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

10 K. — f.
5 K. - f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér.

HIRDETÉSEK
Q centiméterenként - 4 fillér, 
Nyílttéri közlemények garmond- 

soronként 3ü fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő liird. irodák 

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak. 

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

FŐSZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Léva, 1908. év május hő 8.

A Garam vizének érté
kesítése.

Az alábbiakban tigy igen fontos 
tényre bivom fel polgártársaim és a 
Garamvidék közönségének figyelmét, 
mely dolog sikeres megoldása rend
kívüli módon előmozdítaná a Garam 
völgyének közgazdasági viszonyait, de 
nem csekély súlya volna ennek nem
zetgazdasági szempontból is.

Ugyanis a május 7-én megjelent 
napilapokban olvashatjuk, hogy a 
Földmivelésügyi Minister a vizi beru
házásokra vonatkozó törvényjavaslatot 
a képviselőházhoz benyújtotta s nem 
kevesebbet, mint 192 millió koronát 
kér az abban tervbe vett munkála
tokra megszavaztatni.

Azon közel 200 milliónyi összegből 
az ország minden részébejut, a Dunát, 
Tiszát, Drávát, Szávát s még egy tucat 
kisebb folyót szabályozzák, azokat a 
hajózásra alkalmassá teszik, — csator
nákat és kikötőket építenek s a fővá
rosban és környékén rakpartokat 
létesítenek.

Csupán a Barsvármegyén átvonuló 
Garamról nincsen a törvényj avaslatban 
egyetlen betűvel sem említés téve. — 
pedig hát a Garam hajózhatóvá téte
lével is országos érdekű közgazdasági 
intézkedések volnának elérhetők, — 
épen úgy, mint a Vág szabályozására 
előirányzott műveletekkel. — melyekre 
a törvényjavaslat 8 millió koronát meg
haladó összeget akar fordítani.

Az 1894 és 1895 évi Ill-ik illetve 
XLVIII-ik t. cikkek alapján összesen 
108 millió koronát meghaladó összeg 
lett már felhasználva a Duna, Tisza, 
Bodrog, Kőrös, Szamos, Maros, Femes, 
Béga, Morva, Vág, Dráva, Mura és 
Száva szabályozására és téli kikötő 
épitésre, — most újból 192 millió 
korona fog fordittatni a Duna, Tisza, 
Dráva, Száva, Kulpa, Vág, Temes. 
Béga, Szamos, Bodrog, Kőrös, Maros, 
Sió és Sajó szabályozására, hajózhatóvá 
tételére és összesen 3678 kilométer 
hosszú új viziút készítésére.

Úgy vélem, a Garam folyó az állami 
keselés alá nem vett patakok köze van a 
Minisztérium által osztályozva ; — az 
ezeken netán eszközlendő szabály02^’ 
sokra és a vízmosások megkötésére a 
törvényjavaslatban föl van véve össze
gen 8,300.000 korona. — Tehát ebből 
ha valami van is a Garamra számitásba 
véve, — az nagyon kevés lehet és 
számba se jön az állami kezelés alá 
vett folyókra előirányzott száz milli
ókkal szemben.

Ezért hát kívánatos, hogy a Garam 
az állami kezelésbe vett folyók közé föl
vétessék, — annak szabályozása pedig 
a most beterjesztett törvényjavaslat 
keretébe bevonassék. — Ez irányban 
a ..Barsmegyei Gazdasági Egyesület'1 és 
a „Kereskedelmi és Iparkamara'1, figyel
mét városunkból — a minden jó és 
hasznos tervezés iránt nagy fogékony
sággal és buzgalommal megáldott — 
faragó Sámuel polgártársunk már föl
hívta, mely testületek Barsvármegye 
lakosai javára föllépni hivatottak.

En e helyen Léva város polgára
inak érdeklődését hívom föl azon 
törvényjavaslatra s legközelebb többe
ket értekezletre fogok meghívni azon 
célból, hogy szükségesnek látja-e a 
cselekvés terére lépést a miatt, mert 
Barsvármegyét s a Garamvidékét a 
Földmivelésügyi minister javaslata azon 
áldásos mű létesítésénél ügyeimen kivül 
hagyta ? !

Szerintem a Garam szabályozása és 
hajózhatóvá tétele nagy vidéknek jólé
tét emelné s közérdekű volna.

A Garam hajózhatóvá tétele által a 
felső Garam völgyének kimeríthetetlen 
faterményei, újabban örvendetesen gya
rapodó gyári- és ipaii termékei köny- 
nyen válnának értékesithetőkké ; Lé
vától kezdve pedig a mezőgazdasági, 
szesz- és cukorgyári termékek már 
magukban hatalmas forgalmat biztosí
tanának a hajózásnak. Hiszen ősszel a 
párkánynána-lévai vasúti vonal képtelen 
a forgalom lebonyolítására, amely for
galom pedig az olcsó viziút által hat- 
ványozódnék, ez azután a nagyobb | 
mérvű termelést is maga után vonná.

Bódogli Lajos
Léva r. t. város polgármestere.

Szózat Barsvármegye közönségéhez.
Ezer éves nemzeti történelmünknek nem 

egy fényes lapján ragyognak B rsvármegye | 
nagy fiainak, nemes közönségének áldozat
kész tettei. A hazafiság, a humanizmus, az , 
áldozatkészség oltárain, az emberbaráti és 
szociális intézmények megalkotásában, min- j 
denkor első helyen txcellált. — A magyar 
nemzeti eszme téit a egyéneket hódító dia
dalainak kivívásában Bors vezér s a többi 
ösök utódai s a vármegye újabb polgárai, 
nagy urai és nagybirtokosai, ott voltak, ott 
vannak ma is a küzdelem tűzvonalában, az 
elsők elsői között. — Ott vannak nemcsak 
fegyverrel, nemcsak véráldozattal, nemcsak 
a szó, az ige lelkesítő erejével ; hanem j 
bámulatra ragadó anyagi áldozatokkal, ön
kéntes adózással íb mindannyiszor, valahány
szor közérdekű socialis vagy humánus intéz
mény megteremtéséről van szó, jól tudván, 
hogy minden kulturérdekeket szolgáló intéz
mény egy-egy várfala, védőbástyája a

magyarság s a magyar nemzeti állameszme 
fejlődésének.

Egy nemes eszmét szolgáló s a várme
gyénkben a magyar nyelv és magyarság 
érdekeit nagyban előmozdító intézmény 
megalkotásáról van szó. Értem a Barsmegyei 
Tanitók Házát, melynek célja internátusba 

I fogadni 2 vármegye tanitcinak középiskolát 
járó gyermekeit, hogy jó felügyelet s kellő 
nemzeti irányú jó nevelés alatt azok mind
annyija, hazafias, hasznos, magyar érzületű 
honpolgárrá fejlődjék s ne juthasson olyan 
helyre, a hol ezeknek éppen az ellenkezőjére 
törekesznek.

Micsoda bámulatos eredmény lenne el
érhető hazafias és magyar nemzeti szem
pontból, ha ez az intézmény — a mint 
tervezve van — magába fogadhatna vagy 
100-120 tanulót, prot. pap, jegyző, tanító s 
más tisztviselő gyermekeit, magyar, német s 
tót anyanyelvüeket vegyesen s mictoda 
átalakító, átgyuró hatása lenne annak, olyan 
irányban, a milyen irányban igazán szÜKsé- 
ges és nélkülözhetetlen volna már a hatá
rozott, bár szeretetteljes mozgalom ! Milyen 
gyönyörű munkát végezne ez az internálna 
a nemzeti szellem ápolása és a honpolgári 
erények fejlesztése tekintetében s mily 
nyugodtan biztatná minden szülő gyerme
két, tudván, hogy a legmegbízhatóbb helyen 
van, kellő felügyelet, ellenőrzés és jó gond
viselés alatt 1

Nem csinálok belőle titkot, hogy ezt 
mind megteremteni a mi anyagi erőnk cse
kély, pedig 25-50 koronáig terheltük meg 
magunkat egyenként. Nem restellem e szó
zatot sem azokért, a kikért fáradozunk, 
mert hiszen sociálie, humánus és hazafias 
dolgot mívelünk, a mikor jót tenni akarunk 
szegény falusi, a taníttatás nagy terheit vi
selő kartársaink kai, mert egyúttal használni 
akarunk hazánknak, nemzeti nyelvünknek 
s lia lehet, a vármegye összes tisztviselőinek is.

Mély tisztelettel arra kérem Barsvár
megye hazafias és áldozatkész közönségét, 
minden rendű és rangú tisztviselőjét, egyházi 
és világi méltóságait, szives anyagi támogatá
sukkal segítsék létrehozni ezt az intézményt a 
„Barsmegyei Tanitók Házátu. Minden fillér 
adományhoz a tanítóság hálakönnye s fokozott 
hazafias tevékenységének felbuzdulása tapad. 
— Segítsék megalkotni a vármegye tanítósá
gának ezt az ideáját, méltó az, sokszorosan a 
támogatásra. — Oly intézményről van szó, 
melyet a vármegye egyszersmindenkorra 1000 
koronával, a lévai tanítóképző, 100, az újbá
nyái tanítók 50, újabban pedig József fő
herceg ő fensége 100 korona évi segéllyel 
támogatnak !

Megvagyok arról győződve, hogy Léva 
város közönsége, hagyományét áldozatkészsé
géhez méltóan támogatja a tanítóság nemes 
irányú humánus és hazafias tavékenységét s 
Léva város és vidékének gazdag pénzintézetei 
sem maradnak el az anyagi támogatástól,
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hiszen nincs Lévának jótékony irányú intéz
ménye, melyet ezek ne támogatnának.

A tanítóság a legnagyobb hálával vesz 
minden e célra tett adományt s örömmel 
áll szolgálatára a közönségnek, hogy viszo 
nozza azt. Az emelendő épület pedig hír 
detni fogja „ad multos aunos“ Léva város 
és Barsvármegye közönségének áldozatkész
ségét s emlékoszlopa lesz a vármegye taní
tósága és közönsége nemes és humánus 
érzelmeinek.

Az adományokat kérném hozzám kül
deni, s azokat annak idején hirlapilag hálás 
köszönettel nyugtázzuk.

Vámosladány 1908 május 1.
Végh István

„Barsm. Ált. T&nitóegyíet*  elnöke. '

Vakmerő gyanúsítások.
Vannak lapok, melyek botrányokban 

utaznak, mert ez az ö életfeltételük, e 
nélkül megélni nem tudnak. Komoly tarta
lom hiányában minél képtelenebb szenzáció- 
kát bajbáeznak össze, mert a közönség ke- 
vésbbé müveit része ilyenek után kapkod. 
A dolog üzleti része sikerül : sok lappéldányt 
adnak el ... . de viszont a kár, melyet 
okoznak, mérhetetlen. Megmételyezik köz*  
életünket, egymással szemben álló, ellenséges 
táborokká választják szét társadalmunkat, 
ahol már nem a tárqyi igazság érvényesül, 
de az ellenfelek előítélete.

A napokban lezajlott rágalmazási per 
szomorú bizonyságot tesz erről. S közéle 
tünknek ezen mcgméte'yezéseért azokat 
terheli a felelősség, akik azon szennyes 
hullámokat megindították, a gyanúsításnak, 
rágalmazásnak szennyes hullámait, melyek 
áradatában nem egy vagy két ember becsü
lete iszapolódik be, de iszapossá, büzhödtté 
válik a magyar közélet, a magyar társadalom 
élete. A cél megvan : a botrányos szenzáció, 
a bizonyítás meilékes ....

A Nap cimü újság május 6-iki száma i 
„kéz alatt. A főherceg vásárol*  címek alatt :

uj szenzációról gondoskodik az ilyenekre 
éhes olvasói számára. Azt mondja, hogy : 
„amit az állam József főherceggel kötött, 
az üzlet ugyan, de nem egészen egyenes 
Uziet.

