja 
esküvőjét Szentgyörgyi Irmával, Szentyyöryyi 
Gusztáv lévai vasúti föraktárnok kedves 
leányával.

— Iskolai színjáték. A lévai ref. iskola tanulói j 
ma délutáu az új orgona és a tervbe vett Tanítók 
Háza javára két előadást mutatnak be. Az első — 
gyermekek részére — d. u. 4 órakor, a második a 
feluöttek számára esti */ t8 órakor. A színjáték mindkét 
esetben a tanítóképző zenetermében ta: tátik,

— Államsegély az iparostauonc 
iskolának. A m. kir. kereskedelemügyi 
miniszter a lévai iparostauonc-iskola szük
ségleteire 1200 K. államsegélyt utalványozott. 
A város ugyan 3158 koronát kért, me’t 
ennyi szükséglet marad főn a 2°'o pótadón 
felül, de tekintettel az eddigi segélyre, 
mikor a két iskola 600 koronát kapott 
összesen, a mostani segély már jelentékeny 
emelkedést jelent.

— Bírósági aljegyzők öröme. Az 
1908 évi VI, t. cikk alapján a XI. fizetési 
osztályba sorozott aljegyzői állások megszűn
tei. és a már múlt évben kinevezettek folyó 
évi január hó J-vel, az idén kinevezettek 
pedig márc. 1-vei mint jegyzők a X. fizetési 
osztályba soroztattak. A hivata'os lap 
február 26-iki száma hozta a többek közt : 
Holly Gyula lévai, Pély József budapesti 
kerosk. és váltótörvényszeki, Moesz Géza, 
Lutz József, Török Emil aranyosmaróti, és 
Porázik János verebélyi járásbirósági, illetőleg 
törvényszéki aljegyzők előléptetését. Gra
tulálunk !

— Házasság. Török Ernő bars-taszári 
tanító folyó hó 27-én vezette oltárhoz 
bmirala Stefiké tanítónőt Nagyszombatban.

— AzicLeiujonczozás vármegyénkben 
folyó évi márczius hó 1-én veszi kezdetét a 
következő beosztás szerint : Körmöczbányán 
márczius 2-án lesz az ujonezozas, polgári 
elnök Schindler József városi t. ügyész 
orvos Dr. Langfelder Adoif városi t. főor
vos ; Garamszentkereszten márczius 4—7-ig, 
polgári elnök Dombay Vilmos ny. alispán, 
orvos Dr. Oasparecz Béla tb. főorvos ; 
Újbányán márczius 9-én, elnök Dr. Balbach 
Béla vármegyei tb. főügyész, orvos Dr. | 
Horváth József városi orvos ; Liván a város | 
részére márczius 10-ón, elnök Mailáth 
István vármegyei főjegyző, orvos Dr. Med- 
veczky Károly városi t. orvoi ; Léván a 
járás részére márczius 11—12-ig, elnök j 
Mailáth István vármegyei főjegyző, orvoi 
Dr. Karafiáth Máriusz tb. főorvos ; Vere
bében ápril 8 —10-ig, elnök Mailáth István 
vármegyei főjegyző, orvos Dr. Oravetz I

Kálmán vármegyei tb. főorvos, Aranyosma- 
róton ápril 12—15-éig, elnök Mailáth Istváu 
vármegyei főjegyző, orvos Dr. Benkő Lajos 
vármegyei főorvos ; Oszlányban 22—23 ig, 
elnök Vépy Vogronich Ödön földbirtokos, 
orvos Dr. Policzer Miksa járási orvos.

— Az országos gyermeknap. A gyermekvédő liga 
orsz. egyesület kezdeményezésére a múlt évben tartott 
országos gyermeknap oly eredményesen szolgálta a 
mindenkitől elhagyott szegény árva gyermekek 
gyámolitásáuak ügyét, hogy e sikeren fölbuzdulva a 
gyeimekuapot ez évben is megtartani, sőt évről.év re 
állandósítani törekszik ez az igazáu legnemesebb célú 
egyesület. A gyermeknap abból áll, hogy a társadalom 
minden rangú és rendű ágyén egy napi bevételének 
tetszés szerinti hányadát a gyermekvédő alap javára 
adja. A gyermeknap ez évben április 2-án és 3-áu 
tartatik meg országszerte.

— Hatósági próbahus vágás 
Tagnap a piaco i fölállított sátorban mérték 
először a hatósági húst, az esetleg fennmaradó 
mennyiséget ma reggel mérik ki. Ezúttal 
egy öt hónapi hizású marha méretett, tehát 
prima-hus, kilója 108 és 116 fillérrel. A vev ö 
közönség igen meg volt elégedve, mert 
aránylag o'cjó áron igen jó minőségű húst 
kapott. A jövő szombaton még egy hízott 
marhát fog kiméretni a hatóság, és reményli, 
hogy a tegnapinál kedvezőbb árban, mert a 
tegnapi marha teljes élő súlyának csak 
53% a vo’t kimérhető. A sután egy vasári 
fejlett marhát, majd egy tejfogas fiatal 
áhatot fognak próbakepen kimérni. A hús 
ára az összes költségek beszám tásával 
buszon nélkül számittatik ki.

— A közös bakák uj uniformisa. A katonai 
parancsuokságokhoz már megérkezett az értesítés a 
közös gyalogezredek uj uniformisára nézve. E szerint 
1908. május elején eltüuik a magyar nadrág és a 
bakancs a magyarországi ezrcdeknél is. Az új uniformis 
a vadászezredekéhez hasonló szürke pautalló és waf- 
fenrockból fog állani. A bakancs helyett eugos cipőt 
kapnak a híres magyar bakák. Az nj uniformison 
zsinór nem lesz, sőt a watfenrockról is eltűnik a Mária 
Terézia által ajándékozott medveköröm (egy magyar 
ezred öt poroszt győzött le) s a csákó is egyszínű 
lesz a ruhával.

— Munkásegyesület bálja. 
Vasárnap volt a Lévai Kér. Munkásegyesület 
farsangi mulatsága az „Oroszlán" fogadóban. 
Tagadhatatlan, hogy összes báljaink között 
ez voit a legnépesebb. Elfogyott 457 sze
mélyjegy. A 60 filléres olcsó befizetés 
melleit 311 korona a tiszta jövedelem. A 
csárdást 200 pár járta a rezes banda 
hangjai mellett. Mindvégig a legnagyobb 
jókedv s aiegfegyelmezettebbrend uralkodott.

— Állami sajtóhiba. A király koronázásának 40-ik 
évfordulója alkalmából vert 5 koronás ezüst érmek 
egyrészének k:’riratán „Bizalmam az ősi erényben*  
helyett „Bizalmam az ősi frényben*  olvasható. Ha 
ilyen kerül valaki kezébe, ne vélje azt hamisitottnak 
— ha egyéb kéut nein az. A pénzverde tévedett az 
érmek egyrészének verése alkalmával.

