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előfizetési feltételek.
Egy évre . . 10 K. — f.
Hat hóra . . 5 K. — f.
Három hóra . 2 K. 50 f.
Egyes számok ára 20 fillér. BARS

^OLTTTKA.1 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. v. ' i
Kéziratok vissza nem adatnak. elen 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.

A városok fejlesztése.
(K.'j Még márciusban történt, hogy 

a városok országgyűlési képviselői az 
uj adójavaslatok megvitatása tárgyában 
kongresszust tartottak, amelyen a kor
mány is képviseltette magát. Ez alka
lommal a magyar városok sorsát is 
tüzetesen megvitatták, s a kongresszust 
azzal az eredménnyel zárták le, hogy 
konstatálták, miszerint a városok hely
zetén okvetlen segíteni kell addig, mig a 
folyton növekedő terhek alatt egyik
másik város össze nem roskad.

Ugyancsak erre az eredményre ju
tott azután a héten tartott tanácsko
zásokon az ezen kongresszus kebeléből 
kiküldött két albizottság, a háztartási 
és adóügyi albizottság.

Mi e lapok hasábjain több Ízben 
kifejtettük a városok reformjára vonat
kozó észrevételeinket s tekintve azt, 
hogy Léva város, mely itt a nemzeti
ségi határszélen nagy fontosságú kulur- 
missiót teljesít, eddigelé vajmi csekély 
jelét élvezte a kormány atyai gondos
kodásának s mely mint tősgyökeres 
magyar és kizárólag függetlenségi párti 
■áros a letűnt liberális kormány jó 
indulatábasoha be nemjutott, most, hogy 
reményünk van arra, hogy ez a kor
mány, amelyet a nemzet bizalma kör
nyez, meg fogja valósítani a városok 
reformját s azok fejlesztését vette fel 
programmjába, nem lesz érdektelen, 
ha mi is foglalkozunk e kérdéssel.

Teljesen osztjuk e tekintetben Holló 
Lajosnak, Kunfélegyháza város képvi
selőjének, a háztartási albizottság elnö
kének nézetét, hogy az egyenlő teher
viselés elvét kell elsősorban megvalósítani 
a városok és községek területének helyes 
arrondirozisa által, Ehhez még hozzá 
tehetjük azt is, hogy ha ebbe a kor
mány, a mint azt Wekerle kijelentette, 
belemegy, ez maga után fogja vonni 
egyes megyék területének kikerekitését is.

Lesznek esetek, hogy * helyes köz
igazgatási szervezet szempontjából nem 
csak egyes községeket, hanem egyes me
gyéket is egyesíteni kell. A túlságos 
decentralizáció ép oly nagy kárára van 
a közigazgatásnak, mint a hivataloknak 
mondjuk, egy helyen történt összepon- 
t ősit ás a. Ép ezért főleg a városok 
fejlesztése szempontjából lehetetlen lesz 
elkerülni a területek helyes atrondiro- 
zását már csak azért is, hogy a vidé
ken a kultúrának a vagyonosodásnak 
uj gócpontokat teremtsünk.

Köztudomású dolog, hogy a városok 
terhei sokkal nagyobbak, mint a közsé
geké. A városok helyzete mindig más 
szempontból Ítélendő meg, mint a 

községeké. És épen az képezte az ed
digi kormányok föhibáját, hogy a vá
rosokat teljesen magukra hagyták, 
sem a katonaság, sem a hivatalok 
elhelyezésénél ezekre súlyt nem fek
tettek, mert előttük a városi gócpon
tok ideája valami ismeretlen fogalom 
volt, a mellyel édeskeveset törődtek. 
Ezért azután nem csodálható, hogy a 
minden szükséges kiadást sajátjából 
fedező egynémely városnak pótadója 
elképzelhetetlen magasságra emelkedett, 
mig a községek nagy része csekély 
vagy épen semmi pótadóval nem volt 
megróva.

Hát ez csak azt bizonyítja, hogy 
a wírosoK: háztartása nagyon rászorult a 
rendezésre és erről mihamarább úgy 
közvetlen, mint közvetett utón gon
doskodni kell. Ennélfogva a városok 
jövedelmét szaporítani kell. E végből a 
kongresszus célszerűnek tartaná, hogy 
a városok a regale jövedelemben vagy 
má állami adóforrásban részesittessenek, 
a mely részesítés ne függjön azután a ( 
váltakozó kormányok szeszélyétől, ha- I 
nem törvény állapítsa meg az állami 
hozzájárulás alapját. Ez volna némi 
ellenértéke annak a sok állami funk
ciónak, a melyeket a városok ma sa
ját költségvetésük terhére kénytelenek 
végezni.

A városok fejlesztése céljából szük
séges, hogy a városok önkormányzati 
szabadsága az eddiginél nagyob mérv
ben biztosittassék s főleg a virilisi in
tézmény lenne megszorítandó, mint a 
melyik a legnagyobb kerékkötője volt 
a városok modern fejlődésének s a 
közös teherviselet eszméjéhez nem illő 
s nem méltó.

Célszerűnek tartotta a kongresszus, 
hogy a várost megillető jövedelmek 
biztosíttassanak. A közvilágítási és köz
lekedési üzemek a város kezelésébe 
vonandók mindenütt. A pénzügyi mű
veletek sikeresebb lebonyolítása céljá
ból községi takarékpénztárak volnának 
létesítendők, a melyek az állam részé
ről olcsó kamatozású pénztár-készletek 
elhelyezése által volnának támogathatók.

Különleges figyelmet érdemelnek 
oly városok, melyek erősitése, gyámo- 
litása nemzeti és kulturális érdekek 
szempontjából nagy fontosságú. Ezek a 
nyelvhatáron fekvő magyar városok, 
melyek közé tartozik Léva városa is. 
Ezek megerősitése elsőrangú nemzeti 
érdek. Ezeket igazi kulturális gócpon
tokká kell tenni olyképen, hogy ezek 
területeit kell közigazgatási és igazság
szolgáltatási szempontból arrondirozni.

Ha a kormányok ezen vidéki váro
sok megerősítéséről és fejlesztéséről 
annak idején gondoskodtak volna, a 

nyelv-határszélek kifelé való terjedését 
s a magyarságnak újabb és újabb tér
foglalását jobban elősegítették volna. 
A múltak eme nagy mulasztása vár 
reparációra s noha a régi avult ha
gyományokhoz ragaszkodó megyék s 
városok még sok akadályt vetnek ezen 
munkálatok elé, a kormánynak első
rangú kötelessége a magyar nemzeti 
állam kiépitése szempontjából vidéki 
emporiumokat létesíteni.

Gócpontok a vidéken.
A politikában, az országgyűlésen mind

inkább előtérbe lép a vidéki városok ugye. 
Es méltán, mert eddig esak a fővárost dé
delgették, centralizáltak a végtelenségig, és 
teremtettek egy nagy, csillogó — kozmo
polita Bábelt, amely azonfelül még meleg
ágya az emberi bűnök és bajok sokaságának. 
A vidékkel — törvényhozás és kormány — 
vajmi keveset törődtek, és bizony ezen 
hatalmi tényezői ártatlanok abban, hogy a 
vidéken, azon pontokon, ahol a fejlődés 
természetes feltételei megvannak, több erős, 
hata'mas kultúrájú város keletkezett, és lett 
messze vidékek gócpontjává. Csakhogy mi
lyen áldozatokat igényelt a városok közönsé
gétől ezen fejlődés ! A vidék népe mindinkább 
a város felé tódul, ott elégíti ki mindennemű 
szükségleteit, értékesíti termékeinek fölös
legét, megvásárolja a szükségeseket, de 
főleg kulturális szükség étéit mind a város
ból meríti s igy a városra oly feladatok 
hárulnak, melyeket részben a vidéki közsé
gek, részben pedtg az állam volnának köte
lesek ellátni. A város nem térhet ki az 
igények elöl: nem akarván visszafejlődni, 
óriási áldozatokkal létesíti mindazt, amire 
szükség van. Drága közlekedési utak és 
vásárterek létesítésével biztosítja a vidék 
forgalmi életét, iskolák és egyéb kulturális 
intézmények szervezése által szolgálja a 
közművelődést, drága pénzen gondoskodnia 
kell arról is, hogy a mulatni vágyó vidéki 
közönség számára legyen vigadó, szinbáz 
stb. Igaz, hogy ezen intézményeket maga 
a város közönsége is használja, de meg is 
adja az árát emberül: a vidék erre nem 
adózik semmit. Az állam, me ynek feladatai 
nagy részét a város végezi, épen nem vi
selkedett gavallérosan a városokkal szem
ben. Legföljebb a nemzetiségi vidék város
káinak kedvezett, drága pénzen intelligens 
pánszlávokat nevelt, mert hát rossz talajba 
történt a befektetés. A magyar városokat 
nem hogy segítette, sokszor inkább meg- 
pumpolta.

