
XXVIII. évfolyam. 10. szám. Léva, 1908. március hó 8.

ELŐFIZETÉSI

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

FELTÉTELEK.

10 K. - f.
5 K. - f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér. BARS
POLITIKAI HETILAP.

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként - 4 fillér. 
Nyílttéri közlemények garmond- 

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

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. k jt •
Kéziratok vissza nem adatnak. -Megjeleli vasárnap reggel.

felelős szerkesztő : Dr. Katona János. | főszerkesztő : HOLLÓ SÁNDOR.
A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 

kiadóhivatalba kérjük utasítani.
A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Az alispán.
A garami érdekeltség körében ala

kult megyei párt Ordódy Endrét, a 
lévai járás főbiráját jelölte az ürese
désben levő alispáni székre. Tette pedig 
ezt a jelölést abban a biztos meggyő
ződésben, hogy ez által szolgálhatjuk 
legjobban vármegyénk érdekeit s külö
nösen ettől várhatjuk leginkább a 
várni- gye hozott határozatainak szigorú 
s igazságos végrehajtását.

A garami érdekeltség a nélkül, hogy 
bárkinek is érdemeit kisebbíteni akarná, 
tette ezt a vármegye jövendőjére, a 
nagy átalakulásra való tekintettel egy e- 
dül azért, hogy a vármegye vezetését 
olyan kezekre bízza, a mely szigorú 
tárgyilagosságát minden befolyástól 
menten minden időben meg fogja őrizni. 
Panaszkodnak odaát, hogy személyes 
tekintetek okozták azt, hogy a vár
megye kebelében viszály keletkezett. 
Hát a bárány és a farkas meséje újra 
megismétlődött, mert ép a béke-párt volt 
az, amely ezt a kérdést kikapcsolta a 
vármegye létkérdésének feltételei közül 
s belevitte a személyes érdekek nim
buszát a küzdőtérre, hogy a személyes 
érdekek hánytorgatásával súlyt köl
csönözzön érvekkel nem támogatott, 
súlytalan álláspontjának.

A megyei párt mindig távol állott 
a személyes érdekek kultiválásától. Bizo
nyítja ezt azon körülmény, hogy a 
főjegyzőt jelölte az alispáni állásra ak
kor, a mikor még abban a hitben élt, 
hogy a vármegyének a székhely kér
désben hozott határozatával szemben 
legalább is indifferens álláspontot foglal 
el s hogy ennek a határozatnak hiva
tali kötelességéhez képest rideg, betű- 
szerinti végrehajtója lesz. Csalódtunk. 
Ö maga mutatta meg, hogy a vármegye 
határozatával ellentétben áll. De minden 
eddigi cselekedete legalább is azt bizo
nyította, hogy nincsen velünk. S a ki 
velünk nincs, az ellenünk van. Nem lehet 
tehát a garami érdekeltségnek egyetlen 
olyan tagja sem, a ki bármennyire 
tiszteli is a főjegyző személyes tulajdo
nait, hogy szavazatával annak a béke 
pártnak oszlopos tagját támogassa, mely 
egyedül azért alakult, hogy a vármegye 
ismeretes határozatának végrehajtását 
meggátolja s a vármegye gyeplőjét 
azokban a kezekben tartsa meg, a 
kik egy szükebb körű s igazán kis 
kaliberű helyi érdekeltség köréből emel
kedve b általunk támogatva megszállták 
a központi állásokat.

Nekünk szükségünk van arra, hogy 
a garami érdekek hű képviselete a köz
pontban teljes kifejezésre jusson. Meg-

j döbbentőleg hatott reánk, látva, hogy 
| a hivatalos press’ó miként assimilálja 

a körünkből oda származott tisztviselőket.
Ezt az állapotot tovább tűrni nem 

lehet. A törvényhatóság akaratának 
szigorú végrehajtását, mi lelki nyuga
lommal csak Ordódy Endre kezére 
bizhatjuk. Benne megbizhatunk, mert 
az ő eddigi működése, harminc éves 
pályafutása a legnagyobb garancia.

Hát ha szigorú tárgyilagossággal 
mérünk is, akkor a mérleg felénk billen 
s azt bizonyitja, hogy hely esen jelöltünk. 
Ordódy Endre 30 év óta áll a vár
megye szolgálatában s csaknem mindig 
abban a hivatalban, melyet most el
foglal. Sorrend szerint is tehát ő rá 
esik az előléptetés sora. A héten ün
nepelték harminc éves hivataloskodá
sának jubileumát. Az ott. kifejezett óhaj 
hű tolmác8olója a garami érdekeltség 
hangulatának. Látjuk azt, hogy a 
központon nincsen egyetlen ember, a 
ki erről a jubileumról megemlékezett 
volna. Es ez nekünk a legjobb bizo
nyítvány arra nézve, hogy Ordódy 
Endrében oly embert kapunk, ki wiűi- 
den irányban független, elhatározásának 
egyedüli rúgófa saját lelkiismerete s 
törekvéseinek irányítója a vármegye al
kotmányos utón hozott határozata leend.

Figyelmeztetjük tehát a megyei párt 
minden tagját, hogy tegye kezét a 
szivére s foglaljon határozott állást az 
alispán-választásnál. Nekünk nem lehet 
nyugodtan néznünk a már meghozott 
határozatoknak elévülését, a vármegyei 
székhely áthelyezése iránti törekvése
inknek lejáratását, hanem minden 
erőnkkel oda kell törekednünk, hogy 
megbízható, ennek a határozatnak 
végrehajtására alkalmas egyénre bíz
zuk a vármegye vezetését.

Ez a mi létérdekünk. Mert ha ezt 
nem tesszük, akkor egy fontos pozí
ciót engedünk át az ellenfélnek, s 
továbbra is egy a diridé et impera 
elvén megerősödött, kisebbség fog ural
kodni rajtunk.

A választási törvény reformja
„Reméljük, hogy a választói reformot a 

jövő téli ülésszak alatt kép'stk leszünk az or
szággyűlés elé terjeszteni.*

Ezt olvastuk » miniszterelnök újévi 
beszédében.

Érzel ugylátszik, a választási törvény 
reformja, ez a régóta kísértő mumus, mitől 
Mzgysror zágon többen félnek, mint a há
nyán várják — elodázbatatlanul belép poli
tikai életünk centrumába.

Kétségbevonhatatlan az, hogy a demok
ratikus eszmék terjedésének, a szocializmus 
óriási hódításainak kevés európai alkotmá
nyos állam tudott ellentállani.

Ezek az eszmék megdöntötték a szü
letési, a censusos és intellektuális kiváltságo
kon alapuló parlamenteket; ezek az eszmék 
ellenállhatatlanul követelték az alkotmányos 
jogoknak általános kiterjesztését.

Követelték az általános választói jogot.
A parlamentnek ez a reformja kopog

tat a magyar képvisolőház kapuján is. Ér
dekes megfigyelni, hogy Magyarországon 
kik, mely osztályok és milyen érdekek sür
getik a választási reformot'?

Egy geniális magyar politikus találóan 
megjegyezte, hogy az általános, titkos vá
lasztás megvalósítására Magyarországon két 
demagógia szövetkezett egymással : a szo
cializmus és a császári demagógia, az a csá
szári demagógia, mely tudvalevőleg Auszt
riában úgyszólván hatalmi parancsszóval 
vitte keresztül a választási reformot.

A benyújtandó javaslat a magyar par
lamentet, de a magyar politisai életet is sú
lyos feladat elé állítja.

A megoldandó problémának nehézsége 
nem fordul meg azon kérdésen, vájjon idő- 
szetü-s, üdvös e nálunk a választói jogot 
kiterjeszteni.

Azon aggodalom, mely a választói jó- 
gosultság általánosítása, illetve kiterjesztése 
ellen első sorban a conservativ körökben 
felhangzik, hogy ná'unk az alkotmány sán
caiba befogadandó alsóbb néprétegek az al
kotmányos jogok gyakorlása tekintetében 
még nem érettek, tarthatatlan.

Tarthatatlan egyrészt azért, mert ez 
nem a nemzeti politika, banem a liberaliz
mus és a fejlődő alkotmányos élet kérdé-e, 
vájjon üdvös e, opportunus-e,liberális dolog e 

i az, hogy négy millió felnőtt magyar állam
polgár közül három milliót alkotmányos 
jogaiktól megfoszszunk.

Tarthatatlan másrészt azért is, mert a 
magyar választók kétharmad része —a mai 
választási rendszer és a curiai biróskodás 
dacára is— alkotmányos jogaik gyakorlása 
tekintetében, nagyon jól tudjuk, éretlen.

A választási joggal való visszaélés — 
a jelölt és a választók részéről egyaránt 
-— meg van most is és meglesz ezentúl is.

Ismétlem, nem ez a probléma nehézsége, 
banem az, hogy a választási jog kiterjesz
tését a magyar nemzet hegemóniájának, a 
magyar állam megerősítésének érdekében, 
milyen feltételekhez kössüú ? A jelen poli
tikai áramlat Európában a nyelvben, tz ér
zelemben egységes, szóval a nemzeti ál'amok 
kialakulásának és fejlődésének szolgálatá
ban ál); a federaiisztikus, a poliglott álla
mok sorsa meg van pecsételve.

Magyarország - szerencsétlenségünkre 
— népfajilag nem egységes állam; sőt a 
magyar nemzetiségek legújabb oly gálád 
módon törtek a magyar állam közjogi egy
sége ellen is, hogy ellenük a legradikálisabb 
védelemhez ke l nyúlnunk.
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Éi esen védelemben kell első sorban a 
választási törvény reformjavaslatát részesí
tenünk.

Tűrhetetlenül, megalkuvás nélkül ragasz
kodnunk kell ahhoz, hogy a választói jog kí- 
terjesztése a magyar nyelv lírásához legyen 
kötve.

Meg keli követelnünk a magyar nyelv
nek bírását attól, aki a magyar nemzet po
litikai életében jogokat arrogál magának, 
mert a választói jog kiterjesztése ugyan az 
álta'áuos emberi jogok kérdése, de ezen 
jogot a magyar törvényhozás ciak annak 
adhatja meg, a ki a magyar nemzethez való 
tartozását külsőleg is — nyelvével és érzel
meivel — bizonyítani képes.

Rövidlátó, sőt egyenesen bűnös politika 
volna, ha a javaslat ezt a feltételt nem 
tartalmazná.

Magyarország népességének 48 százalé
ka még mindig idegen nyelvű, sőt ennek 
nagy része határozottan ellenséges érzelmű 
ia.

És ha a választói jogot a magyar nyelv 
bírásának cautelájz nélkül a nemzetiségekre 
kiterjesztjük, a magyar államot polyglott 
állammá segítjük átalakítani; a magyar par
lamentet lesiilyesztjük az osztrák „néppar
lament*  nívójára: kezet nyújtunk ahhoz, 
hogy a nemzetiségi képviselők a szocialis
tákkal egyesü've az egységes magyar nem
zeti államot örökre agyonüssék.

Videant consulesI
Dr. Benkó István.

Közszolgálati jubileum.
Lapunk múlt heti számában röviden 

hirt adtunk arról a meglepetésszerü ünne- 
peltetéeröl, melynek Ordódy Endre föbiró 
Közigazgatási szolgálatának 30-ik évfordulója 
alkalmából részese volt, a járás közönsége 
részéről, a községek elöljárósága által kép
viselve. Ezek nevében Szedlacsek János 
zselizi jegyző a következő beszéddel üdvö
zölte a járás szeretett föbiráját :

Tekintetes Föbiró Ur !
Eljöttünk, hogy szivünk örömének, lakos

ságunk tisztelete és ragaszkodásának adjunk 
kifejezést a közigazgatás terén 30 éven át 
lankadatlan buzgalommal kifejtett működésének 
jubileuma alkalmából.

Az Ur Istennek különös kegye az, ha 
embertársunk szellemi és testi épségének teljeben 
a köztisztviselői pályán oty kort ért el. mely 
nem hozott ugyan babérokat, de meghozta 
mindazok ragaszkodását és tzeretetét, t*  kiknek 
érdekeit, jólétét egész hivatali működésének 
deje alatt teljes erejéből előmozdítani igyekezett.