Az egymillió ötszázezer korona vételára 
a nyitra szabolcsi erdőterületnek, mintegy 
nyolcezer holdnak, melyet József főherczeg 
drverés nélkül, kéz alatt vett meg a magyar 
királyi vallásalaptól. A birtokra régen pá
lyázik már a főherceg jószágkormányzója, 

l Libits Adolf, aki hosszas és fáradságos leve
lezés meg ajánlattétel után tudta nyélbe
ütni ezt az üzletet. A birtok megéri ezt a 
kerek összeget, sőt többet is megér, ahogy 
beavatottak mondják. Ez azonban mellékes. 
A lényeg az, hogy a va'lásalap birtokát 
kéz alatt, nyilvános árverés nélkül adják el.

A másfél millió korona átutalása ma 
történik, de már a múlt hónap huszonötödi
kén meg kellett volna történnie. A nagy 
bank azonban akkor még nem folyósította 
a kölcsönt a királyi hercegnek, akinek, úgy 
látszik, épp oly kevéssé van készpénze, mint 
akármelyik szegény embernek a mai szo
morú időkben. Meg kell még jegyezni, hogy 
a királyi herceg nem üzleti célokra vette 
az erdőt, hauem vadászatokra, úri passzióból. 
Ezen a területen fognak vadászni az ősszel 
Ferenc Ferdinánd, a trónörökös és a velszi 
herceg is. Az erdőt már most bekerítik, 
hogy a vad meg ne szökhessen. Tizenötezer 
fát már eddig kidöntöttek csak a kerítés 
céljaira . . .*

Esen közlemény meggyanúsítja a vallás 
-és közoktatásügyi minisztert, a vallás-aia- 
pitványok kezelését ellenőrző tanácsot, sőt 
meggyanúsítja az uralkodó háznak azt a 
tagját, akiről, és akinek családjáról magyar 
embernek máskép, mint a icgőszintébb tisztelet 
és szeretet hangján megemlékezni — valóságos 
bűn. Abszolúte nincs arra szüksége sem 
Apponyi miniszternek, a magyar közélet 
egyik legfényesebb, legtisztább alakjának, 
sem a magyar főhercegnek, akit nemcsak 
nagynevű családjának hagyományai, de saját 
személyének tündöklő emberi és polgári 
erényei tettek a magyar nemzet tisztelő 
szeretőiének osztályosává, — ismételjük 

nincs arra semmi szükségük, hogy bárki is 
őket megvédelmezze. Ezen szerény soroknak 
csak az a céljuk, rámutatni arra, hogy a 
szenzáció - ébes hydra mily vakmerőén 
gyanúsít, anélkül, hogy a tényekről helyes 
és biztos tudomást szerezni iparkodnék. 
Pedig módjában lett volna utána nézni és 
összehasonlítást tenni, hogy erdő-birtokok 
milyen áron szoktak elkelni. Most adott ki 
a földmivelésügyi minisztérium egy nagy
szabású müvet, mely a telepítéssel, s ezze1 
kapcsolatosan a parcellázással foglalkozik. 
Közlünk abból egypár adatot, mely a fön- 
nebbi közleményben említett erdöbirtok 
értékére is enged következtetést. A kormány 
a jelzett célra területeket vásárolt Szolnok- 
Doboka vármegyében — k. ho dját 40-143 
koronáért, itt tehát az átlag-ár volt: 91-5 
korona. Temesmsgyében 191 koronáért, 
Pozsony megyében, melynek töszomszédja 
Nyitra vármegye, 82-228 koronáért, itt te 
hát az átlag-ár 154'5 korona. Ha a közle
mény adatai valóit, t. 1. hogy 8003 hold 
vételára mástél millió, akkor a főherczeg 
holdankint 33 koronával többet (187’5 ko
ronát) fizetett a nyitramegyei birtokért, 
mint amennyiért az állam i ozsonyban vá
sárolt. A közlemény még guayosan meg
jegyzi, hogy nem üzleti célra történt a 
vétel, de passzióból. A szerző nagyon em e- 
geti az üzletet, bizonyosait azért, mert nem 
ö ciinálta. Hát vájjon a közre nézve jobb 
üzlet lett voa», ha valami élelmes vállal
kozó vette volna meg a kérdéses erdőte
rületet, hogy annak faállományát kiirtván, 
az esetleg földmi velősre nem alkalmas ta
lajt uzsora-pénzen a földéhes magyar pa
rasztnak eladja, s igy nincs aztán sem eidő, 
sem termőföld, de van egy ciom) eladóso
dott, nyomorgó ember és egy ezek zsírján 
hízott milliomos! E lenben, ha a jelzett 
vetei tény, akzor az erdő megmarad, anuyí 
fát, sőt esetleg többet is produkál, mint 
eddig, s a vadállomány nemesitése és sza
porítása által értéke nagyban emelkedik, 
ami nemzetgazdászati szempontból a köznek 
nyeresége.

De sokkal nagyobb nyeresége a magyar 
közügynek az, ha a főherceg csakugyan

TÁRCA.

Est az érdemes férfiút kísértük tegnap 
utolsó útjára.

A lévai főgimnázium a legképzettebb ' 
tanárát vesztette el benne.

De halála nemcsak LSvának és a pia
rista rendnek vesztesége, hanem vesztesége 
a magyar tanügynek is.

Városunk kiváló fiát és egyik fö büsz
keségét tisztelte benne, a tudós világ pedig 
buzgó munkái között emlegette.

Hasznos élete egy régóta lappangó be
tegségben pusztult el.

Bámulatos türelemmel viselte a szen
vedések keresztjét. Panaszhangot nem hal
lottunk tőle. Nyugodt bölcs volt. Erős 
lelke egyideig a test gyengeségét is legyőzte. 
Bízott a jó Istenben és remélt. Hitte, hogy 
a sikerültnek mondott műtét után legalább 
egypár évig élvezheti még a megérdemelt 
nyugalmat. Alig várta, hogy Budapestről 
hazajöhessen. Gondolta, hogy itthon köny- 
nyebbeu lesz. Boldogan élhet övéi között 
és örülhet szerető testvéreinek. De más 
volt a végzete. Agya mellett ott leskelődött 
a halál és hivó szavára mennie kellett. Itt 
hagyta meg nem valósíthatott terveit, ne
mes szándékait, a melyek mind előbbi szép 
munkáihoz igyekeztek sorakozni.

Ilyen az ideális munka embereinek a 
sorsa ! Csendes elvonultságukban olyanok 
ők, mint a gyer'ya, másoknak világítanak, 
maguk elfogynak.

De elvesztésük fájdalmát feledteti ve
lünk életük tartalmassága.

Mert nem az él bosszú életet, a ki 
sokáig él, hanem aki a neki juttatott éve
ket gyümölcsözővé tudja tenni, a kinek 
szerepe olyan, mint a jótékony felhőé, 
mely tova tűnik, miután állását a szomjas 
földre leönté.

Ilyen hasznos és áldásos az ö élete is. 
36 évet töltött a tanügy szolgálatában. 
Tanított az ország több nagy városában, 
de legszívesebben Léván. Ide vonzotta öt 
a honvágy. Szívvel lélekkel lévai ember 
volt, a ki lelkesült szülővárosának minden 
ügyéért. Mint tanár megalkuvásnélküli kö
telességérzettel működött és kijelölt mun
kakörében lelkiismeretes pontossággal járt 
el. Mindenütt szive, elméje legjavával já
rult az ifjúságban növekvő nemzeti kincs 
gyarapításához.

Benne nagy és nemes szivet adtunk 
át az anyaföidnek.

Mint iró, mint tanár, mint szónok, mint 
szerető testvér egyaránt kiváló volt.

Mint iró gazdag tudással és gyönyörűt 
nyelvismerettel rendelkezett. Beszélt német, 
francia, olasz, angol és tót nyelven és szak
tárgya volt a latin és görög nyelv.

Egész élete munka volt, de nem lázas, 
hanem csendes munka, a mellyel mindvégig 
a magyar művelődés ügyét szolgálta.

Sokoldalú iröi munkásságot fejtett ki. 
Irt költeményeket, hírlapi cikkeket, isme
retterjesztő és tudományos értekezéseket.

Megindulása óta munkatársa volt a 
Bars-nak és évek hosszú során át sok ér
tékes dolgot közöltünk az ö jeles tollából.

De legszebb babérait az iskolában 
aratta. Itt volt müködéséne t az igazi tere. 
Az Isten házán kivül az iskola volt az ö 
örömének és boldogságának állandó forrása.

Tanítványai tisztelő szeretettel vették 
körűi. É ö példakép volt. Maga a megteste
sült pontosság. Kendet és munkasaeretetet 
tanú hattak tőle. Tanításában mindig adott 
a maga leikéből valamit. A tanítvány érezte, 
hogy van mit adnia, észrevette, hogy gaz
dag lélek az, a melyből nap-nap után nyer 
egy-két nemesítve éltető sugarat.

Tanítása sohasem volt puszta ismeret
közlés.

Ott volt a tanár mellett a nevelő pap 
is, a ki a jellemképzésre, a vallásosság és 
hazaszeretet ápolására minden alkalmat 
ügyesen kihasznált. Tanítványainak atyai 
jóakarója, mondhatni ügyvédje volt. Az 
elkövetett hibákért az illetőt bizalmasan 
leszólta, de nyilvánosan mindig tudott a 
védelmére elfogadható mentséget felhozni.

lanári érdemeit hálásan ismeri el az 
ország számos müveit férfta, a kik az ö 
szép lelkének és gazdag tudásának kincseit 
élvezhették. Mint szónok különösen az egy
házi szónoklat terén ért el nagy sikereket.

Az ifjúság valláserkölcsi nevelését a 
szivén viselte. Ismerte szerzetestanári kö
telességét. Ez az érzés sugallta neki azokat 
a remek beszédeket, a melyek maradandó 
emlékei lesznes az ö nemes szivének és 
fenkölt gondolkozásának.

De legnagyobb volt benne a jó testvér. 
Mindent megtett volna értük. Takarékos 
életének összes szerzeményeit nekik adta. 
Ápolták is öt érte olyan gonddal és szere- 



1908 niájua 10 B -A- JR S 3
azért rendezi be a mondott erdöbirtokot 
vadászati célokra, bogy ott a magyar meg 
az angol trón örököseit vendégekül láthassa. 
Hiszen azért nem gyanúsítani, de eléggé ki 
nem fejezhető hálát kellene mondani, hz zz 
ilyen szenzíeió-vadászok csakugyan a köz
ügyét éa az igazságot akarnák szol
gálni. Csakhogy ök nem szt akarják. Ok 
mi rdenkit, azokat is. akiket tekintetükkel 
se m érhetnek el. le akarják rántani, le ma- 
gukhoz a szernybe .... A jó érzéiü kö
zönség azonban kezd cár tieztábsn lenLi 
az ilyen napi termékek igazságával ....

Morál insanity.
Komoly uraktól, olu« höl^yikék bájos ajkairól 

n.ígszoktuk a választíkosán eikökscs beszédet. ízlésük 
g . ízt 1« mvilájiuk ártotta társaságuk .

az eikölcsi ftbo’y roiannái'ó) s a „jó családok er
kölcse volt mindaddig az életiek ttni ritkán szcldjcs 
zűrzavarában kifáradt és megcsömörlctt kedélyt k agy- 
luma, ganUoiii’ma s — írni még fontosabb — tgész- 
stges ifjú nemzedékek melegágya.

De mit \eszünk észre ma ? Azt, hogy az erkölcs
telenség ocsmány hullámai ezeket a kis szigeteket is 
elnytiéssel fenyegetik s mint a számum mérges lt kel
lete a Szahara oáz’sai fölött, úgy vonult fölöttük az 
■rk ölési szán.um mindent betöltéssel fenyegető vészes 
áradata.

Vagy rém elitek a veszélynek-e jele az, hogy 
lébábbnál-léhább nóták jönnek a divatba, orfeumok 
és Cabaretek nótaszámai, kupiéi országos bódítást 
tesznek s közkedveltségnek örverdve jó társaságokba 
is behatolnak 1 Sokan öntudatlan naivsággal, sokan a 
divat kényszerének engedve kötetlenül, sokan az újság 
ingeréiül és az érdekesség dicsőségére vágyva, mohón 
szívják magukba a behízelgő dallamok cukrával meg
édesített erkölcstelenséget. Süt találkoznak olyanok is, 
kik libaésszel (bocsánat a szóért !) iparkodnak magukat 
beleszuggerálni, belelova’ni a morál insanity eme 
korcszül'ötteinek érzés -és s gondolkodásmódjába. Ki 
ne hallotta volna már néhányukat oly bensüséggel 
dudolgatni, mintha eme zognótákban szivük-lelkük 
lcggyengédebb húrjai rezdülnének meg.