Nézzük csak a legközelebbi példát. 
Léva r. t, város évtizedeken át egyszerű, 
kisigénj ü kisiparos város volt, az egyszerű 
jóléthez szokott polgárai nem vágyódtak uj 
dolgok után, mert hiszen mindenük meg
volt. Az uj közjogi, közgazdasági és kultu
rális alakulások azonban csakhamar kifor-
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gatták régi patriarchalis jellegéből. Először I 
is a hires 67-iki kiegyezés nyakunkba zúdí
totta az osztrák gyáripart, amely aztán a 
szolid alapokon nyugvó, de merkantil-zse
nivel meg nem áldott magyar kisipart tönkre 
tette. Hozzá járult még nálunk Léváu az, 
hogy a város közönsége óriási áldozatokkal 
lehetővé tette a párkánynána-'évai vasút 
kiépítését, amely vasút megadta a végső 
döfést a kisiparnak. Ezt azonban nem sza
bad pan tszképun emlegetni. Mert Lévának 
nem csak az volt a hivatása, hogy derék 
csizmadia mesterek, magyar szabók, szűcsök 
és mások el.ássák a vidék szükségleteit, 
úgy, hogy ok — vásárokon — vidékre 
jártak, ott termékeiket eladták, fölös jöve
delmüket azután szőlőkbe fektették .... 
Mihelyt a forgalom megtalálta a természetes 
útját, ott, ahol a gazdag sikság érintkezik 
a fákban, köbén dús hegyvidékkel, gyorsan 
fejlődő forgalmi gócpont keletkezett, s a csen
des kisiparos-városból egy évtized alatt elénk 
kereskedő város fejlődött, ame y az eddig alig 
értékesitett mezőgazdasági és ipari produk
tumok országos, sőt külföldi forgalmát 
közvetíti. (A most szőnyegre kerülő ipari 
törvényjavaslat sokat tog lendíteni a kisi
par ügyén, úgy hogy a kisiparos kellő lu
dassal és szorgalommal visszanyerheti elvesz
tett pozícióját.)

Ezzel azután kezdetét vette az, bogy 
a vidék veszi igénybe a város intézményeit, 
amelyek szükségszerüleg ki is fejlődnek. 
Az algimnáziumból jórészt a város közön
ségének áldozatából főgimnázium fejlődik 
(melynek ma már parallel osztályai vannak), 
a kath. elemi iskolából kiszorulnak a leány
tanulók, s egy bámulatos fej ődésü leány
iskola keletkezik ; a város kénytelen ke
reskedő és iparos-tanonc iskolákat állítani 
stb. A városhoz vezető országutakat a vi
déki forgalom annyira igénybe veszi, hogy 
közel egy millióba került keramit-uiat, 
hidakat kellett létesiteni. A teendők sza- 
porodtával kicsinek bizonyul a városháza, 
újat kell építeni, az állami adó beszedése uj 
városi tisztviselő-állások kreálását vonja 
maga u án, rendezni kell a szegényügyet,

T A R C A.
Elmegyek a nyáron ....
El meg; ek a nyáron szép Tiindérorszagba
At anyós szekéren •
Messzi van az innen, hegyek koszonízta
Kicsi völgy ölében.
Nyíló virágok közt viszeu majd az utam
Fényes palotába,
Abban lakik az én szép Tiindérorszagom
Jó, öreg királya*

Szép Tündérországnak jó, óreg királya
Régi ismerősöm.
Ha betérek hozzá, vendégszeretetben 
Lesz is részem bövön.
Tudom, örömmeí lát s majd, ba el kell jönnöm
Átölelő karja
Talán boltomig is, taláu mindörökké
O nála marasztna 1

Szebb ott minden, mint itt ; szebb a föld s az ég is 
Ragyogóbb a csillag !
Abban az országban még a virágok is
Sokkal szebben nyitnak.
Egy, tudom, hogy szebben, százszor szebben nyílik 
Tiiudérkirály lánya ....
Amerre csak elmegy, virág fakad mindig
A lába nyomába I

Ragyogóbb a csillag abban az országban 
Százszor mint emitten 1 . . .

•• fénylő csillag, mint azé a lányé
ncseu I 

is volna ottan élni 
ár mán ;
ejü fényes palotában 

írszágban ! . . , . 

villanyvi ágitást létesiteni, a vidéki forga
lom számára megfelelő szállóról gondoskodni. 
— stb. stb.

Időközben a kormány is észreveszi, 
hogy a 30 év előtt épült tanítóképző épü
lete nem felel meg többé, internatust kell 
létesiteni. Megindul az archimedesi csavar. 
„Város adj, mert különben elviszem máshová.u 
Szó sincs róla, dehogy vitték volna, dehát 
a fenyegetés erős, a város adott. Adott 
telket, mely az úttal együtt 70,000 koronába 
került; kér'ek azonfelül 50,000 koronát, 
ezt sikerült lealkudni 25,000 re. Az ilyen 
eljárást a magánéletben zsarolásnak szokás 
minősíteni, de az elmúlt kormányok nem 
irgalmaztak különösen az olyan városoknak, 
amelyekbon sohasem szűnt meg a rebellis
hajlam.

Hála az égnek, úgy a mostani kormány, 
mint az országgyűlés tudatával bir annak, 
hogy a természetes fejlődési pontokon álló 
magyar városok a legfontosabb védelmezői, 
terjesztői a nemzeti kultúrának, hogy a ma
gyar nemzet erősödése csak ezek által válik 
lehetővé, ahol tiszta a talaj, sem nemzetiségi, 
sem kozmopolitikus fertőzés nincs, sőt ezeknek 
erős, alkuvást nem tűrő nemzeti jellege, min
dennemű fejlettsége lassan bár, de fokozódó 
energiával szívja fel a hozzá közel eső nem
zetiségi elemeket, colja kifelé a magyar nyelv
határt, lehetetlenné teszi az államellenes tö
rekvéseket.

Immár kétségtelenül áll a magyar po
litikában az a tudat, hogy nem okos dolog 
mindennel a fővárost megtömni, de vidéki 
magyar gócpontok létesítésé, ezekben a 
hatalmi erők összesítése szükséges ; nem is 
egypár nagy vidéki város alakulása a cél, 
de erős, ellenálló képességű végvárak szüksé
gesek, melyekben a magyar nemzeti kultúra 
biztos talajra talál, mert törzslakosságuk is 
magyar.

Még a kérdés nincs tisztázva, hogy 
mikép segítsék ezen vidéki gócpontokat 
nagy feladataik teljesitéséhen. Emlegetik a 
rendőrség államosítását, ámbár ezt trójai 
fa-lónak is mondják egyesek, akik nem szü
lettek az optimizmus jegyében. Szóba ke-

Elmegyek a nyáron szép Tiiudérországba
Igen, ti hozzátok !
Jó apáddal együtt tudom, nagy örömmel, 
Szeretettel vártok.
Addig is csak arról álmodtam én mindig
Hosszú éjszakákon, 
Hogy nincs olyan ország, mint a ti országtok 
Az égést világon ! . . .

Benkóczy József.
Egy hamis játékos.
Irta: Csilléig- Xv£áté.

Egy házi koldusom sunyi arccal aján
lotta a következő alkut :

— Tekintetes uram. Minek jöjjek én 
fel minden hét péntekjén zaklatni a tekin
tetes urat a húsz filléres heti adományért 
meg a kijáró meleg levesemért. Majd fel
jövök minden hónapban egyszer, akkor 
kapok egyszerre négy hatost, és a négy 
levest eacomptáljuk egy egész ebédre. 
Beleegyezik ?

Előbb meglepett az indítvány merész 
volta, mely az önkéntes adományt kivetett 
kényszeradóvá váltzotatjs, de utóbb humo
ros oldaláról néztem a dolgot.

— Jó, megcsináljuk az üzletet.
Az én koldusom azután évekig feljárt 

minden hó elsején az ö négy hatosáért ée 
ebédjéért.

Jó) ment minden, csak egyezer elkésve 
mentem haza ebédre és az én koldusom 
mérgesen kiáltott rám : 

rült a fogyasztási adók átengedése, az iskolái; 
államosítása, ami igen nagy könnyítés volna 
a városok terhein. Legfontosabb azonban 
épen a nemzeti állam szempontjából az, 
kogy ily nemzeti végvárakba helyeztessenek a 
közigazgatási központok, és ne történjék meg 
ezentúl a?, hogy a hatalmi tényezők épen 
az ily természetes gócpontok kifejlődését 
akadályozzák.