Igen tisztelt Főbíró úr, nyugodt lélekkel 
tekinthet az elmúlt 30 évi működésére, mert 
Íme maga körül látja boldogan és örömtelt 
arccal csoportosulni mindazokat, a kik az On 
fáradságos és önzetlen munkálkodásának 
mindenkor szemlélő, gyakran hűséges segítő 
társai valának, s úgy legilletékesebbek az On 
érdemeinek méltatására.

Ha visszapillantást vetünk közigazgatásunk 
fejlődésére, azt kétségtelenül megállapíthatjuk, 
hogy ezen 30 év alatt nekünk magyaroknak 
sok évek mulasztásait kellett pótolnunk, hogy 
közigazgatásunk a nyugati civilizált államok 
hasonló intézményével egy színvonalra juthasson: 
s ezt elérni sikerült, holott a nyugati álla
mokban évszázadok állottak rendelkezésre a 
békés fejlődéshez, míg nekünk magyaroknak, 
mint a keleti barbár népek töszomszédainak, 
ezek folytonos zaklatása és üldözései miatt 
belügyeinket el kellett hanyagolnunk, mivel összes 
erőnk kimerült Hazánk védelmében !

Képzelhető tehát, hogy közigazgatásunk 
ilyetén rohamos fejlődése, mily nagy mértékben 
vette iyénybe a járás vezető tisztviselőjét, mert 
hisz a gomba módra szaporodó törvényeket neki 
kellett az életbe átírni, azokat a régi rend
szerhez szokott lakossággal megismertetni, azok
nak érvényt szerezni.

Ezen nehéz feladat teljesítéséhez főszolga
bíró úrnak nemcsak szellemi képesség, ügybuz- 
góságra, hanem törhetetlen hazfiasság- és em 
berszeretetre volt szüksége, hogy ezen rohamos 
fejlődésnek, a törvények merev rendelkezéseinek 
mentül kevesebben essenek áldozatul I

Főszolyabiró úr, ebbeli feladatát elismerést 
érdemlő buzgósággal teljesítette, járásunk la
kosságának érdekeit mindenkor szivén viselte, 
s habár a hatalomnak birtokosa volt, műkö
désében a legnagyobb szelídség, részrehajlástól 

ment igazságszeretet vezérelte még azokkal 
szemben is, akik talán arra érdemetlenek is 
valának.

Ez jellemzi az Ön egyéniségét, hazafias 
érzületét, ezért hálás Ön iránt e járás lakos
sága, — s mert ismeri szerénységét, hazafias 
jellemét, ugyancsak hazafias téren dilit mara
dandó emléket az Un eredményes működésének 
az által, hogy a Magyar Iskola hajóra a 
községek körében megejtett gyűjtés eredményéül 
212Ó koronát, a jegyzőikor adományául 200 
koronát az Ön kezeibe teszi le azon tisztelet
teljes kéréssel, méltóztassék azt, a mai nap 
emlékére rendeltetési helyére juttatni

Isten áldását kérve igen tisztelt. Föbiró 
úr és kedves családjára, kívánunk jó egészséget, 
s kérjük, tartson meg bennünket, és e járás 
minden lakosát eddig tapasztalt jóindulatában. 
Isten éltesse I

Eszel egy a gyűjtés eredményét és 
célját feltüntető, a hála és ragaszkodás 
érzelmeit tolmácsoló okmány kíséretében 
átadta a járás elöljárójának a járás ajándékát, 
az ő érdemelnek jutalmául a haza oltárara. 
— Azután még Karafiáth Márius főorvos, 
mint a járásnak a főbíróval együtt működő 
legidősebb tisztviselője mondott igen szép, 
tartalmas üdvözlő beszédet, mire Ordódy 
föbiró meghatottan fejezte ki köszönetét :

Tisztelt Uraim és Barátaim !
A mai ünnepély, melyet 30 éves tisztvi

selői működésem alkalmából rendeltek, annyira 
meghatott, hogy alig találok szavakat lelkem 
hangulatának kifejezésére.

Uraim! Önök mindannyian tudják, vagy 
hogy jobban fejezzem ki, a beavatottak jól 
tudják, hogy minden űnnepeltetéstől irtózom, 
mert az iinnepeltetésnek forrása rendszerint 
hiúságból ered, a hiúság pedig olyan, mint 
a lidérezfény, eltűnik és előtűnik, hogy a 
mocsárba vezessen.

A mai ünnepély azonban vallott elvem 
daczára nem csak rendkívüli örömet okozott, 
de büszkévé tesz, mert annak forrása a haza 
iránti mélységes szeretet, a melyhez személyem 
iránti szeretet fűződött.

Lehet- e fenségesebb s lélekemelőbb cse
lekmény, midőn a járás közönsége tisztvise
lőjének jubiláns ünnepén, szeretetének kife
jezése mellett a haza szent oltárára a magyar 
iskolahajó javára ezreket meghaladó adományt

TÁRCA.
Amerikai élményeim*)

Tisztelt uraim és hölgyeim 1 Van e 
passzusuk ? Hogy volem jöhessenek Ame
rikába ? 1

Avagy kijátszuk a hatóság éber szemeit 
ma este ? S elillanunk a kivándorlók képzelt 
eldorádójába s körül tekintve egy kicsit az 
uj világban, sietve visszatérünk, hogy szöké
sünket senki észre nevegye.

Fiúméból útra kelve, a csizma alakú 
Olasz-országot megkerülve, a Földközi 
tengeren át, sietünk az Atlanti óceánra.

Európai városoknál nem időzünk, mert 
nem érünk rá, csak bámulatomat fejezem 
ki, Szardínia czápa nagysága felett, mert 
én a hason nevű kis halacska után Ítélve, 
liliputinak képzeltem azt.

Tizennyolca napi hajózás után, megér
kezünk Amerikába, Newyorkba.

Hajónkon a kivándorlók száma vagy 
ezerötszáz s külömbözö nemzetiségű, s e 
szerint csoportosulva, vidáman zajonganak 
az alsó fedélzeten.

Lenézek reájuk s elmerülök szemléle
tükben. Egy csoport harmonika mellett | 
vigad, táncol, dalol. Több helyen egy-egy 
csoport pokrócéra kuporogva, az ördög 
bibliáját forgatja, vagyis kártyáznak. Mig 
néhány izmos suhancz birkózik s egész 
se eg bámulója van ez atlétikai produk- 
csiónak.

Az arezok vidámak s lárma, kaczagás
•) Irta s a lévai kath. kör. 1908 február 2-iki 

estélyén felolvasta dezseri Bobok Mária. 

hangzik miudenütt. Reménynyel vágygyal 
telve tekintenek az ujhon, a dollárok 
hazája felé I

Vájjon, hánynak teljesedik be álma, 
reménye ? és hány fog közülük tört re
ménynyel s keserű csalódással visszatérni ? 
És hány fog a nyomor és munka terhe alatt 
tönkre menni ? 1

Ha ezeket az érzelmeket, mely ezeröt- 
Hzáz szivet dobogtat, meglehetne rögzíteni, 
hány színű szivárvány keletkeznék belőle ? 1

A pénztár előtt, három fedélközi utast 
látok álldogálni. Magyarok voltak, szóba 
álltam velük.

Szerencsét mennek próbálni. Az egyik 
összes pénzét, 15 dollárt, veszítette el, vagy 
ellopták tőle s most az idegenben, pénz és 
nyelvismeret nél tül, néz a kétes jövő elé. 
Brassómegyeiek s Newyors közelében óhaj
tanak munkát kapni.

Az egyik tudott valamit németül s 
erre támaszkodott a másik kettő. Családjai
kat Európában hagyták.

Hűvös, csípős szél fogadott minket 
Amerika partjainál s a nap erősen harcolt 
a felhőkkel s köddel, hogy uralmába vegye 
birodalmát.

Kékes messzeséget láttunk, melyben 
csak úgy sejteni lehetett a tova sikló 
hajókat s balra egy világitó tornyot. Míg 
előttünk e kékes köd alapon, impozánsán 
emelkedett ki Newyork látképe s az óriási 
szabadság siobor szürkés körvonala, mely 
— közeledve hozzá — mindinkább erösbödött 
s o'y magasnak látszott, mintha égből szállt 
volna alá.

A szobor a franczia nemzet ajándéka 
s a Hudson folyón, egy kis szigeten áll. 
Tömör talpazaton egy nő alak, a szabadság 
istenasszonya, jobbjában magasra feltartott 
fáklyával. Ezen óriási szoborra, lépcsőkön 
lehet felhaladni, egész a fáklya csúcsáig.

Nevezetes arról, hogy még eddig igazi, 
amerikai yanke, nem volt rajta s csak 
túristák keresik fel.

Látszanak már a felhökarezolók is, és a 
High bridge, mely Newyorkot Brooklinnal 
köti össze.

Newyork, Amerika legnagyobb városa 
a Hudeon folyó torkolatánál, össze olvadva 
Brooklin és Jerseyvel, vagy négy millió 
lakossal. Szédítő magas házai s a zakatoló, 
lüktető élet, bóditóiag hat az emberre.

Földalatti villamos vasútja, egymás 
mellett és egymás alatt, emeletesen húzódik 
a városon át . s a Hudeon folyó alatt, a 
őrülten vágtat. Nemkülönben rohan, siketitö 
zakatolással az elevátor, vagyis a magas 
villamos vasút, mely két emelet magasságban 
van vezetve, az utczák felett, s ugyancsak 
elcsúfitja az utczák kinézését.

A földszinen, a városban, mérsékelten 
halad a villamos, a cab, hanson és aa auto
mobilok sokasága. Különösen ez utóbbi van 
nagyon elterjedve.

Newyorkból gyönyörű vidéken délnyu
gatnak tartva Filadelfiát néztük meg. Ez 
szép nagy város 1.400,000 lakossal a Shuykill 
s Delaware összefolyásánál. Hajó építése, 
szövő és gépgyárai, vagy 300,000 munkást 
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tesz s avval példát szolgáltai az országnak, 
miként kell a hazát nemcsak szóval, de 
tettekkel is szolgálni.

Uraim ! ha a haza polgárai nem csak 
szóval, de tettekkel is képesek a hazát szol
gálni, akkor lehetetlen, hogy a jó Isten áldó 
kezét ne nyújtsa felénk s meg ne segítsen 
ama törekvésünkben, hogy szeretett magyar 
hazánk teljes függetlenségét kivívjuk s azt 
naggyá és boldoggá tegyük.

Huszonnyolcé éve annak, hogy a választó 
közönség bizalma a garami járásból a lévai 
járásba helyezett át. Nehéz viszonyok között 
kezdtem meg tisztviselői működésemet, mert 
azon hir terjedt el. hogy aggott korú főnököm 
eltávolítására törekszem. Hasztalanul töre
kedtem ezen balhitet eloszlatni; nem sikerült. 
Végre is járásom közönsége gondolkozás 
módjának megismerése vezetett a he.yes útra, 
t. i. a közönség érdekeinek jóakarata gondo
zása, a törvényeknek igazságos de méltányos 
alkalmazása.

Ezen törekvésemben az általam már 
majdnem teljesen újra alakított jegyzői kar 
álláspontomat magáévá téve teljes erővel támo
gatott s ezzel elértük azt, hogy a járási, a 
körjegyzői tiszti kar s a községek elöljárói, a 
járás közönsége mintegy összeforrva igyekez
tünk a közjó megvalósítására s ezzel megszűnt 
az a balhit, melyet irányomban tápláltak, de 
föeredménye az volt, hogy az érdekeknek 
különös istápolása által a körjegyzői kar, a 
községi elöljárók, olyan magas színvonalra 
emelkedtek mint kevés helyen az országban. 
Ezen összhangzó tevékenységből eredő egymás 
iránti szeretet, fejlesztette a haza iránti szere
tető!, mely teljes fénnyel pompázik akkor, 
midőn jubilaris emlékül a haza szent oltárára 
a magyar iskolahajó javára országra szóló 
eredményt tett.