— Harmóalumbál. A farnadi ref. 
egyház beszerzendő harmóniuma javára igen 
sikerült hangversenyt rendeztek. Az iskolás 
gyermekek a hófehérke és hét törpe kedves 
meséjét adták elő bájos ügyességgel, ami 
Jakó Ilonka tanítónő buzgóságát dicséri. 
Azsaltovics D.ttuska sok tapsot aratott a 
fiam lakodalma cimü monológ rendkívül 
ügyes előadásával, ugyancsak ő tűnt ki a 
Virág fakadót cimü vígjáték szereplői közül, 
akik egyébbiránt mindnyájan megérdemsl- 
ték a szép számmal ogybegyült közönség 
elismerő tapsait. A hangverseny alatt a 
szölgyéni műkedvelők zenekara játszott, 
utana reggelig tartó kedélyes táncmulatság 
következett. A mulatság anyagi szempontból 
is várakor.ásonífelül sikerült.

— Az ember számokban. A föld kerokségéa állí
tólag mindössze bároinezortiatszázuegyvenkét-féle nyel
veli beszélnek és körülbelül ezerféle vallást hisznek. 
Minden másodpercben meghal egy ember, néha több 
is, mert évenként több mint negyven millió ember 
hagyja el a sok bajj <1 fenyegető és kevés boldogságot 
adó tőiül életei. Az emberi életkor átlaga harmiiiezhá- 
rom év. Száz évet csík minden százezer ember közül 
egy él meg. Sajátságos, hogy általában legrövidebb 
ideig az orvos él s legtovább — a pap.

— Uj pénzek. Debreczen városa uj pénzeket 
surget a pénzügyminiszterhez intézett feliratában. Az 
1 filléresek helyett 5 filléreseket, a 20 filléresek helyett 
pedig 50 filléreseket sürget. Debreezeu felirata párt
fogására felhívta a többi törvényhatóságokat is.

— 30,000 lóerő a Garam vizéből. 
Az Esztergom és Vidéke cimü lapban egy 
szakember ortekezett a garami vizimüröl, 
amely n.ncs meg, de szerinte mindeut el 
kellene követn', hogy lótesittetsék. Az alsó 
Garam vizlejtése centrále alkalmazása által 
30,000 lóerőt képes szolgáltatni, ezen erő-



1908 március 1 B -A. 2R. S 5

mennyiséé elegendő voln» arra, hogy Bara, 
Hont és Emtergommegyék mezögaedaaágát 
és iparét ellássa a legolcsóbb erővel, sőt 
még a főváros részére is képes volna olcsó 
világítási energiát szolgáltatni. A cikkező 
szerint az emlitett vizimű létesítése virágzó 
ipart teremtene az érdekelt vármegyékben.

— Az uj Ipartörvény tervezet a kővetkező ipa- | 
rókát köti képesítéshez : 17. § Aki olyan ipart
szándékozik űzni, mely kézműves jellegénél, vagy az 
azzal járó munka természeténél fogva rendszerint csak 
hosszabb gyakorlás utján sajátítható el, az iparűzésnek 
az első fejezetben megállapított általános feltételein 
kívül tartozik kimutatni, hogy az illető ipar gyakor
lására az e fejezetheti előirt szakképzettséget megsze
rezte. 18. §. Azok az iparok, melyeknek gyakorlásához i 
a képesítést előzetesen ki kell mutatni, a kővetkezők ; 
acetyléngáz-világifási telepek felállítása és berendezése, I 
bőrőndös,arany-ezüst-művessékszerész,arany-, ezüst-, s 
fémverö, aranyozó, asztalos, bádogos, bognár, borbély, 
fodrász és parókakészitő, cserép- és palafedö czipész és 
csizmadia, czég- es cimfestő, czukrász, diszmennyezet- 
készitő doboz, diszmü és tokkészitő, erős (10Ü watt, 
vagy ennél több) villamos áramú (elektromos világí
tási, erőátviteli, elektro*technikai,  stb,) berendezések, j 
valamint elektromos mérőeszközök létesítése, illetve 
felszerelése, továbbá gyenge áramú vezetékeknek erős | 
áramú vezetékekhez való kapcsolása, esztergályos
építőiparok, fazekas, fehérnemű és vegytisztító, fény, | 
képészet és cinkografia, fésűs, fogműves (fogtechnikus), 
gombkötő és paszományos, guba- és kaptatakészitö, 
hangszerkészitő, harangöntő, hentes, kádár, kalapos, 
kályhakészitö és tisztító, kárpitos, kárpitdiszitő, kefekötő 
és ecsetkészitő, keim-*-  és fonálfestő, keztyűs és 
sérvkötőkészitő, kéményseprő, késes, kocsigyártó, 
kosárfouó. kovács, könyvkötő, köszörűs, köteles, kötő 
szövő, kövező, amennyiben az iparüzem közutakuak 
terméskővel vaió kövezésére terjed ki, lakatos, látsze- 
rész, mázoló és fényező, mészáros és lóhentes, mézes - 
kalácsos és viaszön’ő, műszerész, nap- és esernyőké- 
szitő, nyerges és szíjgyártó, nyomdász ostorkészitő, I 
órás, paplanos, puskaműves, rézöntő, réz- és bronz
műves, ruhakészítő, férti- ^s női szabó, sodronyszövö, ’ 
sütő, szappanos és gyertyamártó, szita- és rostakészitő, 
szobafestő, szobrász (iparszerű fa és kőszohrászatj, . 
szűcs, sapkakészilő és szőrmefestő, tajték- és pipa- i 
faragó, takács, üveges, üvegcsiszoló és üvegvéső- ’ 
vésnök és mintázó. A kereskedelemügyi miniszter a I 
képesítéshez kötött iparoknak fentebb megállapított 1 
jegyzékét a 17. §. alapján rendeleti u'on kibővítheti, 
illetve módosíthatja.

— Siketnémák felvétele. A siket
némák körmöcbányai áll. s. intézete az 
1908—1909. tanévben párhuzamos I. osztá
lyokat óhajtván nyitni, pályázatot hirdet 30 
siketDéma gyermek felvételére. A növendő 
kékért fizetendő ellátási dij évi 240 korona, . 
mely szegény gyermekei szüleinek eien- 
gedtetik. Bányászok és bányakincstári 
alkalmazottak gyermekei — tekintet Délkül 
vagyoni állapotukra, — a m. kir. báuya- 
kincstár áital létesített alapítványi helyekre 
teljesen ingyen vétetnek fel. — Fenti 30 
gyermeken kivü1 felvétetnek még későbbi 
korban megsiketült gyermekek is, kik a 
beszédnek a szájról vaió leolvasását tanulják 
meg az intézetben. Felvételért folyamodók
nak a felvétel egyébb módozatairól az 
intézet igazgótósága szívesen nyújt felvilá
gosítást és a folyamodáshoz szükséges nyom
tatványokat szívesen küldi meg.

— Az elhasznált patkó mint legjobb kés es 
3zerszámgyártási anyag. A kínai vasipar mar hosszabb 
idő óta nagyban importál régi vaspatkókat Európából. 
Nemrégiben 300 tonna patkót vittek Hamburgból a 
tsingtsani kikötőbe, a honnan több kínai tartományba 
szállítják ar ócska patkókat. Kínai vaskereskedők 
kés-ős szerszámgyárosoknak adják el a patkót s a 
gyárosok azt állítják, hogy ez a legjobb vasanyag 
kés és szerszám előállítására. A patkó a lovak lábán 
olyan keménységre tesz szert, hogy még a tűzben 
megkeményedett aczél sem vetekedbetik vele. A kínai 
gyárosok azt állítják, hogyha a vasat kés- és szer
számgyártásra akarják felhasználni, leghelyesebb, ha 
előbb a lovak patáira teszik, mert a lovak olyan 
keményre járják a patkót, hogy abból készült kés és 
szerszám bármely más anyagból készült termék minő
ségét messze felülmúlja.