Végre-valahára a munka jegyébe lép a 
magyar politika és egy nagy korszakalkotó 
gondolat kezd kialakulni, s ez az, hogy 
minden magyar ember egy táborba tömörüljön 
a magyar közgazdasági és kulturális fejlettség 
kivivására. Ez azután a többit is maga után 
vonja. A magyarság anyagi és szellemi meg
erősítése a cél ; a magyar nép a kormány 
és törvényhozás támogatásával meg is felel 
ebbeii feladatának, de nagyon fontos, hogy 
az uj ültetvényt oly talajba helyezzük, ahol 
megvannak a fejlődés feltételei, mert ellenke
zőleg kárba vész az ápolás drága sok költsége. 
Láva város most van legerősebb fejlődési 
stádiumában. Ezen állapot a város polgárai
tól megfontolt előrelátást, de egyúttal áldo
zatokat követei. Az e örelátás eddig sem 
hiányzott : az eddigi alkotások arnollef 
bizonyitanak, hogy a talaj megérdemli és 
megbirja a befektetéseket. Remélhetjük, 
hogy ezentúl nem leszünk magunkra hagyva, 
miut eddig, mert hiszen egy nemzeti végvár 
megerösiteséröl van szó, a programúiban 
benne vagyunk. Épen ezért nem kell vissza
riadni az áldozatoktól, amelyek bizonyosan 
meg fogják hozni a befektetés kamatait, úgy 
a város polgárainak, mint különösen a magyar 
közügynek javára._______— 8.

A vagyonszerzés módja
Az ókorból ránk származott idealizmus 

— mikor az emberek paradicsomi egysze
rű,égben élvén, nem voltak meg a mai 
kultúra sokféle igényei, és főképen nem 
volt drágaság — azt a gondolatot tette 
uralkodóvá, hogy a vagyon, a pénz megve
tendő, mint olyau dolog, mely nem boldogít, 
sőt bűnbe sodor. Ma már tisztán áll az 
igazság, hogy bűnbe sodorhat a gyors meg
gazdagodás vágya, de sokkal gyakrabban

— Hamarabb hazajöhetne a tekintetes 
úr, ha tudja, hogy vendége van.

Az nap fekete kávét is adattam az öreg
nek. Erre kiengeszte'ödött és megígérte, 
hogy inkorrekt viseletem dacára sem szün
teti be látogatásait

Következő elsején az ebéd végeztével 
szokásomhoz híven heverósztem divánomon 
és olvasgattam, mig az álom el nem nyomott.

Egyszerre éktelen lárma riaszt fal. Cse
lédemmel perelt egy idegen férfihang.

— Hát meddig vál jak a fekete kávémra I 
Lopom én az időmet 1 Mi ?

Nehogy kegyvesztett legyek, újra kel
tett fekete kávét melegittetni duzzogó ven 
dégem tiszteletére.

Ezen jelenet után az öreg koldus elma
radt. Éa pontosan takarékpénztárba raktam 
havonta nyolcvan fillért, mert biztosra vet- 
lem, hogy egyszer beállít ko'dusom az ő 
követelésével.

Egy évig nem jelentkezett. Már azt 
véltem, hogy meghalt szegény.

Ajánlott levelet hozott a posta. Ez nem 
lepett meg, de igenis meglepett a tartalma.

„Tekintetes Uram !
On legjobb barátom. Legyen szives 

megírni, hogy a „szamár**  becsületsértés-e ? 
Ha igen, úgy kérem vállalja el a párbaj- 
segédséget, mert ha a „szamár*  becsű-
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viszi az embereket a bűnbe a nyouíoi-, a 
sztgénység. Ma mAr ismeretes szólás, hogy a 
sztgóuy euibev : gonosz ember, s ha ez nem 
áll is oly rideg valóságban, bizonyos, hogy 
e ak sz anyagilag független ember lehet 
igazán jellemes, derék tagja a társadalomnak.

Okos ember ma sem tartja a pénzt a< 
emberi törekvés céljának, de igenis tisztában 
vagyunk azzal, hogv az anyagi függetlenség, 
a vagyonosság nélkülözhetetlen kelléke a tisz
tességnek, a boldogulásnak, általában az em
beri jólétnek. S itt netnctak az egyes ember 
boldogulásáról van szó, de föképen a közről: 
egészséges, hivatását nemesen betöltő tár
sadalom csak a rendezett vagyoni áHapot 
talajából fejlődhetik. Korunk sok bajának, 
sőt bűnének közvetlen okozója az elszegé
nyedés, az anyagi függőség. Azt sem lehet 
megdönteni, hogy az általános vagyontalan
súg akadályozza a nemzet politikai kifejlődését.

Ezt mérlegelve, a műi kormány és 
törvényhozás a legnagyobb magyar ; Széchenyi 
István programmját igyekszik előre vinni, 
aki a nemzet anyagi fejlettségének, függet
lenségének jelszavát irta zászlajára s ennek 
áldozta fel minden tehetségét, egész életét. 
De hiábavaló a kormány minden akciója, 
haszontalan az üdvös törvények egész rend 
szere, a nemzet egyetemének, minden egyes 
embernek iparkodása nélkül. Természetesen, 
itt első sorban az egyes ember, a család 
boldogulása a főcél, de hiszen a nemzetet 
alkotó családok függetlensége, jóléte, az 
egész nemzet jóléte.

Mindez szép dolog, do felmerül a kér
dés, megvaiósitható-e ? Vagyis lehetséges-e, 
hogy minden ember anyagilag független, 
sőt vagyonos legyen ? Az anyagi függet
lenséget rendes, takarékos életmód mellett 
mindenki, bármily állású egyén is elérheti, 
sőt helyzetéhez mérten vagyonos is lehet min
denki. Ismerek az alföldön egy vasúti bak
iért, aki vagyontalan létére szorgalmas, 
józan munkássággal, gyo mokéi segítségével 
12 év alatt hat hold kitűnő termőföldet és 
egy szép szőlőt szerzett. Ki tagadja, hogy 
ez az ember, az ö helyzetét tekintve, va
gyonosnak, sőt gazdagnak mondható ? Ugyan
csak Szeged közeiében ismerek egy tanyai 
tanitót, aki azzal kezdte a gazdálkodást, 
hogy kukoricafő.'det bérelt a termés felerésze 
fejében, s ma 70 hold príma földnek és 
gyönyörűen felszereit tanyáuak boldog tu
lajdonosa. Igaz, hogy sok év fáradságos mun
káját, takarékos életmódot igényelt ez az 
eredmény, de ki tudná eléggé méltányolni 
azt a boldogságot, azt a büszke öntudatot, 

hogy mindez igazán az övé, mert maga 
szerezte mások kára nőikül ?

nelU 19 k0" a példákért me-<aze 
idegenbe mennünk. Nézzünk szét magunk 

ötül, itt i , ott is tapasztaljuk, hogy szinte 
előttünk érthetetlen módon egyik-másik 
polgártársunk szerény helyzete dacára is 
vagyonában gyarapodik, mig mi nagyobb 
jövedelmünk mellett jó, ha adósságot nem 
csinálunk.

Mi hát az anyagi boldogulás nyitja ? 
Egyszerű a dolog ; józan, szorgalmas taka 
tekos életmód. Vagyunk sokaD, kik megha
tározott jövedelemre lévén szoritva, azt 
nem igen fokozhatjuk ; de azért lehelünk 
anyagilag függetlenek, ha helyzetünkön <ú 
nem költekezünk, nélkülözhető kiadásokat 
nem teszünk. A mai élet sok haszontalan
aggal áraszt el bennünket, amire szükségünk 
nincsen, de megvesszük vagy megszerezzük 
csupa szokásból, divatbó , mások utánzásá
ból. Sok kiadást teszünk fölösleges szóra 
kozásokért, élvezeti cikkekért, összevásáro
lunk mindenféle haszontalan cicsebecsét; 
ha egy kis pénz csörög a zsebünkben, szinte 
tépelödünk, hogy mit vehetnénk rajta. Nem 
is említve itt az öltözködésben tapasztalható 
pénzpazarlást, amiben az egyébiránt taka- 1 
rékos hajlamú hölgyek viszik a vezérszorepet, 
teljesen kiszolgáltatván magukat a gyorsan 
változó divat spekulációinak, mennyi pénzt 
dobunk ki fölösleges luxuscikkekért, a ha
tártalan kényelemkeresés sok drága találmá
nyáért, gyermek játékokért, melyeket mind az 
élelmes osztrák gyáripar sóz a könnyelmű 
is divatot majmoló magyar nyakába ! Az 
oly csekély eredményű tulipán-mozgalomnak 
az volt a legnagyobb hibája, hogy jelsza
vául kizárólag magyar cikkek vásárlását 
tűzte ki, ahelyett, hogy a takarékosságot 
tűzte volna ki céiul, minden haszontalan 
portékának mellőzését, mert hiszen igazi szük
ségleteink legnagyobb részét itthon is megsze- 1 
rezh etjük. Épen a nélkülözhető cinkekért 
vándorol ki a legtöbb pénz Ausztriába.