Pedig kevés józansággal föl kell es lehet ismerni, 
hogy egy degcnerált társadalmi töredék erkölcsi hü
lyesége rejtőzik mögöttük. Süt mitöbb, legújabban a 
kétértelmű sikamlóságok teréről határozott szemte
lenséggel csapnak át a léhaság nyílt dicsőítésébe.

Például, aki halad a korral, bizonyos, bogy ismer 
egy ily divatos zugnótát, mely blazirt cinizmussal 
szólja le az „úri társaságot,**  „úri lányok fecsegését,4 
hogy annál jobban csábítson a „könnyelmű világba, 
ahol minden eszeveszett, ahol minden léha4 a kir- , 
kocsmák és kávéházak füstös zugaiba De hogy a 
soraiban kifejezett fáradt, unott egyéniséget égé för
telmesen arcátlan vonással tegye érdekesebbé, imigy zeng;

Cigányzenós kávóbázuak 
Van egy csendes zuga.

Ott vár rám egy jóbarátom 
rossz útra tért buga . . .

Hát nem állaliság ez ? Mert bizonyos, hogy nem 
azért megy a rendez vousra, hogy ezt a szerencsétlent 
visszatérítse a jó útra. Akinek van jó barátja, akinek 
vannak nőrokonai, nem haboritja-e fői lelkűk mélyéig, 

• "gv a kezeik is ökölbe szói üljön, ilyesminek még a 
gondolatára is .' Uraim, ha szent önök előtt a barátság, 
uoi beCJU.et és testvéri érzii'et, nug kell undoroduíok 
a r. m.uttjag és b«»telei„ég ily tokától I Hölgyeim, 

1 talau öutudatlau, naiv köunye’iniiséggel zongo
rázzak. esetleg dudolgafjtk zrgi.ótát, töiüljsk le 
utana ajkaikat és kezeiket, s hozzájuk ne engedjék 
1 rui többe ennek a nótának a szennyét; mert ez 
olyan, mint a járván) os betegjég óvintézkedések 
szükségesek ellene. De egyúttal mutass;k meg az ajtót 
annsk az „úri4 embernek, ki nem átallja tisztességes 
családok otthonának levegöj' t megtel', őz n:, ha mindjárt 
csak ryehével is. Az oivosok a nyelven látják meg 
a betegség tüneteit. Akin-k efféle kupié tapad a nyel
véhez, az. a morál inssnity sympomáit műt; íja.

Ha már a köz. nségts nép, az éjtezakák népe 
tetszeleg magának az itfájta „nem egészen züllött, 
csak t gy kicsit k ha4 szert pben, azon bajos váhóztatni. 
Legalább a jó családok csukják be ablakaikat jól s 
óvják otthoni tat a fülbemászó dallamok szárnyain 
beözönlő cserebogaraktól, melyek az erkölcsiség fáján 
rágódnak.

Van nekünk sok szép légi — pár uj is — ma- 
gyár nótánk, i em kell nekünk Uabaret-nőta, anuál- 
kevésbbé , Cabaret erkölcs. Mi jól érezzük magunkat 

I iii 'árvaságban, mert az igazán ilyenek tagjai nem 
szoktak vermet ásni, hantin nyíltan kipöndöritik az 
t tté'e léha uracskát, és csak üdülünk művelten cse
vegő nótás bölgytársaságbar, s akinek ez fárasztó és 
unalmas, az valóban úgy sem való oda.

Sz.

Különfélék.
— I Cserei József| Városunk jeles 

tia, a kegyesrend reyik legkiválóbb tagja, 
Cserei Józef, e hó 7-én este 6 órakor visz- 
szaadta leikét Teiemlőjének, A csapás nem 
jött váratlanul. A megboldogult már sok 
év óta cukorbetegségben szenvedett. Erős 
szervezete párosulva a renkivül kimért 
életmóddal sokáig megőrizte öt a kór rom
boló hatásától. A inu t év november havá
ban a betegség tünetei oly erősen kezdtek 
nála jelentkezni, hogy december hő elejeu 
a budapesti Gi ÜLwald-féíe aanstoriumbau 
volt kénytelen gyógyulást keresni Itt voit 
harmadfél hónapig. Ezen idő aiatt kétszer 

is amputálták bal lábát, Lévára február kö
zepén jött, illetve hozták vissza. Azóta az 
ágyat nem hagyta el. A boldogult példás 
keresztény türelemmel viselte szenvedéseit. 
Halála előtt való nap áhitatosan felvette a 
haldoklók szentségét. N^raes lelkét nővére 
karjai között lehelte ki. Életrajzi adatai rö
viden a következők : Cserei József Léván 
született az 1850-ik év márc. 21-én. Elemi 
iskoláit és a gimnáziumi alsó négy osztályt 
szülővárosában végezte. Az 1865 ik év 
szept 8 án beöltözött a kegyestaniíó-’’endbe 
Vácott. A próbaév eltöltése után Kecske
métre kei ült és ott elvégezte gimnáziumi 
tanú talányait. Az érettségi vizsgálat után, 
az akkori kor szokása szerint, ugyancsak 
Kecskeméten tanárkodott. Majd Budapesten 
találjuk öt, mint theologuat és bölcsészt, 
majd mint tanárt. Tanárkodott azonkívül 
Nyitján, Kolozsváron, Trencsénben, (mint 
igazgató), Nagykanizsán, Temesvárott, és 
két ízben Lévái). Tanári működésének 36-ik 
évében ragadta őr el a halál. — A megbol
dogult rendkívül szerette szülővárosát. Még 
a távolban is élénk figyelemmel kísérte an
nak ügyeit, Vasszorgaiommal kiváló ismere
tekre tett szert különösen a nyelvészet és 
az iroda om terén. Ügyesen kezelte a tollat 
is. A „Bars'-nak kezdettől fogva munkatársa 
volt. Irt ezenkívül több vidéki és fővárosi 
lapba is. Szép számmal vannak tudományos 
értekezései, ünnepi beszédei és költeményei. 
Bízást el lehet '•óla mondani, hogy élete 
minden percét hasznos munkában töltötte. 
Mint tanár a megtestesült pontosság volt, 
mint pap pedig hii szo'gája Teremtöjének. 
Hacsak rosszuílét nem akadályozta, minden 
nap bemutatta a vérnélküli áldozatot. Ez 
röviden a megboldogult képe, ki halálával 
rokonait, rendtársait és szülővárosát mély 
gyászba döntötte. A lévai társház a követ
kező gyászjelentést adta ki : A lévai keyyes- 
tanitórendi társház tagjai szomorodott szívvel 
jelentik,hogy szeretett rendtasuk NT. Cserei 
József kegyestanitó rendi áldozőpap, házimá- 
sod főnök és lelkiatga, ginm. rendes tanár, 
éietenek 59 , szerzetesi életének 53., áldozó 
papságnak 37. s tanárkodásának 36.évében 
hoss?.úszenvedés és a haldoklók szentségének

tettel, a minőre csak a testvérek képesek. 
Nővére karjai között lehelte ki a lelkét is.

Temetésén fényesen nyilatkozott meg 
a közrészvét.

A szeretet és elismerés melegének 
megnyilvánulását láttuk abban a nagyszámú 
közönségben, mely lerótta megjelenésével 
a kegyelet adóját a megboldogult iránt.

Koszorúk özöne borította koporsóját. 
A nevelés ügy fáradhatatlan bajnok nak 
ez a legszebb juta ma.

Megható volt a tanulóifjúság bucsuzása 
a temetőben. Hálás tanítványai nevében 
az önképzőkör elnöke mondott fölötte 
könnyekre fakasztó beszédet.

Utána zokogó sírás közt dobfák sírj ara 
a kegyelet rögét, hogy könnyű legyen 
munkában elfáradt és szenvedésben össze
tört testének a föld.

Most már ott piheni fáradalmait, alussza 
Örök álmait az a nemes jellem, a ki annyi 
munkálkodott mások boldogságáért.

Van még igazság I
Magyarázati rész.

Kedves Sigorasszony I
Végtelenül sajnállak, hogy keáélyállapotod meg 

most is felmutatja azokat a nyomokat, melyeket a rémes 
éjjeli utazás, midiin t. i, este 1,2 8 órakor töldnk el
indultatok, rajta hagyott. Hátha m.g tudtad volna azt 
a veszélyt, mely igazán fenyegetett. Benti regénytore- 
'lék feltárja a valót, tanulságot nyújtva, bogy máskor 
nem jó a vendégségből elsietni.

Csókol mindnyájatokat szeretettel stb.
•

• ♦

Éjjel az erdőn.
■vagry

Az oláh bandák remtettei
a-vag-jr:

Utonállók és rablógyilkosok a Maros 
völgyében.

Rímregény öt kötetben élőszóval és 
utóhanggal, számos gyilkosság és akasztással.

Irta : Sixlsisi Eend.eg-j.ts.

Hő ik folytatás
Hagyjuk azonban Eulalia grófnőt tépő- | 

lödni a kastély kertjében. Hadd marcan
golják szivét továbbra is a sö'ét bánat éa 
vad kétségbeesés komor fúriái. Végtelen ke
servében számtalanszor odak pott, hol fész
kel az agy, az őrnagy pedig, fájdalmának 
csendes szemlélője, dugába dőlt.

Kövessük inkább a mi kedves utasain
kat, a Deák családot, mely egy .kellemes 
nap emlékeivel" gazdagabban és egy csomó 
bankóval szegényebben Györgye Guez két 
sovány szürkéjétől vont kocsiban iparkodott 
Facset felé. Nyugodt lélekkel, a szeretet és 
a szűk ülések melegétől hevítve élvezte a 
család az erdő szépségeit és a nyári est 
gyönyörűségét : nem is sejtve, mily örvény , 
szélén haladnak, nem tudva, mily mérhetet- | 
len veszély rejtőzik egészen közel a gala
gonya bokrok mögött. Vigyázzatok kedve- | 
seim! A sötét kárhozat bollószárnyai csa
ponganak felettetek ! figyeljetek minden 
szellőre, a bokor minden mozdulatára 1 
Térjetek vissza! vissza a szerető testvéri 
hajlékba! Iszonyatos sors vár reátok : a 
facia negra sötét bandája 100 lépésnyire 
tanyázik egy völgyben Ilii...------- 111

Igen I Facia Negra, a fekete álarc 12 
tagú bandájával ott tanyázott a Valea Ma- 
garului nevezetű völgyben, mely a facset- ! 
birkiai törvényhatósági közút 12’6 — 13’9 
szelvényei között, az útvonaltól 97'5 mé
ternyire balról feküdt, galagonya, törpe fe
nyő és hecsepecs bokroktól eltakarva a 

békés utas szemei elöl. A mély völgyben 
rakott hatalmas tüzmágiya fénye nem lát
szott ki, körülötte pedig áliig felfegyverkezve 
feküdt, a félssemü Jonucz, a sánta Szandu, 
az agyartogu Pável, a vörös Vaszilie, a 
rsgyás Lázár, a ripacsos Svetozár, a him- 
löhelyes Torna, a púpos Mojsze, a kém, a 
sunyi Zsiva, a nyakigláb Petru, a golyváé 
Nicolae és a duplaorru Frandafir. Kissé tá
volabb a lobogó lángtól tulipán varrottas 
subáján feküdt Facia Negra, a fekete álarc. 
Most is rajta volt az álarc mint mindig, és 
elmélyedve lapozgatott a Párisi Nagyáruház 
képes árjegyzékében, mert az erősen ko
pott álarc helyett farsangra egy újat akart 
rendelni. Mellette hevert öblös fegyvere, 
melybe akkora golyó fért bele, mint egy 
közepes nagyságú zsemlyésgombóc, övében 
volt a híres két pisztoly és a mamaliga 
vágó kés, közDyelven jatagán. Azonkívül 
ott fénylett egy 1G lövetű Mauser ismétlő 
pisztoly és néhány buldo’grevolvar. Egyik 
másik fegyverén hatalmas vörös foltok tar- 
kállottak, melyek ha nem rozsdából, akkor 
bizonyára az áldozaton kiontott véréből 
származtak.