— A szokás hatalma. Az egyik mulatságban a 
borhoz nem igen szokott fiatalember véletlenül y:g 
társaságba került és elázott. Kormányt vesztve im
bolygóit a náptelen utcákon, amíg nagy terhe alatt 
lerogyott egy ház kapuja előtt. így aludt aztán reg
gelig, amikor az emberek költőgetui kezdték.

— Hé uram 1 ,
— No ... — nyöszörgött az alvó férfiú a kapu I 

felé fordulva.
— Keljen föl 1
--- C°kÍ 1 2 • ’UXL. 1 
- Keljen föl 1 ne aludjék itt - ráncigalták 

jobbra és balra a mámor S fiatalembert.
Ekkor az alvó nagyot horkant és meg sem for

dulva, bosszúsan morgott a költögetőkre :
— Jőjön elsején . . .
— Az élelmiszerek általános 

drágasága mellett szinte üditö érzés, ha 
azt halljuk, hogy egy fontos élvezeti cikk 
olcsóbb lett, nemcsak, de kisebb áron jobb 
minőségben szerezhetjük be. A létai házi- , 
asszonyok a legszebb és legjobb kávét

élvezhetik ezután az eddigieknél jóval i 
olcsóbb árakon. Megérkezett ugyanis 
Medveczky Andor nagy kávészállitmáuya 
Brazíliából. Léván — a Kern Testvéreknél 
— állandó nagy raktárt tart fönn ; s mivel 
készletét a legjobb minőségben közvetlenül 
a termelőtől szerezte be, a közönség is 
olcsóbban jut hozzá a jó kávéhoz.

— Telekkönyvi másolatok bélyegmentessége. 
Günther Autal igazságügyi miniszter rendeletben i 
utasította valamennyi telekkönyvi hatóságot, hogy , 
valahányszor az Országos Középponti Hitelszövetkezet 1 
kőtelkébe tartozó szövetkezet kölcsön engedélyezése 
céljából akár az egész telekjegyzőkönyvnek (betétnek), I 
akár valamely lapjának teljes hiteles másolatát kívánják, 
a kívánt teljes hiteles másolatot nekik bélyegmentesen | 
adják ki.

Tisztelt olvasóink! B izonyára szí
vese fi fognak megismerkedni a „Scott-féle 
Emulsiőu-val, mely általánosan ismert házi
szer, vagyis csukamájolaj, csakhogy az 
utóbbit teljesen jó izü és könnyen emészthető 
formában nyújtja, (gyermekek különös elö- 
elöszeretettel veszik be a „Scott féle Emul- 
sióu-t, mert jó! izük. Kapható a gyógy
szertárakban.

Nyilvános számadás-
A Lévai Kér. Munkásegyesület farsan

gi mulatságán felülfizettek; Thuróczy M. 
Kornél 20 kor., Báthy Látzló 0 Kor. 40 fil
lér, Cserhelyi Sándor 4 korona, 40 fillér, 
Jónás Imre 3 kor. 40 fül., Kaveggia 
Kálmán 2 kor. 40 fill., id. Tokody Imre 2 
bor., Jaross Ferencz 2 kor., Riedl Zoltán 
2 kor., Kúcs István 1 kor. 70 üli., Tokody 
István 1 kor. 65 fillér, Kertész N., Ghimesy 
János, Csornák Izidor, Weisz Gyula, Weisz 
Ferenc, Kreskó Sándor, Dodek János, Sel- 
linger Ferencz, özv. Kiss Pálné 1 k. 40 f. —
1 kor. 40 fill.. Vargha József 1 kor. 20 fill., 
Dokupil Nándor, Fra-.ch József, Berkes 
András, özv. Féja Borbála, Vajda Jeuöné, 
Gál Ernő, Fieischer Károly, Stugel József, 
Tóth Nándor, Ba'og Lajos, Halász István, 
Presztolánszki Béla, Sárhegyi János, özv. 
Bakó Ferenczné, özv. Sehmidberger Jánosné, 
Svarba Endre, Mikolay István, Bálazs Sándor 
1—1 kor., Dankovic. János, R.'rovszky 
István, Béiik István, Szepesy László, Miso- 
vics János, Dávid János, Balindt Sándor' 
Szenes: Kálmán 80—80 fill., Bacher Ignácz 
70 fill., Ghimesi Mihály, Sslusni Mátyás, Melk 
József, Prazsák Nándor 60—60 fill., Ková- 
csik János 50 fill., Barsmegyei Népbank, 
Medvegy Lajos, Suszta Vilmos, Konecsny 
Lajos, Molnár Jenő, Galambos István, Kus- 
nor László, Csuvora Lajos Akáca József, 
Zsiak Eadre, Boldis József, Kaucsár József, 
Mészáros Mihály, Sebó Istváu, Lohocki 
Béla, Mandák István, Pikáli István, Pitkai 
János, Nyiredy Géza, Cseh János, Uherik 
József, Duska Imre, Bojsza József, özv. Bol
dis Jánosné, Fejes István, Stojka Vendel, 
Gunyics Sándor, Lackó László, Pompos 
István, Molnár József, Boldis János, Krausz 
Márton, Kovácsik Márk, Liska György, 
Dokupil Lajos, Szabó Dávid, Rácz András, 
Sinkovics János. Németh Ambrus, Petrás 
István. Szabó Márk, Drelicska Gáspár, Csu- 
vara András, Simon János, Uherik N. 40 — 
40 fill. Őrei Lajos, Kocsis Péter, Oszuska 
Sándor, Novotny Ferencz, Tamás János 
20—20 fill., Böszörményi Ferencz, Balog 
Endre, Gáspár Gusztáv, Spányik Antal

( 10—10 fillér.
A szives felülfizetőknek ez utón is na- 

gyeu köszönjük egyesületünk támogatását.
Léva, 1908 febr. 28.

Jónás Imre
elnök.