A könnyelmű, vagy mondjuk enyhéb
ben : a nem takarékos ember föfö hibája, ■ 
hogy a kispénzt semmire sem becsüli. Ha pl. I 
fillér kerül a pénztárcánkba, valósággal bánt 
bennünket, és azon törjük az eszünket, ho
gyan adhatnánk túl rajta. De -gy vagyunk 
a krajcárokkal, hatosokkal is. Sőt ha pénz
hez jutunk, nem sajnálunk egy vagy több j 
korouát is haszontalanba kidobni, mintha 
találtuk volna ezt a pénzt ; de ha való
sággal vé'etlenség folytán is pénzre tennénk 
szert, vájjon okos dolog-e azt elpocsékolni 

csak azért, hogy ne legyen ? Nagyon fontos 
él«t*zabály,  hogy mindig egyformán, csak a 
szükségesekre költsünk, mintha épen csak annyi 
pénzünk volna. Föképen pedig becsüljük meg 
a kispénzt, mert krajcárból lesz a forint,

A takarékos életre már kicsi gyermek- 
koiától kezdve nevelni kell az embert. E 
tekintetben sok mulasztás terheli a magyar 
családot. Adnak a kisgyermeknek egy-két 
krajcárt azzal : vegyél fiam cukrot ! A gye
rek vesz is cukrot és elrontja a gyomrát, 
avagy kapszlit, hogy kisüsse vele a szemét. 
Főképen pedig megtanulja a gyermek, hogy 
a krajcárokon azonnal túl kell adni. A pénz
nek csak « vásárlási értéket tanulja meg a 
gyeimek, nem p^dig azt, hogy az aprón
ként gyűjtögetve jövö boldogulásának lehet 
az alapji. Ez a kicsi noroan m -gszokott 
kö'te ezés egyik fő erénye az’áu az egye
temre kerülő ifjúnak is ... . Sok apa ha
szontalan lumpnak titulálja a kedves fiát, 
ha a havi gázsinak egyszerre nyakára hág, 
kis korában pedig ő maga biztatta, hogy 
két fillérből álló egész vagyonát krumpli
cukorba fektess**.  . . .

Az okos amerikaiak kitalálták annak 
a módját, hogyan lehet a gyermeket, de a 
felnőttet is a takarékosságra, tőkegyűjtésre 
szoktatni, az aprópénzt is megbecsülni. Az 
úgynevezett amerikai acélperselyeknek az a 
céljuk, hogy a nélkülözhető, rendszerint 
haszontalanságokra elmenő kispénzt össze
gyűjtve, időnként valamely bankban elhe
lyezvén, szinte észrevétlenül, minden meg
erőltetés nélkül az ember csinos tökét 
gyűjtsön magának. Ki van zárva a könnyel
műség okozta visszaesés, mert a szekrény
kéből semminemű fúrfangyal sem lehet a pénzt 
kilopni, ezt csak a hantban levő kulccsal le
het kinyitni. Ezen okos gondolat már Ma
gyarországon is kezd elterjedni ; több fő
városi és vidéki pénzintézet bocsát ily 
perselyeket a takarékos emberek rendelke
zésére. Újabban a Lévai Takarékpénztár is 
szerzett iiyen acélszekrénykéker, s máris 
meglepő eredménnyel szaporodnak az apró 
betétek. Sajátságos, hogy ezen perselyek 
tulajdonosai a pénzintézetben va ó felnyitás 
alkalmával rendszerint meglepődnek, hogy 
sokkal több pénz volt a perselyben, mint
sem remélték. Természetes, mert a kispénz
űek nem tulajdonítunk érteket, s nem hisz- 
szük, hogy az gyarapodásra képes.

Az ilyen könnyű szerrel szerzett tőkét 
nem is tekintve, mennyit érő eredmény az, 
hogy gyermekeinket, magunkat elszoktatjuk a 
haszontalan pénz pocsékolástól, könnyelműség-

letsértés, akkor én nem lévén szamár, 
vagyok egy becsületében megsértett és 
kell provokálnom azon szamarat, ki en
gem leszamarazott.

Tisztelettel
Csetán Olivér.“

U. i. Ha névről nem emlékeznék reám, 
én vagyok az ön egykori negyven krajcárok 
és ebédes kéregetője. (Hunyady-u. 126)

Felkacagtam. Vidámságomat fokozta a 
bizonyság, hogy érdekes koldusom él éa 
úgy látszik, jómódban van.

Koldusom, pardon I Csotan Olivér úr 
sérelme súlyos volt. Kávéházban, többek 
füle hallatára kiáltá felé egy kibice, hogy 
„ilyen szamarat még nem láttam !“

A párbajsegédek közül egy borbélyse
géd volt legdühösebb. Mesterségéhez híven 
vágni akart látni. Karddal kell levágni a 
szamarat a sértettről, vagy a sértőről.

Én egy óráig tartó dikciót tartottam 
arról, hogy a szamár igen hasznos ábat ; 
hogy a szamár nem sértődik meg, ha ne
vén nevelik ; hogy a szamárt sértésnek 
venni ssamárság ugyan, de mert a szamár 
a legtürelmesebb állat, tehát a szamár el
nevezést is a legtürelmesebben kell elviselni.

Felek erre kezet nyújtottak és az ügy 
a lovagiasság szabályai szerint befejezést 
nyert.

Körülnéztem Csotán úr lakásán. Három 
igen elegánsan berendezett szobája voit és 
kifogástalan Ízléssel, legújabb divat szerint | 
öltözött a néhai koldusom.

Tanuk előtt nem akartam e változás 
okát puhatolni.

A kibékült kibic zavarta meg a csendet.
— Jó, tehát kibékültünk, de most hall

gassa meg ?z úr a részleteket.
Kibiceltem neki. Kettes alsóst játszoftak. 

A partner bemond „terez béia kasszát4. 
Csotánn&l van „négy alsós vannak4. Elfe
lejti bemondani esnem ad kontrát. Hát nem 
hallatlan szám . . . akarom mondani szóra
kozottság ez.

Csotán közbevág :
_  Humanitásból tettem.
Másik játszmában a partner „uhut4 

mond és Csotán megtartja, sőt kihívja utolsó 
előttinek a tök nyolcast. Hát nem szám . . 
akarom mondani hallatlan hiba ez.

— Kötelességből teltem, — szabadkozik 
a vádlott.

A kibic nekimelegözik. Aki igy játszik, 
menjen Kapálni, (le hát ezért is vészit min
dig Csotán úr. Két hónapja kibicelek neki, 
mindennap elveszit tiz-husz koronát. Minek 
játszik az ilyen ember.

Lecsititottam a kibicet és hazamenőben | 
szentül hittem, hoety az én néhai koldusom 

örökölt valami amerikai milliomos bácsijától 
egy milliót.

Ezen párbajos szamárság után két hó
napra meglepetésszerüleg beállít hozzám a 
szobaleáDyom.

— Itt van újra a koldus.
— Micsoda koldus ’?
— A négy hatosos és ebédes.
— I r az már, vezesd be.
- Dehogy úr. Rongyosabb mint valaha. 

Csotán ur ott állott, sunyi tekintetű 
alázatosságával forgatta kopott kalapját.

— Ha megengedi, újra felvenném a 
fonalat.

— Micsoda fonalat ?
— A kéregetés fonalát.
— Talán vesztett a börzén ?
— Nem. Meghalt.
— Kiceoda ?
— A partnerem, akivel kártyáztam 

naponta.
— De hiszen mindig veszített.
— Hja, én abból éltem. Hamisan ját

szottam, hogy veszítsek.
Hamisan játszani, hogy veszítsen ? 

Nem értem.
Azt hittem, hogy az öreg elvesztette 

pénzét és most az emeleten nincs rendben 
az ötödik kerék. Meghibbant az agya. Az 
öreg beszélni kezdett.

— Tudja, tekintetes úr, kéregetni jár 
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tűi 1 Bármily kiesi tökének is megvan az a 
vonzó hatása, hogy azt növelni iparkodunk, 
s a takarékossággal együtt sok haszontalan, 
föképen pedig az egészségre is káros élve
zetet, pazarlást elkerülünk. Aki a takarékos
ságot megszokta, az, hacsak valami súlyos 
csapás uem éri, adósságba nem keveredik. 
Azt mondják, hogy az egészség a legfőbb 
jó. Ez föltétlenül igsz, de a jó egészséghez 
megkivántatik, hogy az embernek ne le
gyen adóssága, mert az adósság maga 
folyton gyötrő, növekvő betegség, mely végső 
és teljes romlásba visz.

K-y-

A gazdasági egyesületek fejlesztése.
A jelen korban az életért való küzde

lem realisztikusabban nyilvánul, mint a múlt 
korszakok bármelyikében.