Szives, kedves s hazafias megemlékezé
sükért fogad’ják szívből jövő köszönetemet, arra 
kérve, hogy szeretetemet tartsák meg számomra 
addig, míg arra érdemes leszek

Járásom közönségének lelkes hazafias 
magatartása érintetlenül nem hagyhatott, 
ennélfogva az adományhoz 200 koronával 
árulok a magam részéről is.

1 Az ünneplők lelkes éljenzéssel fogad
ták az ünnepelt beszédét, aki ezután köny- 
nyes szemekkel fogott kezet munkatársai
vá1, akikkel hosizu évek folyama alatt a 

járás buzgé szolgálatában, ezymás önzetlen 
támogatásában, a a haza munkás szeretető
ben összeforrott, — Délben az ünneplő*  a 
Derojén-féle vendéglőben társas ebéden 
vettek részt, ahol több lelkes beszéd hang
zott el az ünnepelt főbíró közszolgálati 
érdemeinek méltatásában, amelyek lényege 
az volt, hogy Ordódy Endre főbírót igazság
os hazaszeretete, a köz igazgatás labirintusában 
való páratlan jártassága, erélye és meg nem 
alkuvó önállósága méltán képesítik arra, dogy 
az autonóm vármegye első tisztviselői székét 
elfoglalja !

A városok és az adóreform.
Magyarország törvényhatósági jógii es rendezett 

tanácsú városainak Budapesten egy bég j ült országos 
ertekezlete a kepviselöbázhoz terjesztett egyenes 
adóreform javaslatokat úgy az adózó közönség, mint a 
városi háztartás szempontjából beható tanulmány és 
vizsgálat tárgyává téve, e vizsgálat eredményét a 
következőkben állapítja meg :

I. Az adóreform javaslatok bevallott céljukat ! a 
szegéuvebb néposztályok tehermentesítését és a fundált 
jövedelem megfelelően erősebb megadózását mm 
valósítják meg.

A reform által megvalósítani kívánt jövedelemadót 
tekintve, amily helyes a fokozatos jövedelemadó 
eszméje, megái'apitandó hogy :

1. A 600 koronában megállapított adómentes 
létminimum túl alacsony, különben is helytelen annak 
egységes megállapítása, mely mel őzi a helyi viszo 
nyoknak megfelelő kiilöuböző fokozatokat és" igy a 
városi lakosság szempontjából annak gyakorlati alkal
mazhatósága teljesen kizártnak mutatkozik.

2. A java«’ai az együttes adózás elvét túlzásba 
viszi, midőn a megadózta ás alkalmazását, nem szorítja 
a házas’ársakra. Ezáltal indokolatlan terhet ró éppen a 
szegényebb munkálkodó osztályokra.

3. A jövedelemadó fokozatainak a megállapítása 
helytelen, amennyiben az adótételek az alsó és közép
fokozatokban, rohamosan emelkednek, aminek következ
tében a jövedelemadó mindenkor jóval felette áll az 
osztrák jövedelemadónak, ho'ott a hazai jövedelemadó- 
teher az osztrák adóterhet versenyképességünk megóvása 
céljából mar csak azért, sem haladhatja meg, mert az 
osztrák hozadéki adók és különösen az osztrák kere
seti adó terhe amúgy is csekélyebb a reform által 
tervezettnél.

4. A javaslatnak a beva’iásra, az adókivetés és 
jogorvoslati eljárás egész menetére, különösen az 
adózók könyveinek megvizsgálására, a tanúdra és 
szakértőkre vonatkozó szabályai az adózó közönség 
indokolatlan zaklatását foglalják magukban,

5. A javaslat a humánus és szociális szempontokkal
| ellentétben, mereven elzárkózik altéi, hogy a családi 
' körülmények és rendkívüli csapások az adózásnál 

kellő figyelembe részesüljenek.
6. A jövedelemadó kontingeutálása teljest n el len - 

i kezik annak természetével és csakis a kincstár érde- 
I keit védi. Nem gondoskodik arról, hogy az esetben, 

ha az adó eredménye a főösszeget meghaladja, a 
többlet az adóteher megfelelő leszállítására fordittassék. 
Másfelől a kontigeus túlmagis, és a pótkivetés minden 
valószínűség szerint be fog következni, ami a jövede
lemadó különben is magas terhét még tetemesen 
fokozza.

A földadó tervezet reformja céljának meg nem 
felel, me t nem gondoskodik a téves osztályozás vala
mint a jövedelmi tokozatok tekintetében fennálló arány
talanságok kötebző és hivatalból való megszüntetéséről 
az adó ku csat más foglalkozási körök rovására indo
kolatlanul leszállítja és noha a jövedelemadót, annak 
természetével ellentétben, kontingentálja, a földadó 
minimális főösszegét nem állapítja meg.

A házadó körében a házosztályadónak épen 
legalsóbb osztályai emelkednének és a házadó körzetek 
veszedelmes expediensének alkalmazása, egyfelől 
mesterségesen kiterjeszti a házbéradó alkalmazását, 
másfelől lehetővé teszi azt, hogy a megadózás tekin
tetében egy és ugyanazon község területén nagy egye 
netleuségek álljanak elő.

A házbéradó kulcsa továbbra is tú'mngas marad, 
a mi fokozza a lakásdrágaságot és kizárja annak a 
lehetőségét, hogy a községek a házak jövedelmét saját 
háztartásaik céljára a szükséges mérvben igénybe 
vehessék.

A városok erőteljesebb fejlődése érdekében elha
gyandó azon megkülönböztetés, mely az ideiglenes 
adómentesség tartama tekintetében a még beépítetlen 
helyeken és a lebontott épület helyén emelt épületek 
között terveztetik.

Az általános kereseti adó terhe, tekintettel arra, 
hogy ezen adónem a javaslat szerint a jövedelem 
kötelező bevallására és megállapítására van alapítva, 
túlmagas, ezen adó 5°/0-os kulcsa veszélyezteti kereske
delmünk és iparunk produktivitását és versenyképessé
gét, az értelmiségre kirótt 4%-os adókulcs pedig ezen 
foglalkozásokkal arányban nem álló terhet képvisel. 
De ezenfelül :

1. Indokolatlan és igazság'alan tehertöbbletet 
jelent a kereskedelem és ipar szempontjából az, hogy 
a kereseti, valamint, a jövedelemadó kivetése mindenkor 
az előíő év tisz*a  nyeresége alapján történik és a 
korábbi évekből eredő veszteség levonása nincs me
gengedve.

2. A minimális tételek intézménye ezen adónem 
kerétében fent nem tartható és azoknak a mai álla
pottal szemben bárminő emelése indokolatlan.

3. A jövedelemadó kivetésére alakított bizottságok, 
amelyekben a kereseti adó alá tartozó adózók csak 
csekély mértékben vannak képviselve, nem bízhatók 
meg a kereseti adó kivetésével és arra csak oly külön 
bizo'tságok lehetnek hivatva, amelyekben a tagok 
többsége a kereseti adó alá tartozó adóalanyok, első 
sorban tehát a kereskedelem és ipar köréből vétetik.

4. A kereseti adó főösszegének megállapítása még 
az átmenet 3 évére sem helyeselhető és különösen uem 
annak 28 millió koronába történt megállapítása.

A nyilvános számadásra kötelezett vállalatok 
adójának a jövedelemadó alkalmazása utján történt 

, emelése teljesen indokolatlan és ezeu vállalatok mai 
(13%-os kulcau) adója a felső határa azon adótchernek, 
amelyet a vállalkozás a gazdasági élet lényeges kára 
nélkül még elviselni képes.

Az adóalap megállapítására vonatkozó szabályok 
1 nincsenek kellő tekintettel a vállalatok valóságos

foglalkoztatnak. A vasút magas töltésen, 
félkörben megkerüli a várost s belátói annak 
gyönyörű, széle?, egyenes fákkal szegéiyzett 
utczáit. Innen kirándultunk a környékre, ; 
hol fejedelmi szépségű, ó angolatilü nyara
lók vannak. A milliomosok nyári üdülő 
helyei.

Utunkat északnyugatnak vettük és 
Pennsylvánia fővárosába P.ttsburghba, a 
világ legnagyobb gyárvárosába értünk.

Hegye?, halmos vidéken, regényes 
fekvésű város, az Alleghsny és Monongahela 
folyók egyesülésénél. 600,000 lakossal. 
Rengeteg szénbányái és világhii ü vasipara 
van, mely gigászi erővel ölel fel és emészt 
meg minden munka erőt, verejttkes fárad
ságot s nem egy ifjú virágzó életet.

Itt épült a viiághiiü Carnegie féle i 
muzeum és könyvtár, melynek rendkívüli ' 
nagysága és gazdagságáról másutt emléke
zem meg.

Pittsburgh, messze kiterjedébű vidéké
vel, villamos vasutakkal s telephon hálózattal 
van össze kötve.

8 míg a város szivében a 16 emeletes 
felhökarezolókban, irodák s kereskedelem 
ötpontosul, külső részei, széles utakkal 
keresztezett, gyönyörű pázsitos tereken, 
villaszerű épületekkel, kellemes magán 
lakásokat nyújt.

Pennsylvania oly gazdag ásványi dől- | 
gokban, amilyen kopár a föld kivül. Ha 
megfúrják vas, vagy szénre bukkannak, . 
▼agy petróleum vagy gáz jön elő. Ennél 

fogva a tűzhelytől kezdve a kazánokig, 
minden gázzal fülik.

A kék ég ritkán mosolyog reá, mert a 
gyár kürtök ezrei eürü, sötét füst felhőbe 
borítják.

Esténkint a komor, barna eget, liiivö- j 
rös felhők világítják meg. A gyártelepek ; 
örökös tüsü kohóinak reflenxe ez.

A Monongahela partjain, kékes hegy
oldalon, min*  rezgő csillagok, villognak a 
város lámpái. Lentebb, a vasgyárak és 
hámorok, hömpölygő tüzes füstje vörösre 
festi az eget és vitet s a kür'ök lángnyelvei 
lobogva ostromolják az eget.

Mintha a pokol tornácza nyilt volna 
meg.

Pittsburgh környékét is összebarangol- 
tuk. Carnegie, hegyek aljában fekvő telep, 
mely fából épült emeletes házikóival s 
templomaival, kellemes benyomást tesz az 
emberre.

Wilkinsburg arról nevezetes, hogy vagy 
30.000 lakósa daczára, egyetlen kocsmája 
sincs.

Swissvale, Braddock,gyártelepek, vagyis 
kis városok, 20-25 ezer lakossal. Utóbbi nevét, 
sir William tábornoktól nyerte, ki a jelen
legi templom helyén, egy, a vad indusokkal 
vivott csata alkalmával, életét vesztette.

Továbbá, Hamesteade szintén gyártelep, 
jobban mondva város. Ezek mind Pittsburgh 
környékét képezik s idővel egészen egybe 
fognak azzal olvadni.

Feltűnő, hogy e községek és gyártele
peken o'y sok külömböző nemzetiség és 

val'á*  felekezet, mely szépen, békességben 
fél*  meg egymás mellett, a vallási buzgalom 
lank&dása nélaü1. Ebben bizonyára nagy 
érdemeik vannak, a vallás apostolainak, 
papjaiknak, kik keresztényi türelemmel 
tisztelik egymás vallását és erős hit és 
meggyőződéssel velják s szolgálják a saját
jukat.

Amerika, a szabadság emlék napján 
kivül, nem tart más ünnepet. Hanem a 
vasárnapot, úgy meg szenteli, hogy nemcsak 
a munka szünetel, hanem kocsmái is zárva 
vannak, szombat déltől, egész vasárnapon át.

Pittsburghból északnak indultunk, Buf- 
falóba. Utunk hegyes, völgyéé vidéken 
haladt, mint a mi felső vidékünk. De nem, 
még sem. Mintha vulkánokon robogott 
volna vonatunk, a gyárkürtök ezrei okádták 
a külömböző szinü füstöt s hol gázt hasz
nálnak tüzelőnek, a kürtökből láng lobog fel. 
Üveg, tükör, vas, teugely, kerék gyárak, 
koksz égetők, gáz és petróleum finomítók stb.

Az Alleghany folyó mentén a völgy 
mindinkább elükül s a gyárak ritkulnak.