Bandája részint szalonnát sü’ött, részint 
alsózott. Fillérbe ment a parti, rennerekkel, 
Fedák Sári, Uhu, Szörösmajom, Portartur 
és minden egyéb huncutság bemondása meg 
volt engedve. A vörös Vaszilie éppen fel
vette eredeti makra, Nyakigláb, kinek ke
zébe quart felső pirosig és négy hetesből 
álló vannakja került, megkontrázta, a vörös 
Vaszilie gyanutl.nul recontrázik. Facia Neg- 
rát a játék roppant érdekelvén, abban a 
pillanatban odamegy az aisózókhoz és gibi- 
cel. Alig hogy másodszor kijátszik a vörös, 
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ójtatoa felvétele után, folyó hó 7-én d. u. 
6 órakor az IJrban csendesen elhunyt. A 
boldogulnak hült tetemeit folyó hó 9-én 
d. u. */,  3 órakor fogjuk a táraház temp
lomából a róm. kath. BÍrkertbe, nyugvóhe
lyére kísérni. Lelke üdvéért pedig az en
gesztelő szent miaeáldozatot a társház 
templomában folyó hó 11-án reggel 8 óra
kor mutatjuk b> a Mindenhatónak. Léva, 
1908. év május hó 7. Az ö. v. f. n. 1

— Városi közgyűlés. Léva r. t. vá
ros képviselőtestülete f. hó 7-én d. u. 
4 órakor rendkívüli közgyűlést tartott Bó- 
doyh Lajos polgármester elnöklete alatt. Az 
elnök je entést tett a pénztárvizsgálatról és a 
házipénztár állapotáról. Bejelenti, hogy a múlt 
közgyűlés által elrendelt helyettesítések meg
történtek. A polgármester azon indítványa, 
hogy a városi kőbánya munkásai számára 
és szerszám elhelyezés céljából a szomszédos 
szölöhajlék (óvári Dalnoki féle) vétessék 
meg, érdemleges tárgyalásra jun. 13 -ra tű
zetik ki. — A közgyűlés néhai Juhász 
László volt városi pénztáros vagyontalan 
árvái szamára egyszersmindenkorra 250-250, 
vagyis összesen 500 korona kegyadományt 
engedélyezett. — Az új tanítóképzőhöz ve
zető új út építése által szükségessé válf a 
Kopai-utca rendezése, ami a Kosztolányi 
Zsigmondné pincéjének kisajátítása áital 
eszközölhető. Ez ügy érdemleges tárgyalása 
ugyancsak jun. 13.-ára tűzetik ki. — A vá
sártér kibővítésének kérdése már harmad
szor került tárgyalás alá, döndés azonban 
most sem történt, mert egy vitás terület jo
gos tulajdonosának kérdése merült fel (a 
plébánia-major előtti rész), ennek kikutatá
sára a városi mérnök megbízást kapott s 
az ügy érdemlegesen a jun. 13,-iki közgyű
lésen tárgyaltatik. — Parádi Franciska és 
Hűben József illetőségi ügyeiben a közgyű
lés elutasitólag határozott. — Monaco Másé 
vállalkozó tartozik az új keramit-ut mentén 
végzett oldal-kövezések hiányait f. évi 
julius hó 1-ig pótolni, mert azon napon meg- 
ejtetik a vég eges felülvizsgálat és a még 
esetleg tapasztalt hiányok a váilaikozó óva
dékából fognak pótoltatni. -— A közgyűlés 
a közmunka-kivetési munkálat leérkezése 
után véglegesen megállapította a folyó évi 
közmunka-költségelőirányzatot. Eszerint be
vétel 250 */»  igáé, 411 kézi napszám és 
megváltás : 4997 K. 72 fillér. Éjből 99 
kézi napszám és 407'82 korona hátralék, 
62-50 korona pénztári maradvány, a többi 
folyó évi kivetés. Az előirányzat az összes 
munkát és pénzbeli bevételt felhasználja a 
v. ladányi, kákái, homokbányái utak stb. 
megjavítására. — A kálnai utcán levő köz- 

lélekszakadva érkezik a tűzhöz a púpos 
Mojsze a kém és halk hangon jelenti a 
vezérnek, hogy éppen most haladnak el az 
utón Deákék. Megtudta, hogy Deák fürdőbe 
készül utazni. Meg van tehát erősen „apó
kelve" pénzzel; nosza csülökre legények, 
támadjuk meg őket, kegyelem nincs, fog
lyokat nem ejtünk : ide a pénzzel !

Egy pillanatra felcsillámlott Facia Negra 
koromsötét szemében a vad fény, a gyil- i 
kolás, a vérszomj, a rablás vágya, fegyve
réhez kapott, de — — — — mégsem
tudta levenni szemét a játékról . , . Most 
játsszák ki a piros ászt .... elütik az 
adout aisóval . . , már a kém is megfeled
kezett mindenről , . • . oda guggol a játé
kosok mögé, . . . szeretné kikapni a kár
tyát a rossz játékos kezéből . ... a ki
még gondolkozik, mit csináljon. . . . kínos, 
hosszú percek.................

Es ezalatt ? ? ezalatt I könnyebbü'j 
meg sokat zaklatott szív 1 fellélegzik a meg
sanyargatott kebel 1 diadalmas mosoly Ül az 
-Erény arcárai —------- ezalatt Daákék
szép csendesen tova utaztak. Megmenekü
lésüket egy rekontrána'c köszö.ih-stték . . .

Van még igazság a földön! Folyt, köv. 1 

terület eladásának kérdése színét csak jun. 
13-án kerül érdemleges tárgyalás alá. — 
Szekszárd város közönségének átiratát a 
városi rendőrség államosítása iránt, a tanács 
nem ajánlotta pártolásra, a közgyűlés az át
iratot egyszerűen tudomásul vette. — A 
tanonciskolái tanfolyamra jelentkezett Ba
nyai, Ghimessy és Tokody tanitók részére a 
közgyűlés összesen 309 korona segélyt en
gedélyezett, melyből 200 K. az ipariskola, 
100 K. pedig a kereskedő-iskola költségve
tését terheli. — Szemerédy Ltjos indítványa 
uj vásártartási jog kérelmezése iránt a ta
nácsnak adatik át azzal, hogy a kérelemhez 
szükséges kellő indokolást állítsa össze. - — 
A polgármester végül jelentést tett a vár
megyei székház költségeire tett ajánlatok 
gyűjtéséről. Holló Sándor képviselőtestületi 
tag indítványára a közgyűlés a polgármester 
vezetése alatt egy bizottságot küld ki az 
ajánlatok folytatólagos összegyűjtése céljá
ból. Ezzel a rk. közgyűlés véget ért.

— Gyászrovat. A barsi református 
egyházmegyének egy kiváló érdemekben 
dús lelkésve költözött el az élők sorából. 
Kulifay Gyula, gr.-szentgyörgyi lelkész, 
egyházmegyei tanácsbiró és pénztáros f. hó 
6-an 71 éves korában elhunyt. A boldogult 
35 éven át viselte lelkipásztori hivatala', 
osztozott híveinek örömében, bánatában 
egyaránt, velük élt, munkálkodott, csendben, 
példás becsületességben, 8 ezen nemes hi
vatásának teljes betöltésén kívül nem vá
gyott semmi más dicsőségre. Ds még egy 
más nagy eszme lelkesítette, s annak is 
rendületlen, tántoríthatatlan katonája volt; 
a magyar függetlenség eszméjének. Soha, 
semmiféle tekintet öt a függetlenségi zász 
lótól el nem tántorította. A nevezetes ja
nuári (1905) képviselőválasztás alkalmával 
ö vezette be Lévára a szentgyörgyi válasz
tókat fehér selyem zászló alatt a függet
lenségi táborba. A lévai választókerü et 
nagyrabecsülése jeléül a megalakulás alkal
mával Kulifay Gyulát tiszteletbeli elnökké i 
választotta. — A gyászesetröi a párt a kö- I 
vetkező gyászjelen.ést adta ki: A lévai 
választókerület 48-as és függetlenségi pártja | 
szomorodott szívvel jelenti, hogy Kulifay 
Gyula gr.-szt.-györgyi ref. lelkéss, a 48-zs 
és függetlenségi párt tiszteletbeli Elnöte, 
a pár: egyik legrégibb és legönzetlenebb 
harcosa, életének 71. évében fo'yó évi 
május hó 6. napján délelőtt 9 órakor hosz- 
szas szenvedés után Gr.-Szt.-Györgyön el
hunyt. A boldogult fö di maradványai folyó 
évi május hó 8-án délelőtt 10 órakor fog
nak a ref. egyház szertartása szerint Gr.- 
Szt.-Györgyön örök nyugalomra helyeztetni. 
Léva, 1908. év május hó 7. az örök vilá
gosság fényeskedjék neki. — A temetésen a 
függetlenségi párt képviseletében résztvettek 
dr. Kmoslcő Béla pártelnök, dr. Katona Já
nos a párt alelnöke és dr. Gyapay Ede a 
párt jegyzője. A halottas háznál dr. Kmoskó 
Béla fejezte ki a boldogult özvegye és 
családja előtt a páit részvétét, és kifejezést 
adott annak a nagy veszteségnek, mely a 
boldogult halálával a lévai választóke-ület 
függetlenségi pártját is sújtotta. — Egyúttal 
a ravatalra a párt nevében díszes koszorút 
helyezett. — A temetés egyébként is 
messze vidék impozáns részvételével történt. 
Ott voltak barsmegyei karrársai valamnny- 
nyien, a tanitók, a szomszédos honti lelké
szek, lévai és gar.mvidéki tisztelőinek se
rege. A végtic-ztesség-tétei a templomban 
kezdődött, ahol Patay Károly esperes mon
dott megható imát és gyönyörű, költői 
szárnyaié, ú beszédet, ismertetvén a lelkéazi 
pálya terhes, de egyúttal magasztos voltát, 
és a boldogult életét, aki ezen pályát ne
gyedfél évtizeden át teljes odaadással szol
gálta és töltötte be. A gyászboszéd és az 
azt kísérő ének végeztével a gyászház ud
varár felállított ravatal köré sereglett a kö- j 
zönség, innen rövid beszéd és ének után a 
koszorúkkal borított koporsót lelkésztársai 
és presbyterek felváltva vitték a temetőbe 
ahol a barsmegyei ref. papság uovében 
Csekey Dávid váradi lelkész mondott a bol
dogult erényeit megható módon ecsetelő 
szép beszédet. — A gyászaié család a kö 
vetkező jelentést adt*  ki; Alulírottak úgy I 
a maguk, valamint a kiterjedt rokonság 
nevében fájdalommal tudatják, hogy az 

övéiért élő, forrón szeretett férj, atya és 
nagyatya Nagytisz-.eletü Kulifay Gyula ur 
<» garamszentgyörgyi református egyház lel. 
kipásztora a barsi nagytiszt, református egy. 
házmeyyi tanácsbirája és pénztárosa 1908- 
évi május hó 6-4n délelőtt 9 órakor munkás 
é'etének 71-ik, boldog házasságának 35-ik 
évében hosszas szenvedés után az Urban 
csendesen elnyugodott. Egyházának és ha
zájának önzetlen, lelkes munkását, család
jának öizinte tiszteletben és szeretetbsu 
álló fejét igaz fájdalommal siratjux, emlé
két hálás kegyelettel őrizzük. Temetése 1. 
hó ö-án délelőtt 10 órakor lesz a gyászoló 
háznál a református egyház szertartása sze
rint. A Krisztus Jézus, akit lélek szerint szol
gált, legyen neki nyeresége, nekünk vigaszta- 
lónk \ Kulifay GyuUue szül. Nagy Zsuzsan
na neje. Gyermekei : Kulifay Gyula, 
Kulifay László és neje szül. Vargha Ilonka, 
ifj. Kulifay László unokája.