A proletárok immensis tömege, ha kell, 
pusztitó sztrájkkal fenyeget s védi érdekeit 
azért, hogy megéljen. A plutokracia a hu
manizmus jelszavaival toldozott harlekin 
köpenyegében garmadákba gyűjti vagyonát. 
•Szervezkedik a munkásnép s követel. Ar
cátlanul agitál s folytatja aknamunkáját a 
nemzetiségi izgatás egyesítve az állami egy
ség ellen tőröket. Kartellezik a nagy tőke 
s uralkodik a földgolyón. Gyülésezik, szer
vezkedik mindenki a megélhetés biztosítá
sáért. A kis gazda Ugyefogyottan áll kö
zöttük, nem tudva, hogy a sok pártaránylat 
közül melyikkel kacérkodjon. Egyesíteni 
kell a kis gazdák közönségét, meg kell 
előzni ama bekövetkezendő processust, mely 
idegen érdekcsoportok közönséges szolgái
ként használná ki őket. Föl kell ébreszteni 
a kábultat : elsöpri az uj erők zivatarja, 
ha nem védelmezik. A szervezkedés ma 
nemcsak divat, de a létkérdés elötétele.

A gazdasági egyesületeket biztosabb 
alapokra kell fektetni, legtöbbje nem éri el 
azt a célt jelen helyzetében, melyért küz
denie aellene. Az állandó verseny, raff ué- 
ria a a fokozódó követelmények ellen őrös 
védőfallá kell válniok, mit nemcsak mes
terséges támasztékok védenek az összedö- 
léstöl. Kis gazdáink idegenkednek tagul 
belépni, mert sok hasznát talán nem is 
akarják látni. Aktív részt kell juttatni az 
egyesületek működésében lehetőleg minden 
tagnak, az együvé tartozás s a közös érde
kek érzetét növelni, kifejezésre juttatni.

Eredményes működés előfeltétele a 
gazdakörök létesítése; ezek legyenek a 
központi gazdaságai egyesület orgánumai. 
Saját körükben beszéljék meg ügyeiket, a 

tam egy járásbiróhoz. Ez az ur egyszer 
igy szólt hozzám :

— Tud e m»ga alsóst játszani ?
— Hogyne tudnék.
— No hát, ba tud, akkor menjen el 

X. kávéházba, ott ismerkedjék meg Vargha 
Péterrel, játszók vele és veszítsen naponta 
tiz-husz koronát.

— Én veszítsek ? És annyit ?
— Itt vau száz korona. Öltözzék úri 

módra és kezdje meg. Mindennap kell ve
szítenie és Varghának nyernie. Ezért kap 
tőlem fizetést naponta tiz koronát. Érti I

Hogyne értettem volna, mikora kezem
ben száz korona volt.

Ezentúl mindennap veszítettem. Elhall
gattam quintet, vannakot, csakhogy Vargha 
nyerjen. így éltem én úri módon vesztesé
gemből. És most meghalt az öreg Vargha. 
Már nem veszitek, tehát mindent elvesztet
tem. Ugye feljárhatok ezután is ?

— Mondja, kije volt Vargha a járás- 
birónak ?

— Az édes apja. Elszegényedett, de 
a fiától nem fogadott el semmit, sőt ismerni 
sem akarta, mert ellenzése dacára zsidó 
lányt vett feleségül. Ily módon általam 
segítette az apját. . - .

... Az öreg Caolán ma is feljár hoz
zám és most minden ebédjéhez kijár a fe
kete kávé is.

' gazdasági viszonyokat s minden ügyükben 
támogassa ökef az anyaegyeaület, a szoros 
kapciolatot állandóan fenntartva. Uecentra- 
lisatiónak látszik, tulajdonképen pedig a 
gazdasági erők koncentrá’ódnak, tényezőkké 
lesznek. A laza kapcsolat szoros együvé- 
tartozássá változnék át. A társas érintkezés 
gyökeresen átalakulna s a kezdetleges mű
veltségű csoportozatok közeledését látnók 
az ethikai emberhez.

Minden intézmény a kor haladásával 
fejlődik : a hátramaradottnak gyorsított 
tempóban kell sietnie, hogy a kultúra jelen 
nívóját elérje. Az egyszeri ember .s hiába 
kívánta, hogy várja meg a világ, az forgott 
tovább, nem törődve, fut-e s utói éri-e az 
elmaradott. A létesítendő gazdakörök a 
gazdasági egyesületeket eredményes mun
kásságukban hathatósan segíthetnék helyes 
berendezkedés mellett.

Jövedelmei szaporodását a gazda in
tenzív gazdálkodással s terményeinek ok
szerű értékesítésével érheti el. Földéhes a 
mi népünk, szereti a rögöt s gondozására 
mégsem fordít több súlyt, mint ahogy azt 
elödaitöl tanulta ; pedig a föld hálás, nem 
csai, nem lop, őszinte, igazságos.

Gazdáink helyzete évröl-évre mostohább 
lesz, Kiadásai nőnek s a bevétel a gazdál
kodás fejletlonsége miatt marad a régi. A 
gazdasági hozadék d ffsrenciáiódása kirivó ; 
ugyanazon vidéken egyenlő humusu, vegyi 
összetételű föld okszerű kezelés folytán 50 
sőt több °/q al nagyobb termés quantumot 
eredményez jobb qualitással, mint a rend
szertelenül gazdálkodó ember birtokán. 
Ugyanazon vidéken termett gabonánál a 
merkantil szellemű sokkal magasabb árakat 
ér el, a praktikus agyat nélkülöző gazdál
kodó eladási áraival szemben.

A föld megmunkálására kevés gondot 
fordít a gazda, nem adj*  meg az amúgy is 
sovány földnek a szükségelt táperöt. He
lyesen kezelt trágyát gazdáinknál alig lehet 
látni. A műtrágya beszerzése is kezdetleges, 
városban veszik kicsiben, a közvetitö ke
reskedőt megfizetve s igy sem biztosak, 
hogy a helyes összetételű műtrágyát kap
ják-e meg. Szerezzék be ezt az egyesüle
tek, összeköttetésbe lépve megfelelő gyárak
kal. Végke község gazdái ezt saját iniciati- 
vájukból megtették, megkérve az ottani ura
dalom vezetőségét, hogy sajátjával részük
re is rendeljen egy vaggonnal.

A vetőmag minősége és kezelésének 
fontossága is oly e sörendü kérdés, mit el
hanyagolni nem szabad.

A gazda ági egyesületet he yesen ten
nék, ha ágensaednének. Teljesen megbíz
ható gazdasági gépgyár megyei képviseletét 
magukra vál aínák. Propagálják annak gyárt
mányait, könnyitsek meg egyetek gépvá
sárlását e mentsék meg ama vigécek krea
túráitól a gazda közönséget, kik a földmt- 
velö lacsonyfokú műveltségét felhasználva 
rossz gépek drága áron való eladásával be
csapják.
Most, mkor a munka drágasága s a mun 
kaerö hiánya miatt a panasz általános, szük
séges volna, hogy szövetkezzenek a gazdák 
gözcséplögépek beszerzésére, már ilyen irá
nyú nyilatkozatokról halioitam is, de 
hiányz k a vállalkozás merészsége s a kellő 
biztatás. Jelenleg legtöbb gazda a cséplést 
nagy hátrányára kénytelen késő ősszel vé
gezni.

Szövetkeztetni kell őket terményeik 
közös értékesítésére; megszüntetendő azaz 
usus, hogy a falusi kereskedő vegye meg 
gabonájukat, minek ára függ a gazda lekö 
töttségétöl s azon összegtől, a mivel a ke
reskedőnek tartozik. Eme közvetítő keres
kedelem már idejét múlta. A gazda szánt, 
trágyáz, vet, szenvedi az időjárás szeszé
lyeit, ö arat, csépel, illesse öt a haszon is. 
Miért gazdagodjék a falusi szatócs a nép 
nyomorán ?

Franciaországban 1904-ben a föidmive
lőket kölcsönösen biztositó szövetkezetek 
száma 4820 volt és ezek 250 millió frank 
értékű kárt biztosítottak.

Nem létesülhetnének-e nálunk is ha
sonló szövetkezetek ? Hiányzik talán az az 
érzék, a mely az egyénnek a szövetkezés 
által részére jutó hasznát fölfogni, megér
teni képes ? Úgy hiszem nem hiányzik.

Szervezni kell a gazdákat e szövetkezésre- 
a biztositó társaságoknak juttatott haszon 
megmaradna a gazda kezében.

Primum vivere, deinde filozofare ; itt 
nem bölcselkedni kell, hanem tenni. A 
hasba lőtt katonának kenetteljes tanácsokat 
adott a lelki atya a helyett, hogy a golyót 
távolították volna el az égető sebből. — 
A nép élni kivan. —

B V.