Egy kanyarodásnál Oilsteade városához 
érünk. Hol óriási, kő és vasból épült 
petróleum tartályok, egész várost alkotnak. 
S miután az egész város rafinál, az ember 
majd elájul az erős kőolaj szagtól.

Följebb haladva, a hegyek ellapulnak 
s a völgy kitágul. Erdők, irtások s legelők 
között haladunk. A vidék mindinkább 
lakatlanná válik. Néha látni ©gy-egy kis 
falut. Egyiknek templomán kereszt látszik, 
a másiknak temetőjét pillantom meg
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üzleti eredményére éa igy különösen helytelenítendő, I 
hogy a javaslat az adót az előző üzleti év eredménye 
alapján állapítja mer, a korábbi évekből eredő veszte
ségek levonását pedig kizárja.

Az adó kivetésére, a 2’>°/0-os adópótlék előírására 
és a pénzügyi hatóság eljárására vonatkozó szabályok 
e vállalatok kereseti adója körébeu is merőben indo
kolatlanok.

Lényeges hiáuya a javaslatunk, hogy az öuadóz- 
tatást e téren teljesen megszüntetni kívánja.

Végül teljesen elhibázottnak mutatkozik a javaslat 
azon intézkedése, mely a X0/0-nál magasabb kamat 
szedését a kereseti adó kulesáuak 5%-os felemelésével 
kívánja sújtani, amennyiben ez az intézkedés az uzsora 
eseteinek csökkentését elérni nem fogja, sőt arra vezet, 
hogy a hitel igénybévételét megnehezítse és azt 
megdrágítsa.

A tőkekamat és járadékadó mai kulesáuak a 
kölcsönkőtvények, elsőbbségi kötvéuyek és záloglevelek 
tekintetében tervbevett fentartása helytelen.

A szolgálati viszonyból származó illetmények és 1 
ellátások adóterhe az adókulcs leszállítása dacára, az 
adóalapnak, a lakásbér és egyébb pótlékok iigyelembe- 
▼étele útján történt kiszélesítése következtében nő és 
ekként különösen a uera állami köz-, valamint a 
magánaikalmazottak adózási helyzete rosszabbodik, 
ami újból a kereskedelem és ipar, valamint általában 
a városi lakosság helyzetére vau káros visszahatással.

A városi lakosság helyzetén tehát a reform épen 
nem fog könnyíteni, sőt midőn egyfelől a földadó | 
kulcsát leszállítja s a föld megadóztatását általában 
csökkenti, az ekként előállt hiányt pedig részben más ' 
osztályok erősebb igénybevétele útján kívánja fedezni, j 
másfelől pedig a kereseti és jövedelmi adókat lénye
gesen fokozza, oly új terhet ró az amúgy is aránytala- j 
nul megterhelt városi lakosságra, amely aunak teher- , 
viselő képességét messze tú 1 haladja.

II A községek, s különösen a városok pénzügyi I 
helyzetén a refoirojavaslat egyáltaláu nem segít!

Célravezető egyenes adóreform a községi adózás I 
egyidejű reformja nélkül Lem képzelhető, ez pedig I 
máskép nem lehetséges, miatha legalább is az ingatlant 
terhelő hozadéki adókat az állam a helyi adóztatás 
céljára engedi át. A pótadók a községek mindinkább 
fokozódó szükségleteit nem képesek fedezni és állami 
egyenes adórendszerünk aránytalanságát szinte az 
elviselbetetlenségig fokozzák.

Azt a lehetőséget pedig, hogy az aránytalanságok 
legalább részbeni csökkentésére a városi háztartásba | 
a fokozatosság bevitessék s e célra első sorban a 
jövedelemadó után legyenek pótadók kivethetek, a 
tervezet indokolatlanul kizárja.

Az előltiiuk levő reform a föld és házadénak még 
részleges áiengedétét sem tervezi, csupán az indokolás | 
tartalmaz egy teljesen homályos ígéretet, és aunak a 
kilátásba helyezését, bogy a városok a bor és húsfo
gyasztási adó bizonyos százalékában fog részesülni. 
Egy előző kormány alatt a bor és húsrogyasztási adó ■ 
teljes átengedése vétetett tervbe és ma, midőu a 
midőn a városok közélelmezésének érdeke a husfo- | 
gyasztási adó teljes eltörlését teszi szükségessé, nem ■ 
elégítheti ki a városokat a bor és húsfogyasztási 
adóbau való meg sem határozott részesedés bizony
talan igérése.

Aunál súlyosabban érinti a községi adózás rende
zésének a mellőzése a községi háztartásokat, mert a

airbalmukon fehér koczka kő, vagy kis : 
piramissal. Elvétve tűnik fel egy egy farm, 
silány kukoriczással, vagy sovány búza 
földdel. Az emeletes kis taház közelében | 
tehenek, lovak legelnek.

410 kilométeres utón, vonatunk csak öt j 
helyen állt meg.

Schatoyua tó partján, hason nevű állo
máson, élelmes amerikai csemete, nagyhan
gon kínálta a pattogatott kukoriczát. Mig a 
kalauz, nyomtatott reklámokat osztogatott 
reuma ellen.

Este lett. Tó és farmok eltűntek a 
sötétségben s kilencz órakor érkeztünk 
Budaiéba. Hol is az a kellemetlen megle
petés ért, hogy nem bírtunk szobákat 
kapni.

Szidtam is az utasokat, hogy mit 
csavarognak, nem tudnak otthon maradni.

Már a harmadik hotelbe hajtattunk, 
hol végre meg kaptuk szobáinkat s én 
megbékülhettem, a csavargó utasokkal, a 1 
kiknek sorába jó magam is tartoztam.

Butfaió nagy város, 500000 lakossal. 
Szép szélei, egyenes, asztalt burkolatú utai, 
a járdáktól, méternyi széles pázsittal van 
elválasztva, illetve segélyezve s Jooabps fa 
sor ékíti. A szem mindenütt üde zöldet lát, 
a város szívéhen,' óriáil kerek téren — 
melyhez legyező alakban futnak a város 
utczái — áll, Mac Krnleyp a volt elnök 
emlék oszlopa, aki Budi dban 1901 szep
tember 14 én orgyrlo-knak esett áldozatul.

Folyt! Vöv/

javaslat a főldadókataszternek kiigazításával, a háza
dókataszter készítésével és nyilvántartásival, a vonat
kozó összes változások helyszíni felvételével, a , felek 
helyett a kiilömbözö ad<»vallomásokir<k elkészítésével, 
a bevallott adatuk helyességének a helyszíni felülvizs
gálásával és számos hasuuló rendelkezésével, újabbi 
igeu lényeges terheket hárít a vámosokra.

Az általános teherviselés elvével nem egyezik meg, 
hogy a köztisztviselők a községi adózás terhei alól 
meutesittesseuek és a pénzügyi nehézségekkel küzdő 
községek háztartásának könnyítése érdekében megálla
pítandó a köztisztviselők községi adózási kötelezettsége.

Miután végül állami egyenes adóink reformja az 
adóteher igazságosabb elosztását csak úgy valósíthatja 
meg, ha az önkórmányzati adózás rendszerét legalább 
részben az állami adózástól fiiggetleu önálló alapokra 
fekteti — mulhata.'lanul szükségesnek tartja az érte
kezlet, hogy a tervezett állami adóreform az önkór
mányzati adózásra vonatkozó reformjavaslattal együt
tesen terjesztessék elő.

Mindezekre való tekintettel kimondja az értekezlet, 
hogy a benyújtott adó reformjavaslatok jelen alakjukban 
sem a községi pénzügyek, seinaz adózó közönséghelyzete 
szempontjából el nem fogadhatok és hogy azok érdem
leges tárgyalásuk előtt a megjelölt irányokban gyökeres 
átdolgozásra szorulnak

Elhatározza az értekezlet, hogy a szükségesnek 
elismert módosításokat részletesen indokolt emlékirat
ban a kormányhoz, vala i.int a képviselőházhoz 
felterjeszti.

Különfélék.
— Alispánjelölés A garami érdekelt

ségből alakult megyei part folyó hó 5-én 
L *ván  a városháza dísztermében gyűlést 
tartott, melyből eredöíeg az alispáui állásra 
vármegyénk egy kipióbált erejű és a 
közigazgatás életében három évtized mun
kájával széles látókört, dús tapasztalatokat 
szerzett tisztviselőjét, Ordódy Eadre főszol
gabírót je.ölte. E jelöléssel a párt szem 
előtt tartotta az autonóm tör vény hatóság 
érdekeit, melyek a közigazgatasban expertus, 
önálló gondolkozású és független
elhatározása erőt kívánnak arra a polezra, 
mely az autonóm vármegye első és legfon
tosabb stalíuma. Ugyaucsak a törvényhatóság 
erejének, mindennemű fejlődésének céljából 
oly egyént akar az alispáni székbe ültetni, 
aki ezen fejlődés egyedüli helyes irányát 
követve nem áll kisszerű magán- és helyi 
érdekek szolgálatában. Ez egyént a garami 
megyebizottsági tagok Ordódy Eüdre főbíró 
személyében találják meg. Az elmúlt év 
nyarán, amikor komoly formában elterjedt a 
hir, hogy Simonyi Béla akkori alispán többé 
nem vállalja el ar alispán tisztét, Mailáth 
István főjegyző neve került forgalomba. A 
garami járásokban méltán becsült név 
viselője rokonszenvesen fogadtatott, csak 
az iránt merültek fel aggodalmak, vájjon 
újabb összeköttetései nem kényszeritik-e 
bele a maróti érdekeltség szüke’ob körébe. 
Ezen aggodalmakat már a múlt év tavaszán, 
a lévai képviselőtestület megalakításakor 
tett kijelentései némileg alaptalanoknak 
tüntethették fel, mert hiszen azon kijelen
tések önként, nem kényszerítve eredtek, 
aminthogy jelöltetése érdekében az első 
lépéseket a garami vidéken ö maga tette 
meg. A garami párt tehát elfogadta Mailáth 
István jelöltségét, akitől legalább is semle
gességet várhatott a vármegye székhelykér- 
desében. De a többség akaratának végrehaj
tásától való félelem a központban csakhamar 
megváltoztatta a helyzetet. A maróti érde
keltség szükségesnek látta, hogy Simonyi 
maradjon meg az aiispáui állasban, mert ez 
többek közt annak feltétele gyanánt is 
i,át?zott, hogy főispánná kineveztessék — s 
a maróti érdekeltség ezen határozatának 
nyomása alatt Mailáth a garami pártot zsák 
utcába juttatta. A jefÖitségről, melynek 
fenntartását arra az esetre is vállalta, ha 
vele szemben Simonyi Béla is fellépne, csak 
akkor mondott le, m kor mar a garami párt 
jelöltet nem állíthatott. Elhatározása, illetőleg 
kényszerhelyzete a lemondásra már akkor 
megvolt, mikor még Kagy János volt a 

főispán, akinél annak idején bejelentette, 
hogy pályázik az alispáni állásra és akitől e 
tekintetben támogatást is kért és nyert, — 
de lemondását nem közölte Kazy főispánnal, 
akinek még hatalmában állott volna a 
pályázati határidő meghosszabbítása. Ezek 
miatt nem vehetett részt a garami érdekeltség 
az alispán-választásban, aminek a párt elnöke 
a :kor kifejezést is adott, habár a részleteket
— tisztán lojalitásból — akkor nem is 
merítette ki. Simonyi Béla főispánná kine
vezése után a kormány képviselőjének, meg a 
törvényhatóság első választott tisztviselőjének 
viszonya igen fontos az autonóm kérdések
ben ; a föntebbieken kívül ezért sem jelöl
hette a garami páit Mailáth Istvánt az alispáni 
székre, aki külörben a székhelykérdésben is
— pronunciáit rokonszenvének ellenére — a 
garami érdekeltség ellen szavazott.