A ^Stefánia Arvaház" őszi gyűjtésének 
kimutatása : I. Magyar áit. bizt. 10 korona, 
Hétezer VII. o. tanuló 8 üli., Ordódy End- 
réné 3 kor., Dr. Lakner Zoltán 3 kor., Ada- 
movicsné 6 kor.. László Imréné 2 kor., 
Márklí 3 kor., Tennenhaumné 1 kor., Vosz- 
truháné 2 kor., Lövy Lipótné 3 kor., Weisz 
Benőné 2 kor., Józsefcsek Gézáné 2 kor., 
Farkas Orhánné 2 kor., Lilienthál 2 kor., 
Weisz Zsigáné 2 kor., Dr. Gergelyné 2 kor. 
Hunyady Imréné 2 kor., Schmidt Józsefné
2 kor., Hétezer Adolfné 2 kor. Bányai Fe- 
rencné 1 kor., Heisler 20 fill., Blumenfeld 
Arminné 1 kor., Novotny Fereneaé 30 üli. 
Halász Istvánná 20 üli.. Özv. Bíró Antamé 
1 kor. 20 fill., Loderer 60 fill.. Órányi An
dor 1 kor., Zimerman József 20 fill , Major 
20 fill., Siller Pál 1 kor., Berger 1 kor., 
N N 40 fill., Laufer Béla 2 kor., Moravcaik 
Lajos 1 kor., N N 1 kor., Mészáros Lijos 
30 fill., Pető Pá’né 1 kor., N N 1 kor., 
Sebó Istvánná 1 kor., Mészáros M'háiy 30 
fill., FrommerSándor Csata 10 k.,Tonhaiser 
Ferencz 2 kor., Szabó Józsefné 2 kor., Ama- 
tetter Antalné 2 kor., S-mkóné 20 fill., N N 
20 fill., Márkus Lajosné 50 fill., N N 1 kor., 
N N 1 kor., olvashatatlan 40 fill., Papos 
Istvánná 40 fill., Karlinszky Béláné 2 kor., 
Peternák Jánosné 4 kor., Róth K. 1 kor., 
B umenthál 2 kor., Böszörményi 1 kor., 
Spitzer Rezső 1 kor., Kertész Lajosné 1 K., 
Fischer 1 kor., Weinreb Márkné 60 fill. 
Weisz Ignácz l kor., Bobb László 60 fill., 
Ifj. Nyitrai Nkndo»-né 1 kor., Steiner József 
1 kor., Mészáros András 40 fill,, Weisz 
Márkné 50 fill., Özv. Kiss Pálné 1 kor., 
Özv. Mészáros Józsefné 2 kor., Györgyi 
Laios 1 kor., Zilay Istvánná 1 kor., Tóth 
>ándorné 1 kor., Kohn M. 40 fill., Wilstein 
Jakabné 40 tilí., Lehoczky Béláné 60 fill.,

Hivatalos közlemény.
1285/1908 szám.

Meghívó ■
A magyar szabadság és függetlenség 

újra ébredésének — 1848 márczius 15-ikének 
— évforduló napja közeledik, hogy ezen 
nagy nemzeti ünnepet Léva város népe is 
megüthesse, — ezért annak megbeszélésére, 
a városház közgyűlési nagytermébe, 1908 
évi márczius hó 1 sö n pján — vasárnap — 
délelőtt lP/t órájára értekezletet hívok 
össze, — melyre úgy a 48-as bizottságot, 
mint a polgárság érdeklődő tagjait tiszte
lettel meghívom.

Léva, 1908. évi február hó 29 én.
Eód.og'ii. Lajos 

polgármester.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet es számadás.

Az állami tanítóképző február hó 22-én 
tartott jóáékonycálu hangversenyén jegyek
ből befolyt 450 kor., fe’.üTizetésekböl, ille
tőleg jegymegváltásból 176 kor. 60 fillér, 
összesén : 626 kor. 60 fillér. Az összes ki
adás 288 kor., 60 fillér, tiszta maradvány : 
338 korona.

Felülfizettek, illetőleg jegyüket megvál
tották : Huherth Vilmos 20 K. Simonyi 
Béla, Cserhelyi Sándor 10 K. Bithy 
László, Holló Sándor 8 K. Leidenfrost 
Tivadar 6 K. özv. Bolemann Edéné, Földes 
Sándor, Grabecz József, Vizvary Vimos 5 K., 
Machovich Izidor, ‘Dr. Kersés János, B. 
Pszotka Ilona, Scbmidtberger János, Szabó 
N. (Bpest) 4 K., Bódogh Lijo», Buncsek 
Gusztáv, Dr. Dómján Lijos, Jaross Ferancz, 
Kovátsik Samu. 3 K., Kara Ferencz, Jane- 
csek Ferencz, Midvegy Lajos, Szarvas Jáuos, 
Laufer Béla, Medveczky Sándor, Faragó 
Samu, Dr. Gyapay Ede, Levatich Gusztáv, 
Frommer N., Dukesz Lipót, Klain Ödön, 
Sinkovits Ferencz, Sárhegyi János, Galam
bos István, Demjén Jenő, Svarba Endre, 
Bándy Endre 2 K., Presztolánszky Béla, 
Osztrider György, Macsek István, Essősy 
Ferencz, Goldbunner Sándor, SchÜeff 
Károly, Sugár Mór, Deák Farenoz, Darvas 
M., Hulják Pál, Kaveggia Kálmán, Fiaély 
Lajos, Schmidt József 1 K. A pénztárban 
eaenfélül 2 K. felesleg találtatott, továbbá j 
egy műkedvelő a táncrendet megvette 10 | 
koronáért.

A jó cél nevében fogadják a nemes- 
szivü adokozók hálás köszönetünket. — | 
Ugyancsak hálás elismeréssel adózunk mind
azon magánosok és kereskedőknek, kik a 
terem díszítéséhez szükséges kellékeket 
szívesek voltak átengedni, továbbá a villamos 
telep igazgatójának, Ktrtise Béla úrnak, ’ 
aki szives vo’t kieszközölni, hogy a» estélyen | 
való világítást a társaság ingyen szolgáltatta.