Különfélék.
— Az érettségi vizsgálat új elnöke. 

A nm. VKM. Pirchala Imre tankerületi 
főigazgató nagymérvű elfoglaltsága miatt a 
lévai főgimnáziumhoz a gimnáziumi érettségi 
vizsgálat elnökéül kiküldte Acsay István, 
besztercebányai kir. kath. fögimnáziumi 
igazgatót, aki a vizsgálat idejét is megfogja 
állapítani.

— Gyászhir. Egy közbeciülésben 
álló, gyökeres lévai család merült mély 
gyászba : a IPé/áz-család áldott lelkületű 
édes anyja kö tözött el az élők sorából, f. hó 
18-án 78 éves korában. Ritka szép kort ért 
el, de sokkal ritkábban tapasztalható az a 
megható, bensöségteljes szeretet, mellyel 
nagy családját mindig együtt tartotta. A jó 
anya szeretető erősebb voit minden más 
köteléknél, s talán ez okozta, hogy négy fia 
közül csak a legidősebb alapított családot. 
Mély fájdalomtól sújtott gyermekei a követ
kező gyászjelentést adták ki : Singer Mik- 
sáné szül. I Félsz Fanny, Hercz Eduárdné 
szül. IFetsg Katalin, Weisz József, dr. IKeisz 
Zsigmond, özv. Fischer Lipótné szül. Weisi 
Paula, özv. Becher Viktorné szül. Weisz 
Rozália, Weisz Henrik és dr. Weisz L-pót 
fajdalomtól megtört szívvel jelentik úgy a 
maguk, mint az összes rokonság nevében 
felejthetetlen édes anyjuknak özv. Weisz 
Ignáczné szül. Stei'n B itty asszonynak ele
iének 78-ik éveoen f. hó 18-án reggel 5 l„ 
órakor történt gyászos elhunytét. A boldo
gult hült tetemei f. hó 19-én délután 3 óra
kor fognak a lévai izr. sirkertbeu örök 
nyugalomra tétetni. Láva, 1908 május hó. 
A das és béke lengjen porai felett 1

— Miniszteri biztos As állami ta
nítóképzőhöz az idei képesitö vizsgálatokra 
Gyulay Ágost pedagcgiumi (tanítóképző
intézeti) tanár küldetett ki biztosul. A ké
pesitö vizsgálatokon elnöklő kir. tanfelü
gyelő ugyanis egészsége heiyreáliitása cél
jából szabadságot kapott.

— Közgazdasági előadó. A föid- 
mivelésügyi miniszter Levatich László nagy- 
kálnai birtokost, a barsvármegyei gazda
sági egyesület titkárát Barsvármegye köz
igazgatási bizottságába közgazdasági előadóvá 
nevezte ki.

— Tanulmányi kirándulás A 
helybeli polgári leáoyisko a növendékei, 
számszerint 145-en kedves Kirándulást tettek 
folyó hó 21 én Esztergomba liátliy László 
prépost intézeti igaz ;ató és tizenkét irgal
mas nővér vezetése a.att. A hajnali vonatta 
indultak el, a részükre fenntartott négy 
külön kocsiban. Kovácspataknál szálltak ki, 
s onnét az eiöre megrendelt kis gőzössel 
Esztergomba hajóztak. E'öször megtekintet
ték a várost, mikor is az egyenruhái szép 
leánykahad kellemes látványt és feltűnést 
keltett. Azután megnézték a Bazilikát, a 
mesés értékű kincstárt, a kriptákat, Szt. 
István kápolnáját, (születése helyét.) Innét 
visszatérve a Schleifer-féle vendéglőben — 
zeneszó mellett — pompásán megebédeltek, 
azután látogatást tettek az esztergomi le
ányiskolában, megnézték a primási palotát, 
annak gyűjteményeit, majd a csavargözösBel 
ismét Kováespatakra hajóztak. Itt, a remek 
üdüiö belyeu uzsonnáztak, azután még 4 
órányi idejök maradt játékra és kellemes 
szórakozásra. Esti 9 órasor szálltak a vo
natra es 11 óra után értékes tapasztala
tokká1 s a kellemes nap felejthetetlen em
lékeivel érkeztek haza.

— Iparoktatás! szakfelúgy.-lö lá
togatása. Dömötör Pál iparoktatási orsz. 
szakfelügyelő, a Ferenc József rend lovagja.
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t hó 18-án látogatta meg a helybeli iparos
tanonciskolát, hol a/ előadásokat végig 
hallgatta, 8 úgy a rajzokat, mint fogalma- 
rási » könyvviteli munkálatokat átvizsgálta. 
Úgy a hallottak, mint a látottak fölött lég- 
nagyobb megelégedésének adott kifejeze- 
aást. Különösen tetszett a tólszáruiazású 
tanulóknak talpra euett magyaros értelmes 
felelete. A többi közt megjegyezte, hogy 
ezen iskola az eddig általa Heves, Nögrád 
é9 LJarsmegyében meglátogatott iskolák kö
zött nemcsak abszolút a legelső helyen áll, 
hanem az itt alkalmazott tanárok áltat fel- 
mutatott eredményt figyelembe véve egyike 
az ország e nembeli legjobb kultur-intéz- 
ményeinek. Ezt belátva az állam több, mint 
kétszeresére emelte a szubvenciót, s váro
sunk polgársága is szívesen áldoz eme ki
tűnő intézet fenntartására és felvirágoztatá
sára.

— Tornafelügyelő a helybeli ke
gyesrendi főgimnáziumban. Folyó hó 
20 án, szerdán látogatta meg a gimnáziumot 
a nm. VKM. által kiküldött tornafelügyelö 
Hely Mibá'y a Budai Torna egylet műveze
tője és székesfővárosi torna felügyelő. Az 
igazgató kalauzolása mellett megtekintette a 
gimn. tornaudvart es magezem'élte az egyes 
osztályok tornázását. A kezdetleges fokon 
álló felszerelés mellett a tanú ók tornagya
korlataival teljesen meg volt elégedve s az 
„ideiglenes torna tanárok" lelkiismeretes 
működését elismerőleg emelte ki. A láto
gatás előtt Cserhelyi Sándor girou. igazgató 
az iskola orvos, Dómján Lajos dr. és 
Preszeller Ferencz tornatanárral értekezletet 
tartott, a melyen a tornafelügyelö a toruázás 
lévai állapotáról tájékozást nyert. A láto
gatást befejezte az egész tanári testület 
jelenlétében tartott beszámolás, melyről 
fölvett jegyzőkönyvet a nm. VKM. hez 
terjesztik fel. A tanácskozás reamutatott 1 
arra a tarhatatlan helyzetre, hogy a főgim
náziumnak nincs tornaterme, rendes torna
udvara, a mostani kicsiny, nincs meg a kellő 
felszerelés s délután a nap heve miatt alig 1 
használható. A játéktér dolga is tárgyalás 
alá került. Messze van, nagyforgalmu és I 
poros úton lehet csak közeliteni a teret, I 
amelyet a tanuló ifjúság csak a honvódzász- 
lóalj-parancsnokságoak szives átengedése 
folytán használhat. Az igazgató előadta, | 
hogy az iskola fent ártó Léva városa Ígért 
más területet, de az részint kegyelet sértés 
miatt (a temetővel szemben fekvő Ksrndl I 
féle telek) továbbá poros és északi szélnek ( 
kitett volta miatt a jelzett célra nem 
használható, a távolság sem sokkal tövidebb. 
Felhívta azonban a tornafelügyelö figyelmét 
egy más, az intézethez sokkal közelibb 
lévő, pormentes és igen alkalmas területre, j 
melyet a város vagy bérbe vehetne, vagy 
örök áron megvehetne. A terű etet mag is 
tekintették és a tornafelügyelö tényleg a 
legalkalmasabbnak minősítette a terii etet.
— Ciodálkozás tárgyát képezte, hogy a 
gimnáziumnak nincs korcsolya tere, és hogy 
az úszást az ifjúság könnyű szerrel ingyen 
nem gyakorolhatja, ingyen uszoda jegyeset 
nem kap. Az igizgató felvilágosította, hogy 
úsy az uszoda, mint a korcsolyázó tér ma
gánvállalkozás, mely keveset jövedelmez és 
ingyen jegyek osztásával csak csökkeuteue 
az amúgy is szegényes jövedelmet. Nagyon 
kívánatos volna, hs már egyszer vege sza
kadhatna a gimnázium fejlesztésével járó 
kellemetlen s az illetékes tényezőkre cseppet 
sem dicséretes jeleneteknek. Lltóvégre az 
iskolafentartók nem csak arra valók, hogy 
tandíjat szedjenek, hanem az intézetek 
korszerű követelményeivel törődjenek. B-tt.