— Nyitra vármegye főispánjának 
beiktatása. Gróf Vilczek Frigyes Nyitra- 
vármegye kinevezett főispánjának hivatalába 
való ünnepélyes beiktatása holnap d. e. 10 
órakor Nyitráti as evégből egybehívott 
rendkívüli közgyűlésen fog megtörténni. 
Nyitravarmegye alispánja ezeu ünnepélyéhez 
B .rámegy e bizottsági tagjait is meghívta.

— Vizsgálatok. A helybeli főgim 
názium Vili, osztályú tanulói május hó 
ló én fejezik be a tanévet, amennyien 
az osztály vizsga a’-o c mijji hó 11-éa kez
dődnek és május 15 éo végződnek. Sír
rendjük a következő : Május 11-én hittan 
éa latin; 12-én német és inigya", 13-án 
görög, gpótió irodalom, gpótlórajs és torna ; 
14 én mennyiségtan és természettan; végül 
15-én történelem és bölcsészeti elölan.

— Szerettesó3 kútfúrás Sukszá-d 
város elhatározta, hogy egésssé'ss és ele
gendő ivóviz sae-zése céljából mé.yebo 
kutat fog furatai. Március 8-án kezdték a 
fúrást, 110 méternél már jelentkező t a viz, 
de kis mennyiségben, azért tovább folytatták 
a fú-ást. Aori is 5-éa már 215 méternél 
do gozo'.t a fúró, mikor egyszerre hatalmit 
erővel szökött fel a vizsugár. Az egész 
város népe ujjongva üdvözölte a hata'mts, 
több mmt 10 méter mtgasra feltörő v.zsu- 
garat. A viz 30° C. meleg, kissé kénhidrogén 
(záptojás) szagú és percenkint közel 20 
hektoliter vizet szo'gá'tat, tehát nemciat 
az ivóviz-szükség'etet láthatja el, de öntö
zésre, fürdőóereadizéire, ipiri vállaltokra 
is jut elég. A város vezetőségének máris 
nagyszabású tervei vannak, hogy ezen 
könnyű szerrel birtokába jutott tincséi 
kellő módon értékesítse. As egész fúrás — 
egy furótörsst is beleszámítva — 80)0 ko
ronába került; a víznek magának szinte 
kiszámithatatlau az értése, különö.en ha a 
közegészség ügyét vesszük tekintetbe. 
Milyen örömmel írnánk arról, ha ilyen sze
rencsés kú.fú'ás esnék meg Léván, a 
Ko suth-tér Közepén 1 Pedig talán Bohol 
sincs erre nagyobb szükség, mint épen 
nálunk.

— Érettségi vizsgálat A gimná
ziumban a Vili, osztály vizsgálatainak be
fejezése urán május hó 18-án megkezdődnek 
az érettségi írásbeli vizsgálatok, éa pedig : 
18-án a magyar nyeiv és irodalomból, 19 én 
a latin nyelvből éa 20-án a mennyiségtanból 
lesz a vizsgálat. A szóbeli vizsgálat ideje 
még nincs meghatározva, de mindsn való
színűség szerint junius hó elején lesz.

— Helyettesítés. A vármegye alis
pánja a garamszentkereszti járásban Truszka 
Antal :b. főszolgabíró lossiat) szabadsá'o'- 
catása folytán ideiglenes üresedésbe juio-t 
szolgabirói áPásra Molnár Djzső központi 
közigazgatási gyakornokom es tb. szolgabi- 
rót helyettesítette.

— A városi vigadó ügye Úgy 
építésre, mint a bérletre vonatkozó ajánla
tok már beérkeztek és felbontattak. Üteiner 
és Lány helybeli kávésok a vigadóval járó 
nyilvános helyiségek bére fejében egyenként 
16.000 koronát ajánlottak, a bérbeadandó
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üzleti és lakás-helyiségekre 8000 korona 
ajánlat tétetett, ez tehát együttvéve 24000 
koronát tesz ki, ennyi lenne a város nyers 
jövedelme a vigadó után. A felépítésre vo
natkozó ajánlatok szerint az épület 325 000 
koronába kerülne; hozzávéve a telek vétel
árát, kölcsönvételnél felmerülő árfolyam-kü
lönbséget, a városi vigadó 450,000 koroná
ba kerül. Ha sikerül oly kölcsönt szerezni, 
meiy után a város 5 %-nál valamivel kisebb 
kamatot tizet, akkor a városi vigadó a fenti 
adatok alapján létheBithetö a város közön
ségének mindennemű megterheltetése nél
kül. A költségvetéseket illetve ajánlato
kat holnap fogja az államépitészeti hivatal 
főnöke Belesik Bsla városi mérnök és Czi- 
bulka Rezső műépítész közremu tüdősével 
felülvizsgálni.

— Esküdtszéki tárgyalások Az 
első félévi esküdtszeki tárgyalások holnap, 
hétfőn kezdődnek az aranyosmaróti törvény
szék előtt. Tárgyalásra kerülnek a követ
kező bűnügyek : május hó 11-én gyújtoga
tás bűntettével vádolt Rosko András, 12-in 
szándékos emberölés bűntettével vádolt Le- 
viczky János, 24-én szándékos emberölés 
kísérlete miatt vádolt Dudás Simuei, 15-én 
szándékos emberölés kiséri ste miatt teihelt 
Tóth Jónás, 18-án szándékos emberöles kí
sérlete miatt vádolt Mathias Imre, 19 én 
gyújtogatás miatt vádolt Petro János, 20-án 
szándékos emberölés miatt vádolt Ilosenbery 
Tamas bűnügye.

— A Lévai Takarékpénztár rész
vénytársulat értesülésünk szerint az uj ki- 
bocsájtású 500 Sor. részvényeinek kiadását 
valamint a régiek kicserélését megkezdette 
s azok az ideiglenes elismervények illetve 
a jelenlegi 400 kor. régi részvények vissza
adása mellett már átvehetők.

— Halálos balesetek. Pál István vámosladáuyi 
iuldmives ina egy hete ittas tövei a lovait akarta me
gitatni ,' a miat azonban a nyitott kútlill vizet húzott, 
megszédült és fejjel a kútba esett. Már csak a holtestét 
tudták kihúzni. — Bakota András tőrei cseléd 5 éves 
Ernő nevű fia ugyancsak vasárnap délután csónakázni 
ment a Garamra. A csónak a vizen felfordult s a 
fiúcska a vízbe esett s a habok között nyomtalanul 
eltűnt. Holttestét eddig nem sikerült megtalálni.

— Luxus lóvásár. A Nyitramegyei 
Gazdasági Egyesület már huszonhat éven 
át rendez május hó első vasárnapián és az 
ezt követői hétfői napon Érsekújváron egy 
luxus lóvásárt. Örömmel közöljük, hogy a 
nyitramegyei gazdasági egyesület ezen kez
deményezése évröl-é’ro izmosodik, úgy, 
hogy ezen vásár ma már nemcsak hogy or
szágos, hanem nemzetközi hírnévre is szert 
tett. Legjobban illusztrálja ezt az, hogy 
ezen vásáron nemcsak hazánk, de a külföld 
legnagyobb lókereskedői is részt vettek. 
Legjobban illusztrálják azonban a vásár 
forgalmának emelkedését a következő adatok: 
Felhajcatott a vásárra 2285 darab a legkü
lönfélébb igényeknek megfelelő ló, eladasra 
került 598 darab. Az eladott lovak forgalni 
összértéke 372,576 koronát tett ki. E sze 
rint tehát a vásáron elkelt lovak darabon
kénti átlag ára 623 korona volt. Ezen 
eredménynyel szemben pedi * a mull évi 
felhajtás 1196 darao volt, az eladott lovak 
szama pedig csak 374 darabot tett ki, a 
melyek 563 koronás atlag áron le'tek érté
kesítve. Mindezekből kitűnik tehát, hogy az 
érsekujvári vásár évröl-évre nagyobb jelen
tőségűvé emelkedik, úgy hogy ezen vásárt 
méltán tekinthetjük o yan tényezőnek, a 
mely hazánk lótenyésztésének felvirágozta
tásában és a magyar lóanyag hírnevének u 
kü földön való terjesztésében nagy szerepet 
tölt be. A vásár sikerét nagyban emelte 
Érsekújvár városának áldozat készségé is.

— Szerencsétlenség- Géczy Sándor bajkai lakos 
lovai a folyó hó 9-án a sértés piacon felügyeleti alatt 
állottak, a midőn a lovak egy inás szekérre rakott 
sertések visításától megijedtek s tnei;bokroiol»a bl'.as- 
uak eredtek, miközbou Dohány Jáuos lévai lakos 
«’es hát a kisatával eliitö.ték. A k s f.lí e.z.néletét 
veszítve, azonnal orvosi g.vógyküzdés all vétet- tt, mi- 
a szerencsétlenség előidézője ellen a reu-io-seg az e 
Járást haladéktalanul megindította.

— Újbánya erdeinek állami keze 
l®8e. A főldmivelesügyi minister a varui’,gyfl 
közigazgatási bizottságának előterjesztés

SbADZ‘<r tS-Z“b- kir- bá»ya’4ros tulajdonát 
epezo *’43 kát. hold kiterjedésű erdőte

rületét a belügyministerrel egyetértőig az 
állam áltál kezelt erdők és kopár területek 
közé véglegesen besorozta s kezelési szem- 
pontból a beszterczebányai m. kir. áll. er- 
dobivatal, illetőleg az ezen hivatalnak alá
rendelt és Újbánya székhellyel felállítandó 
m. kir. járási cdögondnokság kerületébe 
osztotta be; ezen erdőgonduokság a jelenleg 
az aranyosmaróti m. kir. járási erdögondnok- 
»ág által kezelt lévai 15 kát. holdas állami 
gyümölcsfaiskolát és 5 kát. holdas csemete- 
kertet is kezelni fogja.

— Pályázat, ipari munkás jutái 
makra A be-zteicebányai kereskedelmi és 
iparkamara a kereskedelemügyi m. kir. mi- 
mster rendelete alapján a folyó évben ki
osztás aiá kerülő 7, egyenkint 100-100 ko
ronás állami ipari munáásjutalomra es elis
merő oklevélre pályázatot hirdet. A jutaomra 
való igény előfeltételei : 1. Magyar állam
polgárság. 2. Tényleges ipari munkában való 
állandó alkalmaztatás. (; Művezetők, munka 
vezetők, pallérok, elomunkások, csak kivételes, 
méltánylást érdemlő esetekben vétetnek fi
gyelembe, kapus, kocsis, szolga stb. a ju
talomra igéuyt nem tarthat :) 3. Legalább 
15 évi megszaKÍtás nélküli mücödis aa ipari 
munka körében. 4. A rendes munkabér évi 
2000 koronát meg nem haladhat. A felsorolt 
feiteteleket igazoló okmányokkal (muuka- 
könyvve!) felszerelt bejelentések, melyeknek 
a munkás családi (nős, nőtlen, gyermekek 
száma ;) (vagyoni es kereseti viszonyait) 
(napibér fizetés) is fel kell tüntetniük, f > yó 
évi junius hó 1-ig, a kisiparosok résziről 
az ipartestüiet, hol ilyen nincs, az iparha
tóság utján, a gyárak részéről közvetlenül 
a kamarához beterjesztenünk. Később ér 
kezö bejelentések figyelembe nem vétetnek.

— Cserebogár veszedelem A múlt heti kedvező 
időjárás következtében óriási meiiyiségb jii bújtak elő 
a cserebogarak, s már ediig sok helyen a fák lombját 
teljesen lerúgták. A gyümölcsfák termése igy feltétlenül 
tönkre megy, de az egyéb lombos fák is alaposan meg- 
síuylik a kettős erőkifejtést, hogy t. i. új lombot na- 
veljenek. A törvény megvan, de hát — mint nálunk 
Magyaro.szagon sok más — írott maiaszt marad. A 
kormányhatalomnak is bármely uton-mődou segít
séget kellett volna nyújtani arra, hogy a gazdák alapos 
cserebogár-irtást végezhessenek. Az idei kár még semmi 
ahhoz képest, amelyet a mostani bogár-tömeg számtalan 
nemzedéke a jövőben fog okozui. Azért uem szabad 
fáradt közönnyel nézni a pásztitást, hanem minden 
erővel irtani a kártékony rovarokat.