— Városi közgyűlés. Léva r. t. vá
ros képviselőtestülete f. hó 6.-ik napján 
rendkívüli közgyűlést tartott Bódogh Lsjos 
polgármester elnöklete alatt. A polgármester 
jelentést telt a házi pénztár állapotáról, a 
fogyasztási adókkal összefüggésben levő ál
lamsegélyről, mely 13,886 koronát tesz ki; 
egyúttal jelentette, hogy a kért 15 000 ko
rona előleg helyett a pénzügyminiszter 10, 
000 koronát utalványozott. — Ezután a 
Sportegylet kére me került sorra a városi 
liget átengedése tárgyában. Mivel a közön
ség már előzőleg felvilágosítást nyert az 
ügyről, ezúttal egyetlen tiltakozó hang sem 
merült fel s a kepviselötesiület a kötelező 
névszerinti szavazással egyhangúlag elfogad
ta a Sportegylettel kötött szerződést, mely
nek értelmében a város 20 évi használatra 
átengedi a ligetet a Sportegyletnek azzal, 
hogy abból a város közönsége ki ne záras
sák, s azon kérésziül ezentui is egy össze
kötő gyalogút feDntartassék. Hí a Sport
egylet 20 éven beiül felosztanék, akkor 
úgy a liget, mint az egylet által hozzá vá
sárolt ingatlanok a város tuljdonába mennek 
át. A szerződés a Sportegyleire nézve ha
tályba iép, amint a képviselőtestület elfo
gadta. — Elfogadta a közgyii és a pótadó 
változásokra vonatkozó jegyzéket, úgyszin
tén azt, hogy a gyámpénztári tartalékalap 
(16.661 K. 61 fillér) összes kamatai (732 K. 
7 fillér) az elhagyóit gyermekek segélyalap
jába utaltassanak. — Tudomásul vette a 
közgyűlés, hogy az áli. vasúti üzletvezetöség 
elutasította a város kérvényét, melyben az 
állomáshoz vezető úttest kerarait költségei 
egy részének megtérítését kérte. Ugyancsak 
a kereskedelemügyi minisztérium >s elutasí
totta a kérvényt és a régebbi szerződésnek
— mely közönséges kavicsolt útra vonat
kozott — rideg álláspontjára helyezkedett, 
kimondván egyúttal azt is, hogyha ezen 
úttest áttétele válnék szükségessé, a kera- 
mit-burkolatot fe'.szedetheti a város, de ha 
ott hagyja, kártérítést ízért nem igényelhet.

— Március idusa,. Ez idén a magyar 
nemzet a szabadság vertelen forradalmának 
60*ik  évfordulóját, fogja ünnepelni. Sokan 
vannak, akik azt mondják, hogy nincs 
okunk ünnepelni, mert h szén a magyar sza
badság eszméi még mindig nem valósultak 
meg. Ez igaz, de a márciusi napok a sza
badságért való küzdelemre emlékeztetnek, 
s ezt a küzdelmet a magyar nemzet mind
addig abban nem hagyhatja, míg a teljes 
magyar szabadság meg nem valósul. Ez okból 
városunk hazafias közönsége a folyó ünnepet 
az eddigieknél nagyobb mérvben óhajtja 
megünnepelni. A folyó hó 1-én a polgár
mester által összehívott szervező bizottság 
Köveskuti Jenő tanítóképző intézeti igazga
tót választotta a rendező bizottság elnökévé, 
aki másnapra ezen bizottságot összehiván, 
abban az ünnep keretei megáliap»ttattak. 
Meghívta a bizottság kerületünk képviselőjét, 
ifj. Madarász Józsefet, ünnepi szónokká 
felkérte Divényi Gyula főgimn. tanárt, 
továbbá részvételre fölszólítja az összes 
lévai egyesülteket és köröket. Az ünnep 
részletes rendjét falragaszok fonják tudtul 
adni. — A rendező bizottság kéri váro
sunk hazafias közönségét, hogy az ünnep 
költségeire gyűjtő ób az ünnepi ebédre felhívó 
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iveket sz>ven ügyeimére méltasía. Az esetleg ] 
fennmaradó összeg a honvédemlék alap- i 
jóhoz caatoltatik. A lévai ifjakból szervezett 
rendezőség tegnap este tanácskozott az ün
nepély méltó és díszes kivitele felöl.

— A tudományos felolvasások befő 
jezése. A helybeli főgimnázium dísztermében 
csütörtökön, márezius 5-én fejeződtek be 
nagy látogatottságnak örvendő felolvasások 
Az utolsó felolvasó, mint jeleztük, Divényi 
Gyula L-egyesrendi tanár volt, aki az ö 
vonzó stílusával és nyugodt előadásával 
ismét kellemes órát szerzett a szép számú 
közönségnek. Felolvasott az olvasmányokról. 
Melyik kornak mik a kedvelt olvasmányai, 
mit szeret a kis fiú, leány, nagy hú és nagy 
leány olvasni ; miként fej'ödik az olvasmány 
alapján a szív, a jellem. Nigyon sok szép 
pé’dát hozott föl arra, hogy a gyermek és 
ifjú kornak olvasmányain fo nó t korunkban is 
tudunk gyönyörködni ; újra megszületik 
bennünk a sok szép terv, mint akkor, mikor 
ifjak voltunk. — A példákkal azt akarta a 
tanár úr bemutatni, hogy a nevelők és első I 
sorban a szülők kisérjék állandó ügyelőmmel 
a hatalság állandó olvasmányait, mert a 
mily nemesítő soknak a hatása, ép oly 
veszedelmet okozó, restet-lelkec tönkre tevő , 
a lelkiismeretlen Írók által gyártott sok 
fércmunka, hírlapi cikk, hirdetés stb. ame
lyeknek olvasásától még az előrehaladottabb ' 
korúak is megbódulnak. A tanulságos felol
vasás mély gondolatokra buzdította a hall
gatóságot, mely éljenzéssel és zúgó tapssal , 
fejezte ki elismerését Divényi Gyula tanár 
úr iránt. Az elején és végén utoljára gyö- . 
nyőrködtünk Konsch Gyula tanár úr bra
vúros zongora játékában. Különösen nagy 
tetszést aratott a befejező darabbal, mely 
Liszt Ferenc Rákóczi indulója volt.

— A Kath. Körben ma vasárnap d. 
u. 3'/, órakor Dr. Katona János képzöin- 
tézeti tanár tart előadást, Kozma Vilma k. 
a. szaval és Mendelsohn egyik müdalát éne
kelik Bartos M és Csuvara G. k. a. — Az 
ismeretterjesztő előadáson a választmány 
szívesen lát minden érdeklődőt. Belépő díj 
nincsen.

— A Kaszinó teaestélye. Február 
hó 29-én este a Kaszinóban igen sikerült 
teaestély tartatott, melyen szép számú 
közönség vett részt. Eiti 9 órakor már 1 
vígan, fesztelenül folyt a táncmulatság, 
mely a szünórai teázást n m tekintve szinte 
szakadatlanul reggelig tartott. A rendkívül 
kedélyes mulatságban a következő hölgyek 
vettek részt : asszonyok : Arvay Józsefné, 
dr. Balogh Jenöné, Balosak Lászlóué, Ben- 
kovich Gézáné, Bitesek Józsefné, özv. 
Farkas Józseféé, Faragó Samuné, Féja 
Kálmánné, dr. Gyapay Edéné, dr. Halasy 
Kálmánné, Hetzer Adolfné, Henyey E.ekné, 
Ivanovícs Béláné, dr. Kmoskó Béláné, 
Köveskuti Jenöne, Kriek Jenöné, özv. 
Lokola Adolfné, dr- Medveczky Károlyné, 
Medveczky Sándorné, Merkáder Alajosné, 
özv. dr- Novotny Imréné, O.'dódy Endréné, 
Orlmann Fidélné, Pólya Andorné, Suhajda 
Jánosné Schulpe A fonzné, Szilassy Dezsöné. 
hiányok ; Arvay Mici, Bslcsák Tóni és 
Ilonka, Bobok Murissá, Farkas Kamilla, 
Gyapay Marosa, Halasy Valéria, jánossy 
Juliska, Kriek Margit, Medveczky Miczi, 
Medveczky Etelka, Novotny Margit, Pólya 
Gizi, Szakmary Margit, Vajda Ilike.

— Léva verebélyi vasút A megyei 
párt folyó hó 6 án tartott gyűlésében 
Leidenfrost Tivadar indítványára elhatározta, 
hogy minden lehetőt elaövat arra nézve, 
hogy a L íva-verebélyi vasút létesittesséa, 
s ezen cél kivitelére Kazy Jánot, Leidenfrost 
Tivadar, és BAdogh Lajos tagoltból álló 
bizottságot küldött ki.

— A londoni Állandó kiállításon 
hazai tanintézeteink is szerepelnek. A lé
vai áll. tanítóképző igen jelentékenyen lesz 

képviselve. A kultuszkormány megbízásából 
ugyanis Kriek Jenő képzőintézeti tanár a 
magyar tanszermúzeum számára elkészítette 
slöjd tanítás minden ágának minta-sorozatait 
s ezen gazdag gyűjteményi egészében — 
hivatalból — elküldik a kiállításra. Az ér
tékes és igen szép minta-sorozat most még 
megtekinthető Budapesten a Tanítók Házá
ban (Szentkirályi utcza.) Ugyancsak a lévai 
tónitóaépzö rajzoktatása is szerepelni fog a 
kiállításon, amennyiben Bazár Zoltán rajz
tanár egy rajz-albumot küldött fel, amely
ben a természet után való rajzolás és festés 
módozatai szép miuta-lapokban vannak fel
tüntetve.

— A Barsmegyei Általános Tani 
tóegyegyesdlet 1908. évi márizius hó 
18-áu d. e. 10 órakor Léván a városháza 
dísztermében tartja rendes évi közgyűlését, 
melynek tárgysorozata : 1. Elnöki megnyitó.
2 Paedagógiai akadémiák szükségessége. 
E'öadó : Köveskuti Jenő kép. igazgató. 
3. A Hars és Houtmegyei tanitókbáza ügye. 
E öadó : Missik István ei. isk. igazgató. 4. 
Tisztujitás. 5. Indítványok. Az elnökség ez 
utón is kéri az egyesület tagjait, hogy a 
tanítói internátus szervezésének fontosságára 
való tekintettel lehetőleg teljes számnan 
megjelenni szíveskedjenek.

— A Lévai Katii. Kör február 29-én 
igen sikerült, kedélyes tea-estélyt rendezett, 
melyen igen szép számú közönség vett részt. 
Jól esett látni, mint ügyeskedtek a teajegy 
elárusító kedves hölgyek, kik azon voltak, 
hogy a rendelők mielőbb hozzá juthassanak 
a forró teájukhoz. Sikerültén szavalta el 
Ambrusba Irénke k. a „Az özvegyaaszony 
panasza" eímü, ez alkalomra irt mulattató 
költeményt, amely az özvegy asszony nehéz 
helyzetét ecsetelte, amennyiben a fiatal öz
vegy soha sem tehet a világ kedvére, mert 
megszólásra mindig találnak benne okot ; 
akár víg, akár szomorú. Hosszan tartó taps
sal honorálták a hallgatók a mindig derült 
hangulatot okozó szavalást. A tánczmulatság 
pedig a legnagyobb jó kedvben egész reg
gelig tartott.

— Letört remény Hlavdnyi Gyula volt 
tanitónövendek fejezte be ifjú eletet, annak 
legszebb korában, hosszú szenvedés után. 
Iskolatársai, a IV.-ed éves növendékek vit
ték koporsóját és kikisériék megható szép 
gyászénckekke utolsó útjára. M •gszomoro
dott családja a következő gyászjelentést ad
ta ki: Hlavdnyi János garamkeszii kántor
tanító és neje Kalociay Szidónia, úgy ma
guk, mint gyermekeik : Jani, Józsi és Imre, 
valamint az Összes rokonság nevében szo
morodott szívvel jelenik forrón szeretett 
fiuknak, illetve testvér és rokonnak Hlavdnyi 
Gyu«a volt képzö-intézeti növéndek folyó 
évi márezius hó 5-én reggeli 3 órakor hosz- 
8óú 3 évi szenvedés után és az utolsó Ssent- 
ségek ájtat)s felvétele utáu, 18 eves korá
ban történt elhunyták A kedves halott te
temei folyó évi márezius hó ti án démtán
3 órakor fognak a garamkeszii sirkertbeu 
örök nyugalomra helyezte m. Az engesztelő 
szt. mise á dozat pádig marczius hó 7-én 
reggeli 8 órakor fog a Mindenhatónak a 
garamkeszii templomban bemutattatui. Ga- 
rsmke«zi, 1908. márezius hó 5-éu. Áldás 
emlékének !