— Szemkórházak a vidéken. A fő
városi szemklinika nagynevű vezetője: Grosz 
Emil a Budapesti Hírlap május 14 iki szá
mában egy meleghangú cikket irt arról, 
hogy építsünk szemkórházakat, még pedig 
a vidéken, minuenik élére egy-egy szak'*m-  
beit állitván. Ma úgy áll a dolog, hogy a 
szembetegek m>nd a fővárosba fóduiuaa, s 
8 klinika nem képes befogadni a sok bete
get. Kulturális szégyen — írja Grósz Emil
— ^l0gy nem tudjuk a segítséget keresők igé
nyéit kielégíteni. Ezért szükségesnek tartja 
a "zemgyógyászat decentralizálását. — tud
valevő, hogy Barsmegyébon igeu sox a 
szembeteg, különösen a felsőbb Garam men

tén a trachoma igen gyakori, ennélfogva itt 
ugyancsak szükség lenne egy szemkórházra. 
Felhívjuk ezen körülménye az illetékes kö- 
ro , 'gye met, A lévai közkórház gyöuyöiü 
elken szépen megférne egy külön szem 

ősz y, s akad itt kiváló szakember is, aki 
hivatva lenne annak vezetésére. A várme
gye közönségénél: áll érdekében, hogy au- 

idejében, ha a vidéki sre utórháza tat 
létesítik . Barsvármegye is kapjon egyet.

— Énekkar a zsinagógában. A 
péntek-esti és a teguap délelőtti isteniiszte- 
et alkalmával az izr. imaházbau a jarosz- 

lavi fökáutor 6 tagú énekkara működött, 
akik már néhány uappal előbb a Láng-féle 
kávéházban is bemutatták művészetüket. A 
szép melodiáju vallásos énekek az énekkar 
szabatos, művészi előadása által rendkívüli 
hatást keltenek; igen szép volt négy fiú 
csengő szopránja, hárfaszerü kisérete, a 
mesternek és serdülő fiának baritonja.’ A 
megható énekeket az izr. hivökön kivül 
nagyszámú érdeklődök is hallgatták.

— Gyászliir. Súlyos csapás érte Stam- 
pay János köbölkuti fötanitót és családját, 
amennyiben 10 éves Mariska lányuk Lov- 
ránában — ho! üdülést keresett — várat
lanul elhunyt. A lesújtott család az elhunyt 
kis'eány holt' estet haza hozatta e. folyó hó 
14-én Köbölauton kísérte örök nyugalomra 
a rokonok és nagyszámú barátok általános 
részvéte között.

— Áthelyezés. Zidory Béla főhad
nagy Nyitráról Lávára helyeztetett át.

— EsKüdtszéki tárgyalások. Folyó 
hó 11 én vette kezdetét a májusi esküdt- 
széki ülésszak az ar.-maróti kir. törvényszék 
előtt. Első volt Roskó András kiszállói lakos 
bűnügye, ki azzal vádoltatott, hogy a múlt 
év őszén szándékosan felgyújtotta özv. Banda 
Jánosné házát, mert égő cigarettáját a ház 
szalmafedelére dobta. A főtárgyaikat dr. 
Szabó Gyula kir. törvényszéki biró vezette, 
vádló volt Kovács Sebestény Lajos kir. ügyész, 
védő dr. Tőrök Mór ügyvéd. Az esküdtek 
gondatlanságból okozott tüzvés". okozásában 
találták vétkes-nek, mire a bíróság 4 havi 
fogházra és 200 korona — fogházra átvál- 
tozta'ható — p inzbüutetésre Ítélte. Az 
ítélet jogerős. — 12- és 13 án Reviczky Já
nos hizéri lakos bűnügye került sorra, ki 
emberölés vádja alatt állott, mert az idei 
farsangon egy táncmulatság alkalmával 
Arauyosmarótou Peclió Albert szolga'egény- 
nyel összeverekedett s azt zsebkéseve! le- 
szú ta. A főtárgyaiba alkalmával, melyen dr. 
Gaál Homok y Ká máé kir. törvényszéki bíró 
elnökö 1, a vádat Leyrer László kir. alü- 
gyész képviselte, a vádlottat pedig dr. Lányi 
Gyula védelmezte, az esküdtek halált okozó 
testi sértés büuiettét állapították meg, 
amiért a buóság a vádlottat 8 hónapi bör- 
tönbüntetésro ítélte, — 14,-én Dudás Bimue! 
podluzsányi majorbeli (Lévai urada om) bé
res bűnügyét tárgyalták Valkovits István 
kir. törvényszéki bíró elnöklete alatt. Vádló 
volt Leyrer László kir. alügyész, védő dr. 
IVeise Zsigmond. Az eset a következő volt: 
Svecz Jakab ugyanott szolgált mint béres, 
a két ember felesége állandó pörpatvarbau 
élt egy Ízben verekedés lett a dologból, 
Svecz felesége megverte Dudásnét. Et el
panaszolta a do got urának, aki — jóllehet 
látezó'ag békésen intézte el az ügyet Svec 
Jakabbal — utóbbit, midőn az aludt, egy 
baltával fültövön vágta, úgy, hogy Svecz 
sérülései nyo c hét alatt gyógyultak. Az 
esküdtbiróság szó dékos omberölés kísérle
tének bűntettét állapítván meg, Dudás ha
muéit 1 évi börtönre éa 3 évi mellékbün
tetésre ítélte. - 15-én Tóth Jónás kissáró, 
lakos bűnügyét tárgyalták dr. bzabó Gyula 
kir. törvényszéki biró elnöklete •*»«>  
ügyész Leyrer László, védő dr. Lányi Gyula. 
A vádlott Tóth óoni.s molnár elnocsátutta 
a szolgálatból Biró Lajos segédjét, mert 
azzal gyanúsította, hogy ő.fúrta ki. kis- 
sáról búcsú éjjelén a malom hajóját. A 
segéd beborozta visszatért a ma.omba es 
gazdáját agyonütnél ‘
közben B.ró Lajost gazdája mellbe lőtte. 
Az esküdtek jogos önvédelemből eredő sú
lyos testi sértést állapítottak m -g, miért a 
/kir törvényszék a vádlottat felmon ette, 
az ügyész ellenben semmiségi panasszal élt. 

— 18-án tárgyalták Matiász Imre dóc fürészi 
lakod bűnügyét, kit szándékos emberölés 
kisér-Atév«l vádoltak. A fő tárgyaláson elnö
kö t G Homok y Kálmán törvényszéki biró; 
a vádat Kovách Sebesté ny Lajos királyi 
ügyész képviselte, a vádlottat védelmezte 
dr. Belicza Pál ügyvéd. Az esküdtet nem 
találták a vádlottat büiösnerf, mire a bíró
ság felmentette. Ezen kívül még két bűn
ügy került tárgyalás a'á.

— Előléptetések a honvédségnél. 
A rendes májusi előléptetések alka'maval 
Czech József nyitrai dandárptrancsnok ve
zérőrnaggyá, Schvog István, Bartha Albert, 
Kégel József főhadnagyok századosokká 
neveztettek ki. — A régebben Nyitráa 
volt tisztek közül Balázs György vezér
őrnagy altábornaggyá, Lelkes Sándor fő
hadnagy II. oszt, századossá lépett elő.

— Megrendítő gyilkosság történt 
f. hó 17-én Selmecbányán. Éjjel, mulatozás 
után egy Horváth István nevű cipészlegény 
az utcáu leszúrta Szeőts Géza II. éves erdő- 
mérnök hallgatót, aki egy rövid órán belül 
meg is hab. Az eset a főiskolai hal gatók 
körében nagy elkeseredést keltett; a rend
őrséget okolják, mert a gyilkos — akit 
szerelmi féltékenység vitt a véres tettre — 
sokáig kötelődzött az utcán az áldozattal, 
rendőr pedig nem volt látható. A temeted 
az ifjúság régi szokásai szerint nagy pom 
pávai ment végbe este 8 ó’akor. Az egy
házi szertartást a lévai ref. egyház ielaésze 
végezte.

— A lévai közkórházban a közön
ség áldozatkészségéből egy különálló meg
figyelő helyiség létesült elmebetegek ideig
lenes elhelyezésére, M vei ciak egy ilyen 
fülke vau, tehát csak egy beteget lehet ott 
elhelyezni. A cél az, hogy itt megfigyel- 
tessek, milyen természetű a baj, s innét 
azután az ország >s tébolydába vagy egyéb 
gyógyintézetbe szá littassék a beteg. A 
gyakorlat azonban mást mutat. A lévai 
megfigyelő fülkében már második éve szorong 
egy elmebeteg, m^rt a közpoucbó a kórház
igazgató többszöri sürgetése dacira azt Ír
ták, hogy csak hadd maradjon Líváu, jó 
helyen van o t, ők úgysem tudjak elhdyezm. 
A belügyminisztériumban ugyanis ast hiszik, 
hogy nálunk egy felszerelt kis tébolyda 
van. At a fülke pedig épen alkalmas arra, 
hogy hí valaki egy kicsit mjgh.bbant, és 
huzamosabb ideig ott tartják, hit tökélete
sen msgbo ondu jón. E inek az állapotúak 
meg az a veszedelmes következménye is 
van, hogy ha most a megyébe 1 valakin 
kitör az elmebetegség, nem lahs. a msgf - 
gyelöbe szállítani, mert az el vau foglalva; 
a közigazgatasi bztöság kénytelen azután a 
beteget a község őrizetére bízni, s hogy ez 
azutáu milyen veszélyes ugv a betegre, 
miut a közre, kŐuiyen elképzs.hetö. Az 
ügy most a törv ényhatóiághoz kerül, hogy 
az jarjoa közben a kormánynál.