Hivatalos közlemény.
'18/1904# szám.

Hirdetmény!
Lóvá r. t. város területén Unó esküdt- j 

széki ezo'gálatra képesített férfiak 1909 I 
évben érvénynyel bírandó alaplajstromáoak 
összeállítására m tga'kotott összeíró bizottság 1 
közzé teszi, hogy Léva r. t. város területén , 
és a hozzá tartozó Lászlómüre, tiénye- és ’ 
Szent-János pusztákon lakó minden férfi, 
aki magyar honos a folyó 1908 esztendőben 
legalább 26 ik életévét betölti, a magyar : 
nyelvet érti, azon írni és olvasni tud, aki I 
1 igalább 20 korona egyenes állami adót 
köteles fizetni,— amennyibeo pedig időleges 
adómentességet élvez 20 korona egyenes 
áliami adónak megfelelő értékű vagyonnal 
bir, vagy az adózásra való tekintet nélkül : 
köztisztviselő, lelkész, a magyar tudomá
nyos akadémia tagja, tudor, okleveles tanár, 
ügyvéd, mérnök, építész, hajóskapitány, 
gazdatiszt, gyógyszerész, vegyész, erdész, 
bányász, sebész, állatorvos, továbbá az, aki 
a felsőbb művésze i, más felsőbb szakisko- ' 
lát elvégezte, végül aki a középiskolai zá- I 
róvizsgat letette, az aaplajstromba való 
felvétel végett az összeíró bizottság előtt I 
Léva r. t. város tanácstermében ( I eme
let 15 sz. :) a kitűzött kö-etkezö határna
pok bármelyikén nevezetesen: 1908. május i
hó 19-én d- e. 9—12 órakor, 1908. május
hó 21-én d. e. 9—12 órasor, 1903. május
hó 22-én d. e. 10—12 órakor »z mélyesen
vagy meghatalmazott által megjnlenhstik.

Léva, 1908. évi május hó 4-én.
Bádo?h. Xzajos, 

polgármester.
mint az összeírd bizottság elnöke. I

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

A 'évai Kath. Munkásegyesület Májúi 
hó 3 án tartott táncmulatsága alkalmával 
{alulfizetni szívesek voltak : L ska Sándor 
1 K. 20. Forgáci Mihály, Redl Zoltán, 
Balogh Lijos, Böszörményi Ferenc l-l kor. 
ifj. Kovacsik János — 80 fill.. Csuvara 
Mihály — 40 fillér. Fogadják ez utón is

z egyesület hálás köszönetét.

Közgazdaság.
Szőlőbirtokosok figyelmébe.

A permetezés a legfontosabb védelmi 
művelet, mely szölöterméseinaet a romboló 
peronospóra ellen biztositj?. Minél tökéle
tesebb a permetező eszköz, annál biztosabb 
a védekezés; munkában, időben és anyagban 
elért megtakarítások teszik főként értékessé 
a permetező gépet, mellyel a fenyegető ve
szélyt elhárítjuk. E^y i’y kiváló eszköz az 
újabban tökéletesben „Syphóniau permetező, 
mely valamennyi eddig alkalmazásban levő 
szölöpermetezö között a legelőnyösebb. E«en 
érdekes, hasznos kis gép -t ciak egyszer 
kell tű "ítélt levegővel megtölteni és ezután 
szivattyúzás nélkül önmüködöleg dolgozik. 
Elképzelhető tehát, hogy időben és mun
káskézben m ly ntgy a megtakarítás, e 
mellett figyelemreméltó, hogy könnyű keze
lése folytán olcsóbb munkaerő is kezelheti, 
sőt nők is könnyedén dolgozhatnak vele. A 
szőlöperiue'ezés mellett szétszóró készüléké
vel a „Syphóniáu-t kertekben, gyümölcsfák, 
rózsák s bármely növény permetezésére 
használhatjuk. A gépet lapunk hirdetési ro
vatában, teljes magyarázó s'.öveg Kíséreté
ben mutatjuk be. Felkérjük erre vonatko
zólag az érdeklődő közönség szives figyel
mét. Közelebbi leírások ábrákkal úgy ezen 
hordozható, valamint a szállítható szőlő- sze
gecs ésg nő vény permetezők! öi Mayfarth Pb. 
és Tsa gépgyárától kaphatók.

Adriai biztositó társulat Triesztben.
Ezen biztosító társu at rendes közgyű

lése, melyen az elmu't 69-ik üzletév zárszá
madásai terjesztettek elő, április hó 25-én 
tartatott meg. Az 1908 ik évi üzleti jelen
tésbő a következő fontosabb adatokat em
lítjük fel. Az életbiztosítási ágazatban 11735 
ajánlat nyujtatott he 73.077,214 koroua biz
tosítási tokéról és 04.691,854 korona tökéről 
— az előző évinél 7,782,636 koronával na
gyobb összegről — szóló kötvény állíttatott 
ki. Az 1007. december 31-én mutatkozó állo
mány biztosított tökében 3.92 millió és biz
tosított év járadékokban 1.286,038 koronára 
rúgott. A biztosított tökéuéi a tiszta szapo
rulat 34 104,044 korona. A befolyt biztosí
tási dijak összege 17.603,179 korona; a 
ha'ál és elérési esetekben valamint évjára
dékok fejében kifizetett összegek 8.036,236 
koronát igényeltek. A kamat mérséklésére 
szánt ideiglenes díjtartalékhoz további oOO.OOO 
korona csatoltatok. Az életbiztosítási díj tár
taié < az év végén 107.658,805 korona és 
a viszontbiztosítók részenek levonása után 
99 382,636 koroia volt. A társulat javára 
mutatkozó tartalékeraelkedés 9 047,483 ko
rona. A tűzbiztosítást ágazatban 24.507.249 
koroua volt a díjbevétel, vagyis 1.530,621 
koronával több, mjat az előző évben. A 
szállitmáuyi osztályban 2.136,698 és betöré
ses-biztosításokból 407,376 korona folyt be 
dijakban. Viuzontbizto útási dijak fejében 
összesen 11.957,027 korona tizjttetett ki 
e három ágazatban, inig kárfi sütésekre 
18.139,787 koroua és a viszontbiztosítások 
levouasával 9.640,600 korona fordittat ott. 
A díjtartalékok 16.606,043 és a viszontbiz- 
tositáaot levonásává! 9.284,607 koronára 
rúgnak. Az igazgatóság javaslatára elhatá
rozta a közgyűlés, hogy a díj- éo kártar:a- 
lekok dotálása utáu fenmaradó tiszta nyere 
ségböi 100,000 koronát9 az A.) mérleg ren
delkezési tartalékának 1.000,000 koronára és 
200,000 koronát a B) mérleg rendelkf és. 
tartalékának 1.500,000 koronára leendő fel
emelésére ford r. Az osztalék részvenyen- 
kint 250 koronában aiapittatott meg. A tár
sulat tartalékai a függő károk fejőben tar
talékba helyezett 3.258,595 koronát leszá- 
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mitva 1907. december 31-4n meghaladják 
a 111) millió körömit és pedig : Díjtartalékok (a 
viszontbiztosítások levonásával) 108.167,243 
korona; árfolyam ingadozási tartalékok (az 
1907. évi jelentékeny könyvszerinti árfolyam 
veszteség leirása után) 1.878,952 korona; 
nyereség tartalékok 9.400,000 korona. A 
társulati alkalmazottak nyugdíj-, valamint 
takarék- és ellátási pénztárának vagyona 
2.285,139 koronára rúg Magyarországi osz
tály; Budapest, IV., Váci utca 20.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1908 évi május hó 3-tnl 1908 évi május hó 10 óig

Születés.

A szálöl neve
Ji

<h>» 3
A gyermek

neve
- —

Szabó Mihály Siuák Eszter leány Ilona

Balogh András Kaciáu Mária tiu András István

Grumlovszki A, Sebó J. tíu halva szül.

Hazasstf

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

Diobni Vince Nemcrok Erzsébet róm. kath.

Halálozás.

Az eltnnyi neve Kora A hala] oka

Frajka István 63 éves Gutaütés

Kollárik Mária 4 hónap. Görcsök

Cscrey József 58 éves
1

Cukorbetegség

I

Lévai piaciárak.
Rovatvezető; Kónya J.ízse’ rendőrt «p táuy

Busa m.-mázaánkánt 22 kor. 20 fill. 22 
kor. 60 fill. — Kétszeroa 18 kor. 60 fill. 19 
kor. 29 fill. — Róza 18 kor. 80 fill. 19 ko- 
20 fill. — Árpa 11 kor. 60 fill. 13 kor. 20 
fiil. — Zab 13 kor. 20 fill. 15 kor. 80 fill
— Kukorica 12 kor. 20 fiil. 12 kor. 80 fiú
— Lercse 24 kor. 40 fill. 24 kor. 80 fill. — 
Bab 12 kor 60 fiil. 12 kor. 80 fill — Kö- 
es 9 kor. 20 fill. 9 kor. 60 fii*.

Nyilttér- 

Válasz 
mindazon támadásokra, melyek az impreg
nálttá szelekciónak (válogatott) takarmány 
répamagra (csillag védjeggyel) vonatkoznak.

Mindtzideig hallgattunk azokról a rendszeresen 
folytatott támadások es gyanúsításokról, melyek szó 
Hau és írásban érintették a nagytekintélyű Matituer 
Ödön es. és kir. udvari nagykereskedő céget Budapesten.

l)e miután a „Magyar Mezőgazdák Szövetkezete*  
lapjának legutolsó számaiban a „Jaenach11 nevet is

említi, ezennel a következőket jelentjük ki a nyilvá- | 
uoeság előtt.’ . |

1. Minden egyes bál csiliagjegyii védjeggyel és 
eredeti ólomzárral ellátott takarmány répamag, melyet
a Mauthuer Ödön cégnek szállítottunk téixyleg' | 
ixaapzeg'xxál'va. is lett. — 1\E1^ 
tehát, ha Rázsó tanár ur vagy a „Magyar Mezőgazdák 
Szövetkezete- lapjának szerkesztősége ennek ellenke
zőjét állítják.

2. Minden egyes bál takarmány répamag, melyet
ami óloinzárnnkkal a Mauthner Ödön cégnek szállí
tunk. teljesen kifejlett; nehéz, eredeti jelleggel bíró 
anyarépákból származik, melyet tápérték tartalmára 
nézve laboratóriumunkban eg'yexil^iXXt megvizs- 
gálunk. — tehát, ha Bázsó
tanár úr vagy a „Magyar Mezőgazdák Szövetkezeté
nek*  vezetősége ennek az ellenkező jet állítják.

3. Sohasem kértük a „Német Gazdasági Egyesü
letiét, hogy tenyésztésünket a magtenyésztési törzs
könyvbe beiktassa. XTTZZvZ tehát, ha
ez*  bármily oldalról is állítják. — Az az. állítás 
<=t-F!T\/r IGAZ, hogy répamag tenyésztésünk 
bevezetésére vonatkozó kérelmünket a „Német Gaz
dasági Egyesület**  bíráló bizottsága visszautasította 
volna, mert eziránt sohasem folyamodtunk,

4. IGAZ az, hogy
minden nagyobb szolid tenyésztő nemet cég az anya
növény kiválasztása által igyekezik termékeit megja
vítani, — hogy velünk együtt létezik sok magtenyésztő, 
ki a latcxa-tó.i-JLxxx can való egyer.- 
Icéxxti ■vizsg álattal a takarmányrépa minő
séget javítja, ami nem tévesztendő össze azzal a szo
kásos szemmérték után való válogatással, melyet 
minden gazda egyedül is eszközölhet. Ezen eljárás 
természetesen össze sem hasonlítható és elenyésző 
értékkel bir a vegyi vizsgálat alapján kiválasztott 
auvarépákkal szemben.

5. Igaz vég-J.1. hogy nincs oiy szolid né
met takarmanyrépa magtermelő, ki szelektionált (vá
logatott) anyarépáról származó eredeti magvait olcsóbb 
áron bccsájtaná forgalomba, mint mi.