— Sok a pályázó. Láva r. t. városnál 
újonnan szervezett számtiszt könyvelői állásra, 
a kitűzött pályázati határidő lejártáig — 
márezius 5ig — az alábhiak küldtek be 
pályázati kérvényt. — 1. Farkas Miklós
szeniczi seged-jegyzö (25 éves), — 2.
Belházy Arnold beimezi segéd jegyző (27 
éves), — 3. Dubay Reziö szklenói körjegyző 
(39 éves), — 4. Kayy Zoltán csanádpalotai 
segéd-jegyző (32 éves), — 5. Csiba Antal 
kúnszentmártoni községi írnok, volt deméndi 
körjegyző (27 éves). — 6. Nagy Sándor 
ujfehértói s-jegyzö (42 éves), — 7. Mótyvay

Gyula dévaványai adóügyi jegyző (42 éves),
— 8. Herényi György csurogi segéd-jegyző
(28 éves), — 9. Farkas Tivadar bpesti
posta tkp. gyakornok (19 éves), — 10.
Kovács József lévai lakos (22 éves), — 11. 
Csányi József garamkövesdi segéd-jegyző 
(29 éve®), — 12. Székely Imre érmihályfal- 
vai lakos és 13. Gombkötő E emár ujkéca- 
kei lakos.

— Áthelyezés. A helybeli honvé d 
tiszti karnak egy derék ifjú tagja Nagy Pál 
föhdnagy távozik városunkból. Ugyanis a 
napokba jött rendelettel előbbi állomáshelyére 
Nyitrara helyeztetett át. Bijtársai, jó bará
tai f. hó ti-áu a Kaszinóban egy airva-vi- 
gadó esten búcsúztak ei tőé.

— Kántorválasztás. Verebélyen z 
napokban volt a káutorvalasztas. lí) pályá
zó vett részt a r. kath. templomban az or- 
gona-és ének próbáu. Ezután az iskolaszék 
tagjai Kratfszky József esperes tanfelügyelő 
elnöklete alatt megtartották a választási 
aktust, melynek eredmenyeképen Schronk 
Alajos nyitraegerszegi kántortanitó 7, Szőke 
Lajos köpeidt kántortanitó ugyancsak 7 
szavazatot kapott; az elnök Schronk-r*  adta 
szavazatát, s igy utóbbi lett Vereüély nagy
község káutortanitója, aki egyébiránt kép
zettség és szakavatottság tekinte’.eben első
nek is minősíttetett.

— A Tanítók Háza javára A lévai 
tanítóképző február 22-iki hangversenyének 
jövedelméből a rendezőség 100 koronát jut
tatott a lévai Tanítók Hazának. — A lé
vai ref. népiskola tanulóinak f. hó l en a 
tanítóképző zenetermében rendezett gyermek 
előadása 101 K. 24 fillért jövede mezett, 
mely összegnek fele, azaz 50 K. 62 fillér 
ugyancsak a Tanítók Haza alapját növeu.
— A széles körben való gyűjtést és az 
erre vonatkozó szükséges intézkedéseket 
különben a t. hó 18-án tartandó tanítók 
közgyü'ése fogja elhatározni.

— Kinevezés Az ar. marót; pén
zügy igazgatósig Turcer Bé a lévai lakost 
a lévai m. kir. adóhivatalhoz gyakornokká 
nevelte ki.

— Farsang vó^e. Az idei farsang hosz- 
szu és gazd/g volt. Sjk mulatság esett, és 
mind jól sikerült. A farsang vége is igen 
vidáman telt el; két uepes mulatsággal zá
ródott : a csizmadia -ipartest illet bál javai, és 
a földbirtokod polgárok mulatságával, az 
úgynevezett toronyóra-bállal. — Kedélyes 
teaestélyek voltak a Kaszinóban, a Kath. 
Körben és az Iparos Olvasókörben, mindenütt 
természetesen reggelig tartó tátez volt. 
Nagy a reménykedés, hogy ezentúl meg 
szebb mulatságok lesznek Lévau, mert meg
lesz á városi vigadó.

— Eljegyzés. Dinnyés András kiskaliai 
csendőr-őrsvezető ejegyezte Villásy Mariska 
kisasszony t Zselizen.

— Próba husvágás lesz ismét f. hó 
14-ód; ezúttal vásári lepett marhát vágat 
le a hatóság, a rákövetkező szombatou pe
dig ugyancsak vásári, de fiaiul, tejfogas 
marhát, hogy igy a különféle marba húsá
nak átlagos ara is megállapítható legyen.

— Elfüstölt milliók. A dohány jövedék 
igazgatósága mos: ál itoita össze az 1907. 
évi január 1-étöl november hó végéig a ma
gyar szent koro ia országa.bán eladott do- 
hánynemüek statisztikáját, mely szerint a do- 
hánygyártmáuyokból a jelzett idő alatt ösz- 
szeson 112,109.553 ko-’ona 60 fillér folyt be, 
tehát 2.3ti9.350 korona 41 fillérrel több, 
mint az előző évben. R iszietezve: az álta
lános forgalomban lévő gyártmányokból ne
vetlek; 101.059.7ti3 korona Ö9 fillért, a bel
földi különlegességi gyártmányúiból : ti 212. 
064 korona 69 fillért, a külföldi Különleges
ségi gyártmányokból 1,837 674 korona 65 
fillért. Az álalános forga ómban levő gyárt
mányokból eladtak burnótból 25,033.590 ki, 
logrammot, piptdohányt 486,^12.471 kilo, 
grarnmo', szivarokat 510,770 356 daraboti 
szivarkát 1,619.828 G33 darabot. A belfóld- 
különlAgessegi gyártmányokból eladtak bur- 
nótot 50.063 kilogrammot, pipadohányt 240- 
232 493 kilogrammé*,  azi’-ar: 13,351.869 
d^rtbor, szivarkát 81,769 950 darabot.
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Minden gyermekszobában hálával 1 
kell gondolni azokra a elérek norvég halá
szokra, kik a háborgó tengeren fogják a 
tőkehalat, iup'y a kitűnő csukamáj olajat 
szolgáltatja. Csukamájolajat, a legizleteweb- 
ben és a legkönnyebben emészthető formá
ban nyujta nScott féle Jimulsióu, m*̂y  egyike 
a legjobb tápgyógyszereknek. Kapható a 
gyógyszertárakban.

Irodalom és művészet.
Az építőiparosok, gyárosok és f>keres- 

ksdók figyelmébe. Az építőipar teréu aükö- | 
dö mérnökök, építészek, építő- és kőmives- 
mesterek, téglagyárosok, nemkülönben a fa- j 
kereskedők és az épitöfaanyag eladásával ' 
foglalkozó kereskedők, bérlők és szállítók 
üzleti tevékenységük kifejtésénél a leghasz
nosabb útbaigazításokat a Vállalkozók Lapja 
ciaü Budapesten 28 év óta megjelenő szak
lapban találhatják. E szaklapban, melyet 
Lakatos Lajo*,  Sós Izor és Komor Marcell 
építész szerkesztenek, mindaz megvan, a 
mi szakembereinknek tevékenységük kifej
tésénél szükséges. Közli e lep az összes 
állam', megyei, városi és községi építkezé
seket, nzáhitásokzt és az ezen ügyekben 
megtar'ott versenytárgyalások eredményeit. 
Előkelő Hzakember«k tollából eredő cikke
ken kivül közli a Vállalkozók L^pja az ösz- 
szes várható építkezéseket, köszáliitásokat 
és a műszaki térén beiö tendö állásokat, be
számol a tervpályázatokíól, tagosításokról és 
a mérnöki munkákró' E Őfivetési Ara félévre 
8 korona. Mutatván vszémot díjmentesen 
kü'd magyar vagv német nyelven a Vállal
kozók Lapja kiadóhivatala, Budapest VII., 
Erzsébet-körut 8. szám- — Megrendelhető i 
Nyitrai és Társa könyvkereskedésében Léván. |

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Nsgyságoa és fócisztelnndö Thúróczy 
Kornél rendlőnök úr Budapestről * iévzi 
kath. Kör. tánezmuiatsága alkalmával 20 
koronát volt kegyes a Kör részére küldeni, 
mely szives adományáért ez utón is hálás 
köszönetét mond a

választmány. 
Köszönetnyilvánítás.

Mindazon jó barátaink és ismerőseink, 
kik szegény jó fiunk Gyula hslála fölött 
érzett fájdalmunkat szives részvétükkel 
enyhítettek, továbbá a tanítóképző IV ed 
éves növendékei, kik öt utolsó útjára elki- 
sérték, fogadják ez utón bálás köszönetünket.

Garam Koszi márc. 7.
Hlaványi János és családja.

A .Stefánia Arvaház“ őszi gyűjtésének 
kimutatása :

(Folytatás )
Borceányi és Czernák 3 kor.. Láng 

Fáni 1 kor., Hándler Ignácz 1 kor., Ghimesy 
Mihály 1 kor., Sailasy Sándorné 2 kor., 
Gyapzy Edéné 2 kor.. Liabormann Jakabné 
2 kor., özv. Vietoris Sándorné 2 kor., özv. 
Loserthné 1 kor., őzv. Styasznyi Antalné 2 
kor., H’iharth Vilmosáé 4 kor., Francziszczi 
Jánosné 80 fill., Dodek Jánosné 2 kor., To
kody Imréné 2 kor., Schrank 1 kor., Kern 
Béláné 2 kor., Siilassy Deztöné 2 kor., Alt- 
mann Antalné 1 kor., özv. Dr. Novotny 
Imréné 2 kor., Mercader Alajosné 2 kor., 
Horn Bertholdné 3 kér., Kern Vilmosné 2 
kor., Bskos Lajosné 1 kor., Dr. Katona 
Jánosné 2 kor., Bellán Adolfué 2 kor., Dr. 
Frommerné 2 kor., Cserhelyi igazgató 2 kor., 
Irgalmas nővérek 10 kor., Dr. Prizner Gyu- 
láné 2 kor., Gyapai Guaztávné 2 kor., Ka
veggia Kálmán 2 kor., Jónás 2 kor., Har- 
sághy Nándorné 2 kor., R.dóné 1 kor., Őrt- 
mann Fidélné 1 kor., Caekey Vilmoané 2 
kor., Roxer Jánosné 1 kor., Laura Rzehak 
6 kor., Rzehák Edéné 2 kor., Köveskuti 
Jenöné 3 kor., öav. Szabó Lajosné 2 bor., 
Balbacb Arpádné 4 kor., Bozsik Sándorné 
50 fill., Foltán János 30 fill., N. N. 40 fill., 
Tolnay Istvánná 1 kor., Cauvara Mibályné 
40 fill , Horváth Imréné 80 fill., Dn-nyák 
Mibályné 40 fill., Gunylcsné 50 fi.l., Pollik 
Emil 1 kor., özv. Brauomüllerné 4 kor., 
Pollik Vilmosáé 1 kor., Nyitrai Ferencz 4 