Léva, 1908. február 29. A rendezők.
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Stozins Ernő 4 kor, N N 1 kor., Varannay 
látván 1 kor., Fiaéli Lajosné 1 kor.. Tóth 
István 1 kor.. Zvrhokril Mórné 2 kor., 
Brauner Károly 40 fill, Juhász Margit 20 fill., 
Schubert Bálna 2 kor., Turóczy János 2 K. 
Dr. Ksszaniezky Kálmán 2 kor., Gyenes 
László 2 kor., Lava*ich  Gusztávné 3 kor., 
Lévai keresk, bank 4 kor., Dr. Kiéin Li- 
pótné 2 kor., Boleman Edéné 2 kor., Su- 
hajda Jánoané 2 kor., Foglrr Lzjosué 2 K. 
Dr Tóth Sándorné 2 kor., Weisz Jónás 20 
fii!. Steiner Arthurné 1 kor., Holzmau Bó- 
dogné 2 kor., Frommor Ignácz 2 kor., 
Kiéin Sándor 2 kor., Holló Sándorné 2 kor., 
Weisz Jenöné 2 kor., Friscber Lipótné 
(Nyitra) 4 kor., 4 kor., Kalapos Anna 1 K. 
Záhorszky István 1 kor., Bozóky Ilona 1 
kor., Pigler Istvánná 20 fii)., Jaros Ferencz- 
né 2 kor., Ssilassv Gézáné 2 kor., N. N. 
10 fill , Jelinek Gyula 1 kor., Schwarcz 
György 4 kor , Springerné 40 fill., Duben 
Józsefné 2 kor., Duben Miczike 1 kor., Dr. 
Domjánné 2 kor., Dr. Ksratiátné 5 korona, 
Dr. Gelényiné 2 kor., Kazgha Károlyné 
2 kor., Dr. Szilárdné 4 kor., Skvórné 2 kor. 
Klainné 1 kor , Ujfalusy Iscvánné 1 kor., 
Krizsányí Károly 60 fill., S-auer Mór 2 kor. 
Kis nővérek 1 kor , Koncz Lajosné 20 fill., 
Nagy Józsefné 10 fill., Schvarcz József 20 
fill., Knapp 20 fill., Czibulka Rizsöné 2 kor., 
A t Jánosné 1 kor., Blaier Rezsöné 60 fill., 
Dobrova Jánosné 1 kor., Vilí.em Jakab 60 
fill, Braun Gyu'ánó 2 kor., Nzppil Rezsöné
1 kor., Oadrejkovics testvérek 3 kor., 1 
Neuer Kálmánné 1 kor., Báthv László 20 
kor., Lévai Hitelintéze tű kor.. Dr. Baloghné
2 kor., Brunswikné 2 kor., Féja Kálmáné 
2 kor., Woíb’. Mórné 10 fill., N. N. 6 fill., 
Tusnay Jánosné 1 kor., Bartos Istvánná 1 
kor., N. N. 4 fill., Jinosiné 1 kor., Balcsák 
Béláné 2 kor., Toótb Zs gmondné 2 kor., 
Miesák Zsigmondaé 2 kor., Makacs Istvánná
1 kor., Rspeportné 1 kor., Schtreicherné 
40 fill., Knapp Dávidné 2 kor., Bsrger 
Izsák 1 kor., Medvegy Lajos 1 kor., Kemp- 
fner Iziidor 60 fill, Medvectky Sándorné 2 
kor., Medveczky Káralyné 2 kor., Goldstein 
Henrik 2 kor., olvashatatlan 1 kor.. Ams- 
t-tter Imréné 2 kor., Kovács Sándor 1 Kor., 
özd. Czirok Janosne 2 kor., Sugár Mór 2 
kor., Faragó Samuné 2 kor , Berkó Istvánná
2 kor., N. N. 60 fill., Grapka 2 kor., Bella 
Antal 60 fill , Tatár Istvánná 2 kor., Vara 
nai Istvánná 10 fill., Balogh Lajosn-i 2 kor., 
Lévai János 20 fill., Bshaker 40 fi'l., To'nai 
Károlyné 1 kor., Ördögb Matyásné 20 fill., 
Bucsek Gyuláié 40 fill . Hlóska Samuné 40 
fill., Kovacaik Samuné 2 kor., N. N. 40 
fill., Koma Jánosné 1 Kor., özv. Horváthné
1 kor., Spisák Antalné 60 fill., N. N. 60 
fül., N. N. 1 kor.. Kalmár Sándorné 1 kor., 
N. N. 20 fill., Lenthár Ferenc 1 kor., Édnr 
Kálmánné 1 kor, Mitake József 2 kor., 
Kiéin Benő 1 kor., Oszuska István 40 fill., 
Bruzda Józsefné 1 kor., Hegedűs Béláné 1 
kor., Kalocsai Gyula 1 kor., Báiint Sándor 
20 fill., Cserntcsek 12 fill., Rózsa Sándor 
60 fill., Klincsok Jánosné 20 fill., Bahurné 
10 fill., Tóth Teréz 1 kor., Dekái Lászlóné
2 kor., Rohács Gyula 20 fill., Beluch János 
50 fill , Tonhaizer Józsefné 2 kor., Bognár 
Gyuláné 2 kor., Tóh Józsefné 2 kor., Tóth 
Lászlóné 2 kor., Dómján Lörinczné 2 sor., 
Fii<öp János 20 fill., Mokon Lajos 40 fill., 
Kaszás Karoly 1 kor., Kutasiué 40 fill., 
Tóth Dávidné 10 fill., LeidenfroBt Tódorné 
5 kor., R edl Zoltánná 3 kor., Tóth Sán
dorné 80 fill., Gombkötő Gyuiane 40 fill., 
Bajacsek Jánosné 2 kor., Horváth Józsefné 
10 fill., Gál Jánosné 40 fill., Bajusz Istvánná 
20 fill., Sora Jánosné 40 fill.. Lovász Ödön 
80 fill., N. N. 40 fill., Stochlács Józsefné 
20 fill., Kovács Istvánná 20 fill., Kazi 
Lászlóné 30 fill., Kósa Istvánná 40 fill., 
Búra Jónásné 20 f ii., Szabó Lajosné 20 fill., 
Rubi Mihályné 20 fill., özv. Tolnai Istvánná 
2 aor., Fórnál Istvánná 1 kor., Tóth Já
nosné 50 fill., Pólya Istvánná 40 fili., N. 
N. 30 fill., Váczi Jónisné 1 kor., Szarba 
Józsefné 2 kor., Weisz 1 kor., Bódogh 
Lajosné 2 kor., Lévai Takarekpenzl-r 20 
kor., Kovács József 12 fill., N N. 10 fill., 
Schör-teiu Adolf 1 kor., Engel Józsefné 2 
kor., Steiner Sándor 1 kor., Pál Imre 1 , 
kor., Stranszkv 1 kor., Weisz Ignácz 2 
kor.. Steirer Henrik 2 kor., Újhelyi Mihály

2 kor., Kohn Mihályné 40 fill., Frecska 1 
kor., Subali Józsefné 1 kor , Weis*  Salamon 
30 fill., Mihályka Jónás 40 fill., Adamcsa 
Györgyné 2 kor.. Guba Jánosné 50 fill., 
Szalay Vilmosné 1 kor., Dénes h arenc 40 
fill., Kratyina Jánosné 20 fill., Trinyan 
Istvánná 20 fill., Kovács Istvánná 20 fii1., 
Boób Józsefné 1 kor., Markó J inos 1 kor., 
Misáik Gusztáv 40 fill., Sótruhar István 20 
fill., Metferber Mórné 40 fill., N. N. 20 fii*.,  
idb. Ghimessy József 2 kor., Magyar Venczel 
40 fill., Bányainé 80 fill., Koncz Istvánná
1 kor., Wanger Istvánná 2 kor., Korpás 
János 40 fill., Bslcsák Lászlóné 2 kor., 
Földes 2 kor., Dsák Miklósné 2 kor., No- 
voini József 2 kor., Bojsza Vendel 40 fill., 
Eiischer József 60 fdl., Pintér Samuné 2 
kor., Poliáft Samu 50 fill., Uireicb Nandorné
2 kor. Svarba Dániel 1 kor., Weisz Adolf 
1 kor., Melk József 40 fill., N. N. 1 kor., 
Toinay Istvánná 1 kor., Ruzsicska Károly 
40 fill., Fieischer Adolfné 20 fill., OrelL*jos  
20 fill., Lovas Júlia 1 kor.. Weinbergor 
Zsigmond 2 aor., Deutsch Mihályné 1 kor., 
Reitman Ignáczné 2 kor., Rudák Istvánná 
40 fill., Varannay 30 fill., Wilcaek 40 fill., 
özv. Babusok Istvánná 2 kor., Bartos Lajos
1 kor., özv. Udvardiné 2 kor., özv. Bogyó 
Lajosné 1 kor., özv. Adier Sa^omonne 40 
fiit., Dsutsch Armmné 1 kor., Berger 
Salamon 60 fii*.,  Weisz Henrik 1 kor., 
Klincsok Féja Borbála 2 aor., Árvay 
Józsefné 2 kor.; Lokota Adolfoe 2 aor., 
Meisel 1 kor., özv. Bartos Istvánná 2 kor., 
Sárhegyi János 2 kor., Duschek Ernöné 1 
kor., Szepesy Lászlóné 1 kor., Rudvánszky 
Tituszáé 2 kor., Uagár Adó f 60 fill, 
Belopotoczay 1 kor., Neuman Dávid 40 fill., 
Krizsmanek Károly 60 fill., Váray Lajosné
2 kor., Szilasy Bdláne 2 kor.

Folyt, köv.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1908 <V. február 23-tól 1908 évi március hó 1-éig

Születés.