Az igen tisztelt gazdaközönség eléggé intelligens, 
hogy a mi nyilatkozatunkból levonja az*  a következ
tetést, hogy mely indító okokra vezetendő vissza az 
a hajsza, melyet a mi szelektionált (válogatott) anya
répákról tenyésztett impregnált •akarmányrépamaguuk 
ellen iuditottak, s e hajszának fővunásaiban ne lásson 
mást, miut gyűlöletet és irigységből fakadó gyanúsítá
sokat.

11a nálunk terjesztenek ehhez hasonló irigy, va 
lótlan áliitásókat, az illetők ellen megiuditják a bún- 
tenyitő eljárást.

Aschersleben, 1208. április hó.

Gustav Jaensch & Co
inagtermelési részvénytársaság.

1545/1908 tkvi szám.
Árverési hirdetmény !

A lévai kir. járásbiróság, mint telekkönyvi ható
ság közhírré teszi, hogy Kicsindi Istvánué szíri. Mészá
ros Rozaiia, Mészáros József, Dauis Istvánué szül. Mé
száros Mária, özv. Mészáros Józsefné sziil. Gál Zsófiy, 
ngy is mint kisk. Mészáros Latos és József gyámja, 
Mészáros István és neje Raj Petronella és Mészáros 
János nagysallói lakosokuak az arauyosinaróti kir. 
törvényszék 2823/1907 számú illetve a pozsonyi kir. 
itélő'áblának 2886/1907 számú ítéletein alapuló önkén
tes árverési kérelme folytán az 1881 évi LX t. ez. 
240 §-a alapján a végrehajtási árverés joghatályával 
biró önkéntes bírói árverést a nevezetteknek a lévai 
kir. j^rásbirtíság területén Nagysalló község határában 
fekvő és a nagysallói 852 számú tjkvben. A I. I sor 
137 hrszám alatt felvett ingatlanuk és az azon é, ült 
298 ö. i számú házukra 856 korona kikiáltási árbau, 
továbbá ugyanazoknak a nagysallói 568 számú tjkv- 
ben. A I. 1 sor 277 hrszám. A 11. 1 Sor 271 hrszám 2 
sor 278 hrszámu ingatlanaikra és a 271 br számú rész
leten épült 132. ö. i* számú házukra együttes 8 5 ko
rona kikiáltási árbau az árverést elrendelte és hogy 
a fentebb megjelölt ingatlanok az 1908 évi augusztus 
hó 21-napján délelőtt 9 órakor Nagysalló község há
zánál megtartat dó nyilvános árverésen az özvegy Mé
száros Józsf-fué szül. Gál Zsótiy javára C 6 es 5. té
telek alatt bekebelezett özvegyei haszuné'vezetí jog 
fentartása nélkül a kikiáltási Áron alul is el foguak 
adatni.

Arvezezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
kikiáltási árának 10°/0-át készpénzben vagy az 1881 

évi LX. t. ez. 42 §-ábau jelzett árfolyammal számítót 
és az 1881 évi 8333 számú I. M. R. 8 §-ában kijelöl 
ovadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez leteuu 
vagy az 1881 évi LX. t. ez, 170 §-a értelmében a bá 
uatpénzuek a bíróságnál történt előhges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván a kir. járásbiróság, miut telekkönyvi 
hatóságnál 1908 évi április hó 17-én.

Hoffmann Árpád
kir. albiró.

1080 19ub kvi szám.
Árverési hirdetmény !

A lévai kir. járásbiróság mint tkvi hatóság köz
hírré teszi, hogy Lakatos András végrehaj tatónak 
Kristofy János végrehajtást szenvedő elleni végrehaj 
tási ügyében bei yujtott árverési kérvénye folytán a ne- 
vezett végrehajtató jav; ra 600 korona tőke és járuló- 
kaiból álló követelésének, úgyszintén a végrehajtási 
törvény 1G7 § alapján ezennel csatalakozottnak kimon
dott végrehajtási zálogjoggal biró Lakatos János hite
lezőnek lbO korona töke és járulékaiból álló követe
lésének kielégítése végett az 1881 évi LX. t. ez 144 § 
és 1G7 § alapjában a végrehajtási árveiést a végrehaj 
tást sreuvedő Kristofy Jánosnak a lévai kir. járási, - 
róság területén Garam mi kóla község határában fekvő 
s a Garammikola 74 .számú tjkvbeu. A I. 1 sor 32 hí- 
szám alatt felvett ingatlanára és az azon épült 81. ő. 
i. i. számú házára 800 korona kikialtá i árbau az ár
verést elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlan 
az 1908- évi juiius ho 23-napján délelőtt 9 órakor 
Garammikola község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a kikiáltási áron alul is el fel adatui

■ Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlau 
kikiáltási árának 10 százalékát készpénzben vagy 
az 1881 évi LX t. c. 42 §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881 évi december hó 1-én 3333 szám 
a!att kelt I. M. rendsiet 8 §-ábau kijelölt ovadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni vagy az 
1M82 évi LX. t. c. 170 §.a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál történt előlegei elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván a kir. járásbiróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1908 évi április hó 13 napján.

Hoffmann Árpád
kir. albirö.

Vaáw Levan a LadáimJjOrDCaiO íl&Z. Utcában levő 4. 
száma ház, áll egy 4 szobás lakáabó , istal ó 
helyiségből, kocsiasinbö , ezenkívül » gy 
kertből és egy gabonaraátárból, 120 vagon 
befogadárára, mely augusztus 1-tö’ több 
évre kiadó, esetleg el s adható. Bővebb 
felvilágosítás Reitmann Ignác urnái Lévái).

m J Á ■ Kálvin téren kirakattal ellátott 
X\1mUiU ■ bo ti helyiség 2 mülirly szobá
val; bővebbet Forgács Mihály tulajdonosa; |; 
ugyanott "aját termő ü zama’o*  f'hér es vö
rös bor 50 literen felül kapható.

Zsákkölcsönzö Léván kölcsön 
zsákokat úgy tie>yben mint vidékre, vala
mint uj ponyvákat és zsákokat is jutányos 
áron elad Ungár Adolf Léva Kohári utcga. 

Eladó vagy bérbeadó ház. 
Kálvária sor 5. és 6. számú ház szabad 
kárból eladó nagy bérbeadó. Bővebbet özv. 
Tunay Jánoanénál ott a hájban.

TTn+öra/yA LóPcsö’ kockakő sirk.rít 
és bárminemű szakmámba 

vágó munkát es bármily nagy megrendelést 
is a legjutánvoaabh árban elvállalok — 
Nagybecsű megrendelésekéi pontosan teljesít: 
Bukovics István kőfaragó m. Vámos*Ladáng.

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. HOFÜERR és SCHRANTZ féle gőzcséplő 
készletek, GANZ féle motorok minden nagyságban 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.

Uj kávé árak.
Valódi Brazíliai különlegességek.

Természetes színű (nem festett.) Korona 
I. Minőségű Brazíliai Cuba minőség 1 kilo . . 3. —
I- n , n Gyöngy erős és zamatos 1 kilo 3. —
I- •• Óriási nagy8zemü Ceylon minőség 1 k, 3. 60
I- „ Brazíliai Santos kávé 1 kilo . . . 2. 60
Valódi arabiai moccá igen erős 1 kilo ... 3. 70 

hentin kivül van még raktáron valódi észak- és 
nyugatindiai Portorikó-, Cuba-, Gyöngy-, Jamaikai-, Cey 
Ion-, Kék Jáva- és Arany Jáva kávé napi áron.

Most érkezett friss Déli áruk-, szardínia-, Oroszhalak 
Caviár-, Csokoládé-, Szalon cukorkák-, igen finom tea-, 
rum-, Cognac-. bor-, pezsgő-, sajt-, túró stb. l£a.pkia.tó : 

KERN TESTVÉREK LÉVA.
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, Jl raktár és bútorozott szoba 1 buto- 

XxlwwLv torozott Bzoba azonnal kiadó, 1 
raktárhelyiség pedig f. hó augusztus 1-töl. 
Bővebbet a háztulajdonosnál özv. Aeum/oin 
Adolfnénél László-utca 6.

A barsmegyei Léva városához
húsz percnyi távolságra fekvő

kisebb birtok 
(körülbelül 270 hold tiszta szántóföld) előnyös 
ízetési feltételek mellett eladó. Bővebbet : 

Dr. Burger ügyvédi irodája 
Budapest, Iv. kér., (légiposta utca 5. szám.

Bérkocsi.
Tisztelettel van szerencsém a n. é. kö

zönség b. tueomására hozni, hogy bélkocsi 
üzletemet egy elegáns fogattal kibőví
tettem, és igy azon helyzetben vagy, hogy 
a t. utazó közönsoget minden tekintetben 
kielégíthetem. A n. é. közönség b. pártfo
gását kérve

Teljes tisztelettel
Ertler Henrik.

Bars- és Hont ixi.eg'yélcet ércLelclő

vasúti uj menetrend 1908. május hó 1-től,

BOKROS KÁROLY
DREHER

nagy éttermei
m.e grzxyiltalc

Budapest. VI.. Andrássy út 25.
a magy. Kir. Operával szemben.

Fenyesen berendezett szeparék és 
menyegzői termek.

A nagyrabecsült vidéki közönség 
figyelmébe ajánlja magát Bokros Károly, j 
a Grand Restaurant Ureher vendéglőse, I 
Budapest, VI., Andrássy-ut 2ü.

G-Berzencze—Léva. I eva-Csata—Parkany-Nana- Parkany-Nana -Csata -Léva. Léva—Gr.-Berzence.
Gr.-Berzeucze ind. 
Jálna , . .

54Ő
551

1230
12 38

622
6“

Budapest . . iud. ' 210 1000 700 1 650

Saskö-V áralja *6öü L24J 61o Becs . ind. 945 1055
Gr.-Szt.-Kereszt 607 1 06 641 Párkány-Nana ind. 4 18 535 850 850
Geletnek-Szklenó 6-i 12,; 704 Köhid-Gyarmath 435 5őz 907 907
Szénásfalu-Vichnye 630 134 Kéménd . 450 6~ 922 922
Zsarnócza 6 •» 205 747 Bény .... 5 02 610 934 9™
Zsarnócza-Fürészm. *654 ♦210 *7“ Csata . . . érk. 5 15 631 1 940 94?
Garauirév 7 ou 2'7 7 69 Csata . . . ind. 5 88 630 ÍO0' 955
Rudnó 7 ío 222 8“ Oroszka 546 6<7 10«,J 10Ö3
Újbánya . 7 16 242 843 Garam-Damásd 5 ',t’ 65? 1013 1013
Bars-Berzence 6. őrh. 720 232 Zseliz , . . 608 7ou 1032 10"
Gr.-Szt.-Benedek 7 45 3 >3 *916 Nagy-Salló 636 736 1 1100 10”
Kovácsi , 7 55 324 927 Alsó Várad . . 6®3 753 1117 11"
Nagy-Koszinál) 8 04 337 9” Nagy-Szecse *6™ »7S8 * 1122 11”
Léva . . •“‘f- 819 3’4 1000 Léva .... érk. 710 81° 1134 11”

(ind.
Nagy-Szecse
Alsó-Varad .

980 
♦942

948

4 08
*4 la

425

505

5-

1230
12<2
L248

Léva .... ind.
Nagy-Koszmály 
Kovácsi . . .