kor., Bzy Ignácz 1 kor., Wiiboim Mór 2 
kor., Fuchs József 3 kor.. Dr. Weinborger 
3 kor., Heke Illés 2 kor., Sollinger Samu
1 kor., Schönstein 1 kor., Singer C. varró
gép részvény társaság 1 kor., Schulcz ig- 
nácz 1 kor., Pollák Adolfué 1 kor , Pollák 
Kálmánná 1 kor., Wilcsek Adolf 1 kor., 
Hamburger 1 kor., Grotte Vilmos 5 kor., 
özv. Bakóné 1 kor., Thuróczy Lörinczné
2 kor., Bilcsek József 2 kor., Márkly József
1 kor., Frasch Ferenci 1 kor., Fraech Jó
zsef 1 kor., özv. Németh Sándorné 1 kor., 
Honecz József 2 kor., N. N. 60 fill., Kará
csonyiné 1 kor., Wisedraczky 10 fill., özv. 
Raizné 20 fill., Dr. Kmoskó Béláné 5 kor., 
Tolnai Audrásné 20 fill., Sárai Kálmánná 20 
fill., Vida Jónás 60 fill., Zilai Andrásné 40 
fih., Tóth Sándorné 20 ftll., Faragó Miklós- 
né 1 kor., Néme’h Zsigmond 10 fill., Tö
kély Lajos 20 fill., Agárdi Sándorné 1 kor., 
Dr. Kersék Jánosné 2 kor., Fenyvesy Ká- 
rolyné 2 kor., özv. Walterné 1 kor., Koczab 
Frigyesné 4 kor., Kiéin Ödönné 2 kor., 
Gimesy János krumpli, Szarka Istvánná krutnp 
li. bab, Grscza Bálintné láb, Weiez Salamon
2 kenyér, Weisz Mórné krumpli, Repiczky 
János kukoricás, krumpli, bab, Ságiné krump
li, Lutovszkv György kukoricás, Iszóf Já- 
uosné zsír, Csikkel Józsefné bab, Brezina 
József kukoricás, Zsiak Endrené bab, Kna- 
pik Miklósné krumpli, bab, Andru.ka An- 
dorné kukoricza, Opecska Ferencz krumpli, 
Misik Antalné krumpli, Vidra Jánosné bab, 
Gyurgyotovics Károlyné krumpli, bab, 
Schindler Jakab bab, Warhanyik Lajos 
bab, krumpli, Dóka Sándorné krumpli, 
Schwarz Ferencz kukoricza, Kovács Imréné 
bab, Kovács Jánosné bab. Nagy Orbánné 
krumpli, Kuldán Károlyné krumpli, Vajda 
Jáuosné bab, Mikláné vörös hagyma, krump
li, Miklósiné kukoricza, Jancsovitsné kuko
ricza, Ertinger Józsefné krumpli. Koncz 
Sándorné bab, Régi Sándor krumpli, Mé
száros Józsefné krumpli, Mik ősi Jánosné 
kukuricza, Biró Józsefné krumpli, zsír, Ba
log Gyuláné ba1-, Demeter István krumpli, 
Dohány Jánosué eleségek, Tóth Istvánne 
bab és kukoricza, Gál Istvánná bab, Klacs- 
máni Józsefné kukoricza, S ücs Andrásné 
bab, Rácz Sándorné bab, Váczi András 
krumpli, Vízi Sándorné bab, Madarász József- 
né bab, Váczi Mihályné krumpli, bab. Kulcs 
István termény, Rácz József krumpli, Konta 
János krumpli, Gál Ernőn: krumpli, Zilai 
Jánosné krumpli, bab, Tulasai József krump
li, bab, Mertl Ferenczné bab, Bóuogh La
josné dió, Rozsás János krumpli, bab, özv. 
Bura lstvanne krumpli, Guba Józsefné bab, 
Klebovits Jánosné krumpli, bab, Galambos 
Istvánná bab, Gyurics Józsefné krumpli, 
Gergely Sándorné krumpli, Ifj. Szűcs Ist
vánná krumpli, Gutrai Lajosné bab, Csillag 
Ferencs bab, Galambos Janómé kukoricza, 
krumpli, Halló Andrásné kukoricza, Dóm
ján Jánosné krumpli, Ert'er Henrik rizs, 
Varbanyik Istvánná kukoricza, Blum Rózsa 
rizs, Weisz Izidor rizs, Lovas József krump
li, Iványi András zsír, Szabó Józsefné pa
radicsom, Macsuba György krumpli, Lzufer 
Henrikne rizs, Singer Izidorné rizs, dió, Ka
biné Ervinné szappan, Nagy Józsefné krump 
li, Jánosy Antalné bab. Silbinger Zsigmond 
rizs, bab, Schwaisz és Trebics 6 drb. ken
dő, Wilbeim (Béla riss, Komzsík Lajosné 
bab, krumpli, Hofimann Ferenczné krumpli.

(Vége.)

Kimutatás
Ordódy Endre főszolgabíró úr 30 éves 

hivatali működésének emlékére „Magyar 
iskola hajó" javára rendezett gyűjtés ered
ményéről :

Csata 40 kor., Oroszk*  30 kor., Nagy- 
Salló 100 kor., Garam Újfalu 100 kor., 
Garam Apáti 10 kor., G ram Solvmos 20 
kor., Berekalja 30 kor., Garam Kezei 30 
kor., Garam Szöllöz 40 kor., Csejkö 40 kor., 
Garam Tolmács 20 kor., Garam Szt. György 
50 kor., Ziemlér 30 kor., Alaóvárad 50 kor., 
Tőre 40 kor., Felzövárad 30 kor., Zse!iz’ 
70 kor., Garam Mikula 30 kor., Nagy Kálna 
50 kor., Kis Ká(na 20 kor., Garam Lök 
50 kor., Vámos Ladány 50 kor., Kis Óvár 
50 kor., Garam Vezekény 50 kor., Garam 
Damásd 50 kor.. Lekér 50 kor., Uj Birs 
d0 kor., Msrosfalva 20 kor., Kis Koazmály 

30 kor., Alsó Szec«e 100 kor., Felső Szecae 
100 kor., Nagyod 50 kor., Kissáró 100 kor., 
Nagysáró 100 kor., Nemesoroszi 50 kor,, 
Szódó 50 kor., Bars Endréd 50 kor., Bajka 
20 kor., Kis Salló 40 kor.. Hölvény 30 kor., 
Óbars 50 kor,, Garam Kelecsény 50 kor., 
Nagy Koszmály 30 kor., Málas 50 kor., Agó 
20 kor., Nyir 10 kor., összesen : 2110 kor. 
— Brányik Vilmos, Gál Dániel, Lipcsey 
Albin, Gálik Géza, Görög Ferenc, Szilárd 
Frigyes, Fekets Sándor, Szedlacsek János, 
Nagy László, Akosy Árpád, Petrovics Lajos, 
Fekets János, Petrenka Pál, Korpás János, 
Novotny Ödön, Paul Ferenc 12 50 —12.50 , 
összesen .* 200 kor. — Lévai járási tisztikar 
100 kor., Ordódy Endre főszolgabíró 200 
kor., összesen : 2620 Sor., az az kettőezer- 
batszáz-husz korona.

Léva, 1908. év február hó 27.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1908 év’. márczius 1-töl 1908 évi márczius hó 8-áig

Születés.

A szólói aevfi
•*%  ~

A gyermek
neve

Kúes Lajos Rózsa Jolán leány Joláu

Kovács Erzsébet leány Elvira

Bánovszky Julianna tiu István

Lehoczky Béla Bih Erzsébet tiu István

Bayer Ferdinand Berger Berta leány Ilona

Házasság.

Halálozás.

Vőlegény es menyasszony neve Vali ás a

Roskó József Szabó Mária r. kath.

Kra’ovenszky F. SzeDtgyörgyi M. r. kath.

özv. Jancsek Mihály Ferk F. r. kath.

özv. Kó.iya József Kovács Ágnes r. kath.

özv. Weisz Sándor Bodánszky A iir.

Az einnnvi me Kora A halál o«»

Jancsek Mibályné 34 eves Tüdögümökór

özv. Glaser L:pőtné Gutaütés

Lóderer Istvánná 65 . Tüdőgyulladás

Lévai piaciárak.
Ko.atvesetö : K.tnya Jóm*'  rendőrt api tán y

Búza m.-mázsáoként 20 kor. 40 fill. 21 
kor. 40 fill. — Kétszeres 20 kor. 10 fill. 20 
kor. 20 fill. — Rozs 18 kor. 40 fi'l. 19 ko- 
40 fill. — Árpa 12 kor. 40 fill. 13 kor. 60 
fill. — Zab 15 kor. 60 ni. 16 kor. 60 fill
— Kukorica 12 kor. 20 fill. 13 kor. 20 fi!1
— Lencse 29 kor. — fill. 2ú kor. 40 fill. — 
Bab 12 kor 40 fin. 13 kor. — fill — Kő
én 9 kor. - fill. 9 kor 60 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként.- Vörös ló- 
here termeszeitől aránzamences 195 —205 
Vörös lóhere, kis araaéás 175—185 Vörös 
lóhere, nagy aránké. 170-175 Lucserna, 
természettől arauka>eant»s 170—175 Lu- 
cierna, világos szemű aránké. 160—165 
L'ic’eroa, barnás szemű 150—155 Biborhe-e 
36 60 B.lt.csin 38—40 Tavaszi büzköuy 
18—19.

Nyilttér.

Eladó török.
eejyébb bőrök az 1908 évre eladók, írásbeli 
ajánlatokat a sselisi felü^yelöségh ez inté- 
zendök, hol a szerződési feltételek meg
tekintő tök.
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Kiadó pókftzlet V'Ü ".S 
síjp környékkel, 2 kemence, Üzlethelyiség 
és megfelelő lakások az összes berendezés
sel-, naponta igen szép számban idegen 
sütés, azonnal kiadó, esetleg eladó. Bővebbet 
Ertler Henrik fűszer üzletében Léván.

Császári ürclö Bpesten. K 
gyógyhely, a magyar lrgalmasrend tulajdona. ' 
E'sörangu kénes hévviz gyógyfürdő ; modern 
berendezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, 
uszodák-, török-, kő- és márványffürdők ; hő- 
lég-, szénsavas- és villamos vízfürdők. Ivó-kuj. 
200 kényelmes lakószoba. Szolie kezelés, 
jutányos árak. Prospektust ingyen és bér
mentve küld az igazgatóság.

Bérbeadó siltőház rendezéssel a I 
lehető legnagyobb kedvezmények között 
haszonbérbe kiadó. Jó ster kenyér város
negyedben, naponta 150—300 kilo kenyér 
sütés biztosítva. Értekezni lehet Grapka 
Józsefnél Léva Rákóc^-utca 2 szám.

Kiadó 1 a 1yÁ m Széchényi-utca 11 IaÍXwS. szám alatt 2 szoba,
konyha s mellékhelyiségek kiadók. Bővebbet 
ott a házban.

221/1908 tlkvi szám.

Árverési hirdetmény !
A lévai kir. járásbíróság miut telekköuyvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Dobroviczki Rozália férj. Gerle 
Józsefoé és Dobroviczki Pál. ve'greliajtatókuak Dobro- 
Viozki József elleni tulajdonközösség megszüntetése 
iránti végrehajtási ügyében az 1881 évi LX. t.-cz. 144 
§-a alapján a végrehajtási árverés a szódói 41 száinu 
tjkvben A I sor 49 hrszám alatt foglalt és Dobroviczki 
Rozália férj. Gerle Józsefné, Dobroviczki Pál és 
Dobroviczki József tulajdonául bejegyzett beitelekre s 
azon épült 32 ö i. száinu házra 708 koroua kikiáltási 
árban elrendeltetett és hogy a fentebb megjelölt in
gatlan az 1908 évi márczius hó 31 napján délelőtt II 
órakor Szódo község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a kikiáltási áron alul is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10*/ 0-át készpéuzbeu vagy 1881 évi LX. 
t.-cz. 42§-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881 
évi november hó 1-én 3383 szám alatt kelt I. M. R. 
8 §-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni vagy az 1881 évi LX. t.cz. 170 § a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál történt elö'eges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Léván, a kir. járásbíróság mint telekönyvi 
hatóságnál 1907. évi január aó 18-an.

Hoffmann Árpád
kir. aljárásbiró.

143/1908 tlkvi szám.