A szülöd neie
US•□ D 
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A gyermek

neve

Rakovszky Mihály Kucsera E. hu László

Zvara István Gazdov Mária fin István

Varannay József Lehoezky J. fiú József

Lukács Lajos Iván Mária fin Lajos

Hacskó Mihály Safárik Vilma leány Etel

Gromaun István Nyiredy V. leány Margit

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

lírában József Kubin Mária r. kath.

özv. Tóth József özv. Andricz J r. kath.

Freud József Steiner Valéria izr.

Stipka Gusztáv Kaffan Anna r. kath.

Halálozás.

Az elhunyt nett Aura A halál oka

özv. Kisik J. Klincsok M 78 éves Agg.végkimeriilés

Kohn Zsigmond 58 R Májzsugorodás

özv. Bosánszky A. 50 R ídiilt veselob

Gáspár Józsefné n Agg.végkimeriilés

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya József rendőrkapitány

Buaa m.-mázsánként 2! kor. 20 fill. 21 
kor. 80 fill. — Kétszeres 20 kor. 40 fill. 20 
kor. 80 fill. — Rozs 18 kor. 20 fi I. 18 ko- 
60 üli. — Árpa 12 kor. 40 fill. 13 kor. 80 

fill. — Zab 15 kor. 60 fill. 16 kor. 40 fi|[
— Kukorica 12 kor. 80 fill. 13 kor. 60 fill
— Lme.se 29 kor. — fill. 29 kor. 60 fill. — 
Bab 12 kor 40 fill. 13 kor. 20 fill — Kö
les 9 kor. — fill. 9 kor 60 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként.- Vörös ló. 
here természettől aránkamiutes 195 —205 
Vörös lóhere, kis aránkás 175—185 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 170—175 Luczerna, 
természettől arankannates 170—175 Lu
czerna, világos szemű aránkéi 160 —165 
Luczerna, barnás szemű 150—155 Biborhere 
36—60 Bsltaczin 38—40 Tavaszi bükköny 
18—19.

Nyilttér *)
Nyilt levél.

Miután Kovács Síbestyéu Ltjoi kir. 
ügyész úr előadásai túlzott ssiuesotűsk, 
szükségesnek tartom a köztem és közte 
felmerült incideust megelőző eset való tényál
lását előadni.

Én folyó hó 15-én személyesen felke
restem Drexler fuvarost s ott megrendeltem 
a zárt üveges kocsit, — hogy a kovácsii 
állomásra elvigyen s ugyanakkor egyben 
megrendeltem ugyanazt a kocsit 16-ikára 
este 8 órára a kovácsii állomásra, — hogy 
engem Aranyosmarótra visszahozzon. Tettem 
ezt azért, mert sem bundám, sem lábzsákom 
nincsen.

Az utazás megtörtént és én visszaérke
zem a kovácsii állomásra, — ott találom az 
üveges kocsit, beleültem. — A kocsis ekkor 
kijelentette előttem, hogy ezt a kocsit 
Nagyságos Kovács úr rendelte, — ezen 
négy úr fog menni. Miután tudtam, hogy a 
kocsit en rendeltem, tévedéséről a kocsist 
felvilágosítottam. — E közben jött oda egy 
úr és kérdezte a kocsistól : „melyik a mi 
kocsink, — a mit Kovács úr rendelt ?“ — 
A kocsis az üveges kocsit mondta annak, s 
miután abban én ültem s a sötétben nem 
vehette ki az üveges kocsiban ülőt, kér
dezte, hogy ki van a kocsiban. — Erre én 
bemutatkoztam és felajánlottam három helyet 
a kocsiban, kiemelve azonban, — hogy a 
negyedik helyen nekem kell ülni, mert 
nekem bundám nincs és épen ezert rendel
tem meg ezt a kocsit. — Az illető úr, — 
erre csak annyit jegyzett meg ; „csakhogy 
mi négyen vagyunk 1“ — 8 azután többet
szóba nem elegyedve, — a másik kocsihoz 
tartott. Én a zárt Kocsiban ülve hölgyeket 
nem láttam, mert valamennyien a kocsi 
mögött állottaá, s különben is igen sötét 
volt, — a négy úr közül pedig csak egy 
beszélt. — Csak másuap tudtam meg Kovács 
Sebestyén Lajos kir. ügyész úrtól, hogy ott 
hölgyek is voltak. — A kocsis ezután a 
takaróért jött, azt szó nélkül elvitte a másik 
kocsira, — én ezalatt folyton nyitva tartot
tam az üveges kocsi ajtaját, remélve, hogy 
az uraK ajánlatomat, elfogadják.

Ez történt a kovácsa vasu'i állomáson, 
semmivel sem több, sem kevesebb s ezután 
Aranyosmarótra hajtattunk.

Egész utón bosszantott a fuvaros eljá
rása s ezért másnap a föispáni beiktató 
közgyűlés után megpillantva Kovács Sebes
tyén Lajos kir. ügyész urat egy melléate- 
remben, sietve felkerestem, — hogy sajnál
kozásomat. fejezzem ki a tegnap este 
történtek fölött, azonban ezen előzékenysé
gemet figyelembe nem véve sértegetéseivel 
halmozott el, — s e .őzben tudtam meg 
tőle, hogy ott hölgy vendégek is voltak.

Miután Kovács Sebestyéu Lajos kir. 
ügyész úr kimagyarázó szóhoz jutnom nem 
engedett, Kénytelen voltam az ügyet a 
lovagias útra terelni, — melynek lefolyását 
az alábbi levél dokumentálja.

Tekintetes
Dr. Kraft Dezső árvaszéki jegyző úrnak 

Aranyosmarőton.
Kedves barátunk*  

megbízásod folytan folyó hó 18. napján 
megjelentünk Kováéi Sibastyén Ltjos úrnál, 
hogy nevedben tőle a folyó ev február hó

*) Ezen róva*  alatt közlöttekórt nem válal felelő- 
séget a szerkesztőség.
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17-én a vármegyeház nagytermében veled i 
szemben elkövetett sértésért lovagias elég
tételt kérjünk.

Kovács Sebestyén Lajos úr kijelentésünk 
tudomásul vétele után kijelentette, hogy 
ellenünk *> „provokálásu miatt a bűnvádi 
feljelentést megteszi, — egyébként fenntar
totta magának a jogot, hogy megbizottainak 
megnevezése iránt 24 órán belül intézkedjék.

Folyó hó 19. napján felkerestek Dr. Be- 
licza Pál és Dr. Persay Ferenc urak, min; 
Kovács Sebestyén Lajos úr megbízottai, éa 1 
a kölcsönös nyilatkozatok megtétele után 
a) alatt csatolt jegyzőkönvv tanúsága szerint j 
velük az elégtételnyujtás módjára és ter
jedelmére nézve úgy ezen, — mint a kő- i 
vetkező napon a tárgyalást folyamatba tettük.

Mi a garamkovácsii vasúti állomáson 
felmerült incidens által Kovács Sebestyén 
Lajos úr hölgy vendégeinek félreértés folytán 
és akaratlanul okozott kellemetlenség jóvá
tételére nevedben a teljes elégtételt kész
séggel felajánlottuk, ezzel szemben az ellen
fél megbízói csupán a mellékelt jegyző
könyvben foglalt kijelentést nyi atkoztak 
haj'andóknak felük nevében megtenni, a mit 
mi az okozott túyos sértéssel szemben I 
kielégítő elégtételnek nem fogadhattunk el. i 

Dr. öeiicza Pa. és Dr. Persay Ferenc 
urak a jegyzőkönyv tanusaga szeriül—erro 
megbízatásuk meg-züatát jelentettek be.