7-5
7“
759

8'20
83»
846

12,f
1231
12"

Nagy-Salló . 10‘" 4 47 5-4G 110 Gr.-Szt.-Benedek 819 904 !02
Zeliz 1033 5 08 6”» 131

142
Bars-Berzence 6. órh. *8” *914 ♦ 115

Garam-Damásd 10« 520 620 Újbánya . . 854 925 1’2
Oroszka . 10 55 530 631 159 Rudnó . . . 9“ 930 p9
Csata . . . érk. 1 1 02 537 638 207 Garauirév . 917 9'1 151

n ... ind. nos 557 656 220 Zsarnócza-Fürészm. 9“ 947 J59
Bény . . 1121 6U 709 231 Zsarnócza . 1 954 IO00 2"
Kéménd 1132 6~ 720 944 Szénásfal’i-Vihnye 1012 1013 233
Köhid-Gyarmath 11‘3 ö“ 733 301 Geletnek-Szklenó 1033 1019 2*o
Párkány Nana érk. 1202 705 749 Garam-Szt.-Kereszt HŐS 1037 3°6

Budapest felé . ind. 12 » 8” 822 312 Saskő-Váralja H18 10" 315

r n T 312 90’J 82 S Jálna . . . 112'.' 1053 325

r . . . érk. 1 40 9tó 930 Gr.-Berzeiiczrt . 1137 1100 333
r i» ■ 5 30 1133 l055 530

Becs felé . . iud. 333 12” 821 333
1222

„ ... érk. 6 •> 620 53'.' 655

M OLL-FÉLE
B.-Gyarmat—Pirtány-Nana es vissza.

^SE I DLITZ-PORt
Euyha, oldó házi szer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az ülő életmód egyébb következmé. 
íyeiben szenvedünk.

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

M OLL-FÉLE I
SÓS - BORSZESZ

bedörzsölés. 
elismert, régi jóhiruevü házigr.er 
szaggatás és hülésből származó 

mindennemű betegségek ellen. 
Eredeti üveg ára kor, 1.®O 
Kapható minden gyógyszertárban ^09 es drogériában. jvxk*

Föszétküldási hely MOLL A gyógyszerész
és kir. udv. szállító, Becs, l. Tuchla iben 9.

Mótorvevők figyelmébe
Herkules-mótorvállalat.

Budapest, ‘V-. Váczi-c.t 30.

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

üzemben megtekinthetők.

B.-Gyarmat ind. 3‘« 820 227 Érsekújvár . . ind. 440 9'7 440 8*6
Dejtár . . . 343 8" 252 'Bánkeszi 3 sz. őrh. 452 930 4 02 *857
Ipoly-Vecze ♦359 *900 ♦309 N.-S irány . . érk. 500 938 500 i 906
Drégely-Palánk 415 91S 323 Nagy-Surány ind. 51*- 953 502 9U
Ipolyság . . érk. 433 933 342 Zsitva-Fődómes 5>4 10«7 5" 927
Ipolyság . . ind. 4*5 940 350 Kis-Mánya . . D-- ÍO'7 °22 *935
Visk .... 509 10'" 412 Mánya . . 5'-9 1028 520 941
Szakállos . . Ö-'H 10" 432 •Szt. Mihály úr 537 ÍO3’ 537 *9“
Bél .... *538 1030 445 Vajk .... 546 10" 540
Ipoly-Pásztó 56- ÍO'3 502 Verebély . . 6“ HÍG 10”
Zalaba . 6" lioo 519 Zsitva-Újfalu . 619 1122 619 10”
Csata . . . érk. 620 1113 532 •Betekints 627 1139 62? * 10”
Csata . . . iud. 6 ss 11" 557 Taszár . . . 635 114’ 63., 10“
Párkáuy-Nána 749 12>2 7 05 Aranyos-Maróth 743 12'2 6<« 115S

Vissza. Kis-Tapolcsány ] W 122* 1108

Párkáuy-Nána ind. 8 55 4 18 535 Vissza.
Csata . . . érk. 951 5 2" 631 Kis-Tapolcsány 510 836 403 833
Csata . . . ind. ÍO'2 543 650 Aranyos-Maróth 520 8 54 412 h"
Zalaba ; « 10'26 557 704 Taszár . . . fr™ 910 424 911
Ipoly-Pásztó . 10*7 615 724 •Betekints őrh. 538 9‘8 ♦ 430 *9“
Bél ... . 1058 *6lf ♦734 Zsitva-Ujfalu . 547 92a 439 9”
Szakállos . . H16 612 750 Verebély . . 6U’3 95‘ 501 10Ö»
Visk .... 1132 6iü 808 Vajk .... 6'0 10«7 5" 10“
Ipolyság . . érk. 115‘ 712 8’0 •Szt. Mihályúr 6 27 10" • 519 10“
Ipolyság . . ind. 1200 720 851 Mánya « . . 635 103* 528 10”
Drégely-Palánk 1222 7.40 9'3 Kis-Mánya . . 640 10‘" *533 11”
Ipoly-Vecze 12 33* *701 *925 Zsitva Fődúmes 640 1054 542 11”
Dejtár . • . 1257 809 9'3 Nagy-Suráuy . érk. 700 U»9 553 11”
B.-Gyarmat 1 20 833 1007 . . iud. 710 1115 5ÜK 11“

•Bánkeszi őrh. 7 18 IP’ ♦ 606 *11”
Érsekújvár . . érk. 730

1

11” 618 1255

Teljes 
jótállást 
kifogastalan 
üzemért

Üzemzavarok kizárva 
Bámulatos egyszerű szerkezet I 

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

Árjegyzék Ingyen I Olcsó árak részletfizetésre ■ 

!W drb, étert levél a Migjiromágoii üzemben lété lólimhil

_______vonallal aláhúzott számok az esti 6 órától reggeli 6 óráig terjedő időt mutatják, 
y ___ gyorsvonat; 8 = személyvonat.
'jelzettek feltételes megállás.

A fekete 
oy

„Útmutató44 leguiakbb vPTb, ™ne,rend
Nyitrai és Társa

könyv-, papír- és zenemííkereskedésében Léván.
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Pályázati hirdetmény.
Léva r. t. városnál az elhalálozás folytán megürese

dett számvevői állásra és ezen kivül az újonnan rend
szeresített számtiszt könyvelői állásra az 1886 évi XXII. 
t.-c. 78 §-a alapján pályázatot hirdetek és felhívom mind
azokat. kik ezen állások valamelyikét elnyerni óhajtják, 
hogy a képesítést, valamint az eddigi alkalmaztatásukat 
igazoló okmányaikat folyó évi május hó 30-ig hivatalom
nál uy újtsák be annál is inkább, mert & később érkező 
okmányokat figyelembe venni nem fogom.

I- A számvevői állás javadalma 1700 korona törzs 
fizetés és 300 korona lakbér; ha azonban a város rtj 
szervezeti szabályrendelete jóváhagyást nyer a törzsfizetés 
2000 korona, a lakbér 360 korona és ezenkívül két 
izbeni ötödéves korpótlék. Az állás elnyerésére az 1883. 
évi I. t.-c. 17 §-ában előirt elméleti képzettség és a szám
vevői teendőkbdn való jártasság kívántatik. A megválasz
tott hivatalba lépése előtt 1000 korona óvadékot köteles 
adni készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban, 
esetleg jelzálogi biztosítékban. A választás hatálya 1910 
december hó 31-ig, vagyis a választott tisztviselők 6 évi 
megbízatásának leteltéig terjed.

II. A számtiszt könyvelői állás javadalma 1600 ko
rona törzsfizetés és 360 korona évi lakbér, amennyiben 
pedig a város új szervezési szabályrendelete jóváhagyást 
nyer, a törzsfizetés 10%-át kitevő két ötödéves korpótlék. 
Ezen állás elnyeréséhez az 1883 évi I, t,-c. 18 §-ának 
1 pontjában körülirt képesítés, továbbá a könyvelői és 
számvevői teendőkben való jártasság szükséges. Szükség 
esetén a község jegyzői képesítéssel bíró egyén ie meg
választható. — A számtiszt könyvelő élethossziglan lesz 
megválasztva.

A választás határnapjának megállapítása iránt később 
fogok intézkedni.

Aranyosmarót, 1908. év május hó 6.

ÜX/Eailéttti István, 
alispán.

290 szám. kig. 908.

Fenyőfaelaiási hirdetmény.
Újbánya szab. kir. r. t. város tanácstermében f. évi 

május hó 25-én, eredménytelenség esetén junius hó 1-én 
illetve junius hó 9-én délelőtt 10 órakor nyilvános írás
beli versenytárgyalás fog tartatni, melynél eladásra kerül:

Az Újbánya szab kir. r. t. város tulajdonát képező 
erdőkben a fennálló és miniszterileg jóváhagyott erdőgaz
dasági üzemterv szerint az 1908. évben kihasználható ;

1. ) B. üzemosztály II. vgs. 53). és 514 osztagaiban 
8. 12 k. holdon található és a városi erdőhivatal ellenőri 
jelzőjével ellátott jegenyeienyő mü- és jegenyefenyő tű
zifa tövön az erdőben.

Kikiáltási ár : 9118 kor. 72 fill. azaz Kilencezeregy- 
száztizennyolc korona és 72 fillér.

Bánatpénz : 1090 korona.
2. C. üzemosztály I. vas. 3. osztagában 3. 68 k. 

holdon található és a városi erdőhivatal ellenőri jelzőjé
vel ellátott jegenyefenyő tűzifa a tövön az erdőben.

Kikiáltási ár : 5755 kor. 36 fill. azaz ötezerhétszáz- 
ötvenöt korona és 36 fillér.

Bánatpénz : 600 kor.
Az árverési és szerződési feltételek f. évi május hó 

1 tői kezdve Újbánya város polgármesteri hivatalában a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Az árverés alá kerülő erdőterület, illetve faanyag a 
városi erdőhivatal előzetes engedelmével megtekinthető, 
sőt a fák minden megcsonkítása és megsértése nélkül 
meg is becsülhető.

Újbányán, 1908. évi április hó 30. napján.

Koperniczky József, 
polgára eater.

1908 évi 1594 szám.

Faeladási hirdetmény.
A zsarnócai m. kir. erdöhivatal tanácstermében az 

1908 évi junius hó I napján délelőtt II órakor, ezen 
árverésnek eredménytelensége esetén ugyan azon év és 
hónap 15. napján ugyancsak délelőtt 11 órakor másod
ízben is megtartandó nyilvános Írásbeli versenytárgyalás 
utján eladásra kerülnek, részben a fatömegbecslés céljá
ból döntött — részben pedig szél által ledöntött és 
szétszórtan a helyszínén — hossz — és vastagsági mé
ret jegy zéssel és folyó számmal ellátott következő fa
mennyiségek.

1. ) A geletneki m. kir. erdőgondnokság „A“ gazda
sági osztály 11 külömböző erdőrészében 40 drb. tölgyfa 
és 14 drb. juharfa 961 K. 10 fillér kikiáltási áron.

2. ) A geletneki m. kir. erdőgondnokság „C“ gazda 
sági osztály 11 külömböző erdőrészében 65 drb. tölgyfa 
2654 K 78 fillér kikiáltási áron.

Ajánlatok mindkét csoportra külön-külön vagy 
együttesen is tehetők.

Bánatpénz az első csoportra 100 korona a második 
csoportra 270 korona, mindkét csoportra együttesen pedig 
370 korona.

Az árverési és szerződési feltételek az erdőhivatalnál 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Zsarnócán, 1908 évi május hó 2-án.

RZC. lcir. ZErd.öh.i'va.ta.l.

€í Névjegyek, meghívók
a legdíszesebb kivitelben 

V készíttetnek
Nyitrai és Társánál Léván. ’Ce'

MAYFARTH PH. és TSA.
szabadalmazott

önműködő iSyphoniá“-ja 
mégis a legjobb permetező

szőllőknek, 
komlós 

ültetvényeknek.
Gr y ikm. ö 1 c 8 f a.. le ét r o s i t ólt 

kiirtéiséira,

levélbetegségek ellen való védekezésre, a szegecs és tor- 
máncs stb- megsemmisítésére.

Hordozható és kocsira szerelt permetezők 10, 15, 
60 és 100 liter folyadék számára petróleum-keverő-ké- 
SZÜlékkel vagy anélkül.

Fessék ábrázolatot és leírást kérni a cégtől.

MAIFARTH PH. és TSA. 
gépgyárak, különleges gyár borsaitok és gyümölcsértékesitó 

gépek számara.
Több mint 560 arany-, ezüst-éremmel kitüntetve.

Bécs 111, Taborstrasse 71.
Klneritő képet árjegyzékek ingyen — Képviselők él víuonteláruiltik klvántitnis

Nyomatott Nyitrai és Társa gyorssajtóján Léván.