Árverési hirdetmény I
A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Haár Adolf párkauyi lakos végre- 
hajtatónak Pénzes Károly nemes oroszi lakos végre
hajtást szemvédő elleni 51 korona tőkekövetelés 8 jár. 
iránti végrehajtási ügyében végrehajtást szenvedőnek 
a lévai kir. járásbíróság területén a ncmesoroszi 136 
számú tjkvben. A I 6 sor 465. hrszámu szántó földjé
re 212 korona, ugyanannak és Petrik Andrásáé szül. 
Pénzes Erzsébet társtulajdócosnak az ottani 144 szá
mú tjkvbe. A I 1.3.3. sor 205.385,567. hrszámu szán
tóföldjére. 344 korona, ugyanannak es Mahálka JózBef 
társtulajdonosnak az ottani 211 száinu tjkvben. A I 
1 sor 272 hrszámu szántóföldjére 98 korona ugyanan
nak az ottani 229 számú tjkvben .All sor 488 hr- 
szám alatt foglalt ingatlanbani 4/10 rész illetményére 
48 korona 40 fillér, végül ugyanannak az ottani 234 
számú tjkvben All. 2. sor 298. 318. hrszámu szán
tóra 245 korona kikiáltási árban az árverést elrendelte 
és hogy a fentebb megjelölt ingatlanok 1908 évi m«ir- 
cius hó 30 án délelőtti 10 orakor Nemes oroszi község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási 
áron alul is el fognak adatui.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10 0/®-át készpénzben vagy az 1881 évi 
LX. t.-c. 42-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881 évi november hó 1-én 3333 szám alatt ke t 
„R.“ 8 §-ában kijelölt ovadékképss értékpapírban a
kiküldött kezéhez letenni, vagy az 1881 évi LX. t.-c. 
170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál történt 
elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáitatni.

Kelt Léváu a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1908 évi január hó 13-ik napján.

Hoffmann Árpád
kir. aljárásbiró.

A leső vány oiást 
meggátolja, a testet, a gyermek húsát egész
ségessé, erőssé fejleszti a SCOTT-féle Emul- 
sió. Ez a szer a legjobb gyógyító- és 
erősítő táplálék gyermekek részére, és az 
Oq gyermekét is épújy, mint ahogy sok 
ezer gyermek fejlődését elősegítette. 
A gyermekeknek életkedvet kölcsönöz. Ha

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

venni.

betegeBked k a gyermek, úgy 
azonnal adassék neki

SCOTT-féle Emulsió
Mindeu üvegben egyenlő tinóm, 
hatásos alkatrészekből összeállí
tott SCOTT-féle Emulsió van, 

mindig egyenlő, a tudományos 
világ által elismert adagokban.

Egy eredeti üveg ara 2 K. 50 f.
ZKZa.plxa,tó :

a gyógyszertárakban..

M OLL-FÉLE
LS E I DLITZ-POR*
Euyh-*,  oldó háziszer mindazoknak, kik imésztési 
zavarokban és az ülő életmód egyébb következni", 
nyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ara 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük JdF" 
készítményeit.

r M O L L - F E LE I
SÓS - BORSZESZ

bedörzsölés.
elismert, régi j 'hírnevű házigzer 
szaggatás és hűtésből származó 

miudennemü betrgs-^gek ellen.
Eredeti üveg ára ls:or, 1.©O 
Kapható minden gyógyszertárban 

és drogériában.

Föszetküldasi hely MOLL A. gyógyszerész
és kir. udv. szállító, Béc<, I. Tucbla iben 9.

yj A Liniment. Capsici comp., M 
3 a Horgony-Pain-Expeller N LxJ pótléka UU

II 20 egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 22 
sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek ’A' 
bizonyult köszvénynel, osúznál és meghüle- i 
seknél, bedörzsölésképpen használva.

Figyelmeztetés. 8ilány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
olyan üveget fogadjunk el, mely a „Horgony*  
védjegygyei és a Richter cégjegyzéssel ellá
tott dobazba van csomagolva. Ára üvogekben I 
K —.80, K 1.40 és K 2.— és úgyszólván min- | 

r4ry den gyógyszertárban kapható. — Főraktár: i 
’Ay Török József gyógyszerésznél, Budapest 
kV Dl Richter gyógyszertara az „Arany oroszlánhoz", i 

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.
K N • Mindennapi szétküldés. '

J?

CG

Györgyi Lajos
szíj és kocsigyártó ajánlja

6 darab kijavított és 
új féderes kocsijait,

I valamint tulhalmozott lószerszám rak
tárát. — öreg kocsikat megveszek

I vagy kicserélek._______________

■ I ■ __ a legjobb es legfinomabb

■ vJ I 0 O I FI Czipö tisztítószer
■EgyedüIi-gyárosontzSchuIzjun. reszv.-tars LipcseésEget;

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. ni. szobafestést, 
mázolást, cimfestést és

táp étÉizéist, "BM 
mindezen munkákat a legegyszerűbbtől 
a legszebb kivitelig szakszerűn szolid 
árak mellett pontosan elkészítem,

Magamat szives jóindulatukba ajánl
va vagyok kiváló tisztelettel

Rubletzky István
festő mester.

Ugyan.tt egy tanuló is felvétetik.

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a

RÉTHY féle
pemetefű czukorkánál !
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határozottan 

I^ÉTIZ“Z"-félét lcérj<xrLlr, 
mivel sok haszontalan utánzata van

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

Mótorvevök figyelmébe
Herkules mótorvállalat

E-^.d.apest, "V.. Váczi-ut 30.
Ajánlja úgy cséplési, mint malom

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

üzemben megtekinthetők.
Teljes 

jótállás 
iifoíastalan 
üzemért

Üzemzavarok kizárva 
Bámulatos egyszerű szerkezet I 

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

Árjegyzék ingyen ! Olcsó árak részletflzetesre I 

MO drb e’ismero levéli Magjarorstágon üzemben lésé motorokra
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Szauer Izidor és Mór
fakereskedők és vállalkozók ZLj -fej V _A__

Fióktelep : IK- I S K -A I, JST -A.-

Az építési idény közeledtével van szerencsénk aján- 
ani nagy raktárunkat :

Jegenye-, lucfenyő-, tölgy-, bükk- és egyébb külön
leges deszkákban. — fenyő- és tölgyfagerendák, oszlopok, 
szőlőkarók, mindennemű épület és baszonfában, — 
mindenféle építési anyagokban u. ni. újlaki , tatai cement 
és egyéb fajtájú fedélcserép, cementlap, portland és ro
máncement-, nádszövet, kátrányterniékek : kátrány, 
carbolineum, antimerulion fedél- és elszigetelő/emezben.

Elvállalunk mindennemű építkezéseket és terve
zéseket. épületjavitásokat. kömives-, ács- és asz 
talosmunkákat.

Építkezésekkel való megbízás esetén terveket fel 
nem számítunk.

Lakások szárazzátétele és gombamentesítése a 
legjobb módszer szerint, jótállás mellett 1 1

Eternitpalafedések, könnyű, olcsóbb mint a bádog
fedés ! tűz és pormentes ! elpusztithatlan ! vízmentes!!

Szabadalmazott Idealablak ! Egyedüli gyártás 
Bars és Hontmegyékre! Nincs léghuzam' Az ablak 
előtti tér kihasználhatóKönnyű tisztítás és kezelés! — .
Természetben megtekintkető !

Szabadalmazott ajtócsukó és szönyegvédő ! 
Olcsóbb, mint minden más ! Egyszerű! Minden ajtóra 
elhelyezhető !

Jól felszerelt asztalos műhelyünkben a legkénye
sebb igényeket is kielégítő asztalosmunkát készítünk ! j 
Rajzok és árajánlatok ingyen állanak szolgálatra.

ill

kávé arak
5 Valódi Brazíliai kávé különlegességek.
W Természetes színű (nem festett).

1. minőségű Brazíliai Cuba
1 kilo 3 korona. — I. minőségű Gyöngy erős 
és zamatos 1 kilo 3 korona. — 1. minőségű

• o • Óriási nagyszemű (Ceylon minőség) 1 kilo 3 
JL korona 00 fillér. — 1. minőségű Brazíliai San 
■MÍ tos t kilo 2 korona 00 fillér. — valódi arabial 
A mocca igen erős 1 kilo 3 korona 70 fillér. 
jjL Fentin kivül van még raktáron valódi észak

és nyugat indiai Portorikó-. Cuba Gyöngy-, 
<& Jamaikai, Ceylon , Kék Jáva és Arany 
jjt Jáva Kávé. — most érkezett friss szardínia, 

orosz halak, Caviar, Déli áruk, csokoládé. 
y igen finom tea. rum, cognae, bor, pezsgő, sajt 

és túró.
ÜK a p El a. t ó :

Kern Testvéreknél Léván.

e

i
rí

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.

Faeladási hirdetmény.
A fenyőkosztolányi volt úrbéreseknek Fenyőkoszto- 

lány fBarsvármegye) hatáiában fekvő erdejében a nagy, 
méltóságú m. kir. földmivelésügyi Minister úrnak 1907 
évi 104083 számú rendeletével és a vármegye közig, 
erdészeti bizottságának 2698/1907 számú határozatával 
kihasználásra engedélyezett A) üzemosztály 3-ik és 6-ik 
osztag 11-92 kát. hold területén kijelölt és legkésőbb 
1908 év december hó 31-éig kihasználandó 460 darab 
tölgyfa Fenyőkosztolány község házánál 1908. év március 
hó 24 ik napjának délelőtti II órakor megtartandó nyíl- 
vános árverésen elfog adatni.

Eladás tárgyát csakis a kijelölt (460) négyszázhatvan 
darab idősebb tölgytörzs faanyaga képezi.

Kikiáltási ár gyanánt (7894) Hétezernyolcszázkilenc- 
vennégy korona becsérték állapittatik meg.

A szóbeli árverés megkezdése előtt szabályszerűen 
kiállított Írásbeli ajánlatok is beadhatók, melyekben a 
megajánlott összeg számmal és betűvel is világosan kiíran
dó, valamint az is, hogy ajánlattevő a részletes árverési 
és szerződési feltételeket ismeri és magát azoknak teljesen 
aláveti ; az ajánlathoz egyúttal bánatpénz gyanánt (790) 
Hétszázkilencven korona csatolandó.

Szabálytalanul kiállított, vagy elkésett és utósjánlatok 
figyelembe nem vétetnek.

Az árverés megkezdése előtt az árverezők által (790) 
Hétszázkilercven korona — bánatpénz gyanánt — előre 
lefizetendő készpénzben vagy óvadékképes ertékpapirokban.

Tájékozásul megemlittetik, hogy a vágásterület Fe
nyőkosztolány községtől 10-, a kistapolcsányi vasúti 
állomástól 8 kilométer távolságban, közvetlenül a kisülési-, 
ebedeci törvényhatósági út mellett fekszik.

A részletes árverési és szerződési feltételek Fenyő
kosztolány községházánál és az aranyosmaróti m. kir.jár. 
erdőgoudnokságnál — hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Fenyőkosztolány, 1908. év március hó 2.
Bukóvá JX/TÉLtyÁs s. k

a volt úrbéresek e’nöke.

A legolcsóbb és legbiztosabb hernyóirtó szer.
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Minden gondos gyümölcs ter
melő megóvja termését, moly-, féreg 
s termőfáit főleg az annyira káros 
hernyóktól ha azokat száraz időben 
tavasszal a Berthán-féle

hernyó írtó szerrel 
permetezi. — A siker biztos. Al
kalmazása a legegyszerűbb. Ára a 
80 üt. vízre való pornak 60 fill.

Barsmegye részére ;

Ber>

>, Engel József vegyeskereskedése Léván. 
™ Készíti : Berthán F. N. gyógy- 
< szerész Pozsony-Szentgyörgy.

| 3 kiállításon a legnagyobb kitüntetést nyert.
Árverési hirdetmény.

Magasmart (u. p. Újbánya) község képv. test, folyó 
év 6. számú határozata folytén a község tulajdonát képező 
30 sz. korcsuiabáz, mely az aranyosmaróti m. kir. P. Ü. 
lg. 2827/1908 számú végzése folytán a bérlet tartamára 
italmérési engedélyt nyer. — s mely épület korcsmából, 
boltból s a szükséges mellékhelyiségekből áll, folyó 1908 
évi március hó 16-án délelőtt 10 órakor a községi biró 
házánál tartandó nyilvános árverésen folyó 1908 évi 
április hó 1-től 5 (öt) év és 9 hóra a legtöbbet ígérőnek 
bérbe fog adatni.

Kikiáltási ár 500 korona.
A feltételek Magasmarton a körjegyzői irodában és 

a községi birónál megtekintők.
Kelt Magasmart, (u. p. Újbánya) 1908. február 28. 

-A. község elöljAröBAga.-