Mi a jegyzőkönyv aláírását követöieg 
24 óráig, vagyis február hó 21. napjának I 
esti 6 órájáig — vártuk Kováé*  Sebestyén 
Lajos úrnak az áltatunk igényéit elégtétel 
felajámasa irán'i ujabb intézkedését, mivel
hogy ez azonban a jelzett időpontig be nem 
következett, — annak megállapítás*  me lett, 
hogy a szóba >levö s r ő kifejezés visszavo
nására vonatkozó kijelentés a sajnálkozás 
nyiiváni ása nélkül ke lő elégtételt nem kepez, 
— az ügyet részedről a lovagias-iág szabá- , 
lyai szerint befejazettnek jelentjük ki.

Fogadd kivaló nagyrabecsülésünk kife- I 
jez- sét, a melylyel vagyunk Aranyosinálótou, 
1908. ev február hó 22-én, tisztelő híveid 
Dr. Lányi Gyula e. k., Dr. Lti ey György s. k.

Tisztelettel

Dr. Kraft Dezső
árvaszéki jegyző.

461 1908 tlkvi. szám.
Árverési hirdetmény !

A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
közhírré teszi, hogy özv. Bállá Petemé szü1. fcekete 
Anna önkéntes árverési '"gyében az 1*81.  évi LX. t. 
C. 185 §-a alapján, a lévai kir. járásbíróság területén ; 
levő Léva város határában fekvő özv. Bállá Petemé I 
szü. Fekete Anna tulajdona képező a lévai 1885 
számú tjkvben • A 1 sor 289 hrszáct alatt tozlalt 
beltelekre és azon épült 243 ö. i. számú házra 3612 
korona, ugyanannak a lévai 2182 számú tjkvben A 2 
sor. 2293 brszám alatt foglalt sző'lő ingatlanára 324 i 
koroua kikiáltási árban az ujabbi árverést elrendelte 
és hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 1908 év| 
Márczius 24ik íapján délelőtt 9 órakor ezen tlkvi 
hatóság irattárában megtartandó nyilvános árverésen a 
kikiáltási áron alul is el fognak adatni.

Árverezui szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10*/ e-át készpénzben vagy 1881 évi LX. 
t.-cz. 42§-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881 
évi november hó 1-én 3383 szám alatt kelt 1. M. R. 
8 $-ábau kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni vagy az 1881 évi LX. t.ez. 170 §a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál történt előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatn*.

Kelt Léván, a kir. járásbíróság mint telekÖnyvi I 
hatóságnál 1907. évi február nő 10-én.

Hoffmann Árpád
kir. aljárásbiró.

Bérbeadási hirdetmény.
A magy. kir. államvaeutak Érsekújvár Pri- 
vigyei vonalán fekvő Kdbnan falvai 1040 
hold á 1200 négyszögöl állandó és kitűnő 
cukorrépát termelő birtok 1909 évi ^április 
hó 1-tÖl egymáí’U'án következő 15 évre 
ujó’ag bérbe adatik. — Érdeklődök fordul
janak bővebb felvi1 ágositásért a báró Steiger 
Müngingoni ezámtartói hivatalhoz Szeptenc 
Újfalu, u. p. Nyitra Ludány.______________

Kiadó lakis.
konyha i meilékhelyieégek kiadók. Bővebbet 
ott a hkibao.

Bérbeadó sütöház íXíJr. 
leh' tö legnagyobb kedve roények között 
haszonbérbe kiadó. Jó ater kenyér város
negyed b-m, naponta 160 — 300 kilo kenyér 
► Ütés b ztositva. £• nkezni ehet Grapka 
Józ-ífn-’l L;va Rtkí'c-utca 2 szám.

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

venni.

A szamárköhögés
a s’7nrtn<'kek ezen .'8m''rt réme ellen a 
SCOTT féle EtuUíó minden esetben sike
rben haaznalutik. A SCOTT-féle Emuláló 
a legjobb s-ter gyenge, beteges gyermekek 
erö*itópére,  kiknek gyorsan visszaadja ró
zsás kerek arcukat. Rendkívüli sikere 

és erősítő hatása abban ’e'i ma- 
eyiirázatát, hogy a legjobb, leg
tisztább és >eghatá80sabb anya
gokból állítják össze, melyek a 
SCOTT-féle eljárás fo ytán issle- . 
te*,  könnyen emészthető Emu’- * 
sióvá válnak.

SCOTT-féle Emnlsió 
felnőtteknek s aggoknak ép oly | 
jó c; hatásos, mint gyermekeknek. ' 

En eredeti üveg ara 2 K. 50 f. 
IKIa.pIxa.tó : 

a gyógyszertárakban.

M OLL-FÉLE
LSEI DLITZj-PORJ 
Euyh', "Idó ház.is/er mindazoknál', kik < mésztési 
zavarokban és az ű’ö é etmód egyébb következni^, 
nyeibeu szenvednek.

Egy eredeti doboz ara 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kőjük ^v£oll
készítményeit.

r M Ó L L “ F E LE |
SÓS -B0RSZES2

bedörzsölés.
e''smert, régi j 'hirmvii háziszer 
szaggatás és hűtésből származó 

miudennemü b-t gs ’g'-k ellen
Eredeti üveg ára kox, 1.90 ___
Kapható minden gyógyszertárban

és drogériában. i ft • * z’ »

Föszétküldasi hely MOLL A. gyógyszerész 
és kir. udv. szállító, BJc<, l. Tuchiaiben 9.

Györgyi Lajos
szíj és kocsigyártó ajánlja

6 darab kijavított és 
új féderes kocsijait, 

valamint tulhalmozott lószerszám rak- 
tárát, — öreg kocsikat megveszek 
vagy kicserélek.

Uj festő műhely.
Tisztelettel értesítem Léva város 

és vidéke n. é. közönségét, hogy Léván 
Szepesi-utca 15 szám alatt 

szobafestő és mázoló 
műhelyt nyitottam.

Elvállalok minden e szakmához 
tartozó munkákat, u. m. szobafestést, 
mázolást, cimfestést és

SóSfli tapétázást, 
mindezen munkákat a legegyszerűbbtől 
a legszebb kivitelig szakszerűn szolid 
árak mellett pontosan elkészitem,

Magamat szives jóindulatukba ajánl
va vagyok kiváló tisztelettel

Rubletzky István
festő mester.

Ugyandt egy tanuló is felvétetik.

Mótorvevők figyelmébe
Herkules mótorvállalat

BucLapeit, *V..  "^7*áczi-txt  30.
Ajanja úgy cseplesi. mint malom 

üzemre kitűnően alkalmas legegysze 
rübb benzlnlokcmobiljait, melyek V. kér. 
Váci ut 30 szám alatti gyárban barmikor 

üzemben megtekinthetők.
, Telje®

V L jótállás
. . ' . lifoiMtalu

.fey.V--/. '-A ivemért

Üzemzavarok kizárva 
Bámulatos egyszerű szerkezet! 

Rendkívül csekély benzinfogyasztás ! ! 
13 14 éves fiú is kezelheti !

Árjegyzék ingyen 1 Olcsó árak részletfizetésre! 

tOO éih. tllriitió tevéi a lla^atciszágon üzemben lévő motorokról

1
A Liniment Capsici comp., M 
a Horgony-Pain-Expeller W

IDun pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult kőszvénynel, osuznál és meghűlé
seknél, bedörzsölésképpen használva.

Fi g ye I in e z t e t és. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
olyan üveget fogadjunk el, mely a „Horgony0 
védjegygyei és a Richter cégjegyzéssel ellá
tott dobazba van csomagolva. Ara üvegekben 

qq K—.80, K 1.40 és K 2.— és úgyszólván min
őn den gyógyszertárban kapható. — Főraktár: 
WV Török József gyógyszerésznél. Budapest. 
kV Ol Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz". 
1/M Prágában, Elisabethstrasse 5 neu. 
K N Mindennapi szétküldés.

legdíszesebb 
kivitelben

készíttetnek

könyvnyomdájában Léván.



8 B -A. H S 19GS március 1

Hirdetmény.
A Lévai Takarék- és Hitelintézet 

rt. igazgatósága közhírré teszi, hogy a 
részvénytársulatnál elhelyezett és elhe
lyezendő állandó betétek kamatlábátfolyó 
évi április hó 1-től kezdődő hatálylyal 
a további intézkedésig 4 °|0-ban álla
pította meg.

A betéti kamatadót ez után is a rész- ! 
vénytársulat viseli.

Kelt Léván, 1908. február hó 25.
Az igazgatóság.

1908. évi 737 szám.

Eladási hirdetmény.
A nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi minister úr 

1907 évi 56943/X—1 sz. magas rendelete alapján a zsar- 
nócai m. kir. erdőhivatal tanácstermében folyó 1908 évi 
március hó 9-én délelőtt 10 és fél órakor megtartandó 
nyilvános és pedig írásbelivel egybekötött szóbeli ver
senytárgyaláson eladásra kerül az alsóbámori 20 számú 
telekjegyzőkönyvben bejegyzett következő ingatlanok :

1. 11 A sorszám 226 helyrajzi számú 838 négyzetöl 1 
kiterjedésű területe.

2. A 12 sorszám 227 helyrajzi számú 1058 négy
zetül kiterjedésű területe.

3. A 35 sorszám 417 helyrajzi számú 584. 866/1600 
kát, holduyi területből a rajta levő faállománnyal együtt.

a) egy 16 k. hold 564 négyzetöl kiterjedésű területrész.
b) egy 357 négyzetöl kiterjedésű területrész.
c) egy 4 k, hold 287 négyzetöl kiterjedésű területrész. 
Kikiáltási ár 4388 korona.
Bánatpénz 440 korona.
Versenyzők felhivatnak, hogy a szabályszerűen kiál- ' 

litott 1 koronás bélyeggel valamint a bánatpénzzel ellá
tott zárt írásbeli ajánlataikat a szóbeli árverés megkezdése 
előtt a zsarnócai m. kir. erdőhivatalnál nyújtsák be a hol 
az árverési és szerződési feltételek valamint az eladás 
tárgyát képező ingatlanokat előtüntető térkép is meg
tekinthető.

Elkésve érkezett, nemkülönben távirati vagy utó- 
ajánlatok el nem fogadtatnak és nem tárgyaltatnak. — 
Az írásbeli ajánlatokba nyíltan és határozottan kijelen
tendő, hogy ajánlattevő az általános árverési és részletes 
szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát feltét
lenül aláveti.

Zsarnócán, 1908. év február hó 20-án.
leli"- 2E3rd.0kii-vata.l_

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.

1908. évi 816 szám.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A zsarnócai m. kir. erdőhivatal területéhez tartozó 

Geletnek község határában fekvő és a m. kir. kincstár 
tulajdonát képező
t r a c h y t malouikőbányák 

az alulírott m. kir. erdőhivatal tanácstermében 1908 évi 
március hó 9-én délelőtt II Órakor megtartandó nyilvános 
írásbeli verseny tárgyalás utján az 1912 évi december hó 
végéig terjedő öt évi időtartamra bérbeadatni fognak.

A kikiáltási ár a különféle malomkövek alapáraiból 
és az egyéb kőgyártmányok átalány összegéből áll, mely 
alapárakra és átalány összegre az ajánlatok közös száza
lékban teendők, megjegyeztetvén, hogy a kincstárnak évi 
jövedelme ezen bérletből a különféle malomkövek után 
4600 koronánál- és az egyéb kőgyártmányok után 1400 
koronánál kisebb nem lehet. — Az alapárak jegyzéke 
kívánatra megküldetik. — A benyújtandó zárt írásbeli 
ajánlatokhoz 600 korona bánatpénz csatolandó.

Érdeklődők figyelmeztetnek, hogy az egy koronás 
bélyeg jegygyei és a megfelelő bánatpénzzel ellátott 
szabályszerű zárt írásbeli ajánlataikat, — melyeknek 
boritékára kivül „Ajánlat a geletneki trachyt malomkő
bányák bérletére"1 jelzés ráírandó, és a mely ajánlatokban 
kiteendő, hogy ajánlattevő a versenytárgyalási és szerző
dési feltételeket ismeri és magát azoknak aláveti, — 
legkésőbben a versenytárgyalásra kitűzött óráig annál is 
inkább nyújtsák be, mert, későbben beérkező, valamint 
egyáltalában távirati és utóajánlatok figyelembe vétetni 
nem fognak.

A versenytárgyalási és szerződési feltételek az alulírott 
m. kir. erdőbivatalnál megtekinthetők.

Kelt Zsarnócán, 1908. év február hóban.
2\zl_ leír- ErcLölii-v'a.ta.l.

Legolcsóbb beszerzési forrás!!!

Bazár
Léván Petőfi-utca 9 szám alatt
Női- és gyermek kötények 
Női- és férfi nyakkendők 
Fog-, ruha- és hajkefék 
Fésűk
Hajtűk 
llajcsattok
Piaci táskák 
és egyéb cikkek

Pénztárcák
Szivar- és szivarka tárcák
Társasjátékok
Zene játékszerek
Babák
Pipere szappan
Gallérok és kézelők 

nagy választékban, olcsó áron kaphatók.

1 Uj kávé árak. í
Valódi Brazíliai kávé különlegességek. T

I
... í
alódi észak
Gyöngy-, R 

és? Arany ♦

I

f Természetes színű (nem festett).
I. minőségű Brazillal Cuba

1 kilo 3 korona. — 1. minőségű Gyöng erős < 
, és zamatos 1 kilo 3 korona. — I. minőségű
— Óriási nagyszemű (Ceylon minőség) 1 kilo 3 

korona 60 fillér. — I. minőségű Brazillal San-
r tos 1 kilo 2 korona 60 fillér. — valódi arablal 

mocca igen erős 1 kilo 3 korona 70 fillér.
' Fentin kivül van még raktáron valódi
S> és nyugat indiai Fortorikó-. Cuba , _ 

Jamaikai, Ceylon, Kék Jáva ____ _
_ Jáva Kávé, — most érkezett friss szardínia, 
t orosz halak, Caviar, Déli árok, csokoládé,
- igen finom tea, rom, cognae, bor, pezsgő, sajt 

és túró.
I 3K. a p h a t ó:

• Kern Testvéreknél Léván

Nyomatott Nyitrai éa Táras gyoraaajtóján Léván,