— önkéntesek beosztása A lévai 
honved zász'óa jhoz ö; havi csapatszol'á'iatra 
Cserei Gyula, Kovács Sándor, Kacséra Bsla 
es Lende G »za egyévi önkéntesek osztattak 
be. kiK folyó hó 16 án már b) is vonultak.

— Uj huszkoronás ba ikjegyek A 5 O<>irák-M<- 
gyar bank uj hu zkoron is bankjegyek-t bojsitott ki, 
a mi a nagyarányú banisitások miatt vált szükségessé. 
A jelenleg forgalomban lévő busz toron-is baukjegyek 
bevonását 1908. évi május hő 1-ea kezdték 111 *g  és 
ugyanakkor bocsátották a k'ixforgalomb 4 az ujjakat. 
Az előkészületek nagy munkát igényeltek, minthogy 
30 millió uj bankjegy került k bocsátásra. Az uj busz
koronásokat erősebb papírra nyo.nták, mint az ed
digi volt, alakjuk valamivel kisebb. A inostaui vjriis 
szin helyeit az. uj huszkjrouás>kat olyan lilás sziliben 
állították éli, mint a tizkorouásokat, bár az alapsziu 
nem tisztán Ida, a kék, a zöld, a szürke és a iila 
sz neknek bizonyos ksillámló keveréke, úgy, hogy a 
világosság irányában tartóit bankjegy különböző szí
neket játszik. A bankjegy két mező.e vau osztva; a 
bal, nagyobb mező közepét egy rózsasziuü bőrönd 
foglalja el és ebben a bankjegy szövege olvasható; a 
jobboldali kisebb mezöbeu pedig egy művészi k’Vitelü 
női fej látható, amalyet hullámvonalakból álló keret 
szegé yez. A no> fej rajzi úgy az osztrák, mint a 
magyar st ivegold tlou egyazon, inig az ediigiekuél a 
iajzok eltérői voltak.

— Király-gyakorlatok As idei nagy 
hadgyako latok, in ilyekel 0 feliege is végig 
szeiulél, az idén Győr, Veszprém és Zala 
vármsgyék területén lesz. A király a gya
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korlatok alatt báró Hornit) Károly veszprémi 
püspök vendége lesz, mig a hadvezetöség 
főhadiszállását Veszprémtől alig egy órányira 
Hajmáskéren tartja. A Király gyakorlaton 
résztvesznek a budapesti 4. a pozsonyi 5. 
és Zágrábin 13. hadtestek. Az idei király
gyakorlatok érdekességükben felül fognak 
múlni minden előző hadgyakoriaior. Az uta
sítás szerint ugyanis a hadtestek minden 
felsőbb irányítástól függetlenül, szabadon 
végezhetik mozdulataikat. Majdnem annyi 
szabadságuk lesz a parancsnokoknak csa
pataik felett, akárcsak hábo'ús időben. Az 
újkori hadviselésben nagy szerepük van az 
éjjeli ti m< dárok nak, a meglepő ráütéseknek, 
a lesből való támadásoknak, stb. ép úgy, 
mint a modern műszaki segítő eszközök 
alkalmazásának. A csapatok el lesznek látva 
kerékpárokkal, automobillal és egyéb moto
ros járómüvekkel, távíróval, távbeszélővel, 
sőt léggömbökkel is. A hadgyakorlatok alatt 
kellő figyelem lesz fordítva a csapatok 
egészségügyére és élelmezésére. Messzebb 
előre küldött kisebb csapatok és járőrök 
akként láttatnak el, hogy minden ember 
egy korona ellátási dijat kap. Sőt a legény- 

' ség a hírszerző és elööri szolgálatban elért 
sikerekért még pénzbeli jutalmat is fog 
kapni, ami egyes altisztet, buzgalmát min
den esetben csak fokozni fogja. A király
gyakorlatok legérdekesebb harcászati moz
dulatai és ténykedései szeptember havában 
játszódnak le, és az egész hadgyakorlat 
szeptember 18-án ér véget.

_  Piaci hiénák. Abban a .kelle
mes" helyzetben vagyunk, hogy ezen címen 
évről-évre Írhatunk egy megrovási kalandot. 
De már ezen ismétlődés is azt mutatja, 
hogy eddig nem értük el a célt. A piaci 
spekulánsokról van szó, akik kora reggel 
összevásárolják a piacon az élelmi cikkeket, 
azután a fogyasztó közönség kénytelen tő
lük uzsora-áron megvenni. Ez a leggono
szabb visszaélések egyike. Nemrégiben meg
történt egyik hetivásár alkalmával, hogy 
ezen élelmes üzérek és iizérnök (magyarul 
kofák) lefoglalták az összes tojás- és ba- 
romtikészletet, azután ők diktálták a felté
teleket. Megtörtént az az érdekes eset is, 
hogy egy helybeli uriasszony 2 pár csirkére 
elkudozott egy parasztasszonnyal ; ez 4 ko
rona 40 fillért kért, az uriasszony 4 korona 
20 fillért Ígért, tehát Bzinte bizonyos volt, 
hogy a vétel megtörténik. A 20 fillér oká
ért az uriasszony egy pillanatra elfordult, 
I ogy az eladó meggondolja magát, azon 
pillanatban egy élelmes hiéna kikapta a 
parasztasszony kezéből a két pár csirkét, 
és vigyorogva ajánlotta fel az urtasszonynak 
5 koronáért. ,Többet is kérhettem volna, mart 
tudom, hogy vendégeket vár a nagysága, 
hát meg kell vennie." Mit volt mit tenni, 
meg kellett adni az öt koronát. Ilyen ese
tek süiün ismétlődnek. Ha erre nézve ed
dig a szabályrendeletben intézkedés nem 
történt, úgy itt az ideje, annál is inkább, 
mert az ipari és kereskedelmi törvényjavaslat 
programúiba vette ezt az ügyet .* . . . élel
mi szereket oly személyek, kik azokkal ipar- 
szerüleg kereskednek, a vásár megnyitását kö
vető bizonyos időpontig ne vásárolhassanak “ 
Addig is, míg ez törvénnyé válik, kérjük 
erre az ügyre a rendőrhatóság figyelmét, 
mert az ilyen élelmiszer-uzsora egyaránt 
sújtja a termelőket, mint az adófizető, fo
gyasztó közönséget.

Közönség köréből.
Alázatos kérelem a nemesszivü ember

barátokhoz !
A nagy apostol Pál csak úgy tudta 

telségee kü'detését teljesíteni, hogy híveihez 
koronként levelet intézett ; mily jól eshetett 
azoknak, kiket hitük és mesterük miatt 
gyakran kigúnyoltak, megvetettek és meg
szégyenítettek, ha az apostol írását olvas
hatták, abból állhatatosságot és uj erőt me
ríthettek. Bizonnyal igy megerősödve újabb 
munkára vállalkoztak és gyűjtötték a híve
ket a dicső lobogó alá.

Mi az apostolnak hű követői vagyunk 
és az apostoli példa minket is kötelez, Ne
künk is tennünk kell valamit.

Egyletünk választmánya elhatározta te

hát, hogy követi a magasztos példát és 
mert módjában nincsen, hogy nagy köröket 
beutazzon, a jóakarókat levélben hívja ie), 
hogy az egylet lobogója alá gyülekezvén, 
az egyesülés gyümölcsét érleltessék.

Egy!e’iink a legszivélyesebben üdvözli 
minden tagját és kéri, hogy tegye magáévá 
az eyyl-t elébe tűzött célt, és segítse emberba
ráti munkájában, hogy buzdítsa baratjait és 
társait, hogy egyletünk ismert hazafias és jó 
tékony célját ők is támogassák.

Kérjük, tekintsék magukat egyletünk 
működű tagjának, figyeljék meg munkánkat 
és bírálják meg, amit szóval és Írásban is
mertetünk, de méltassák szives figyelmükre 
fáradozásunk eredményét is. Tekintsék ma
gukat választmányunk kültagjának és szíve
sen fogjuk a cél könnyebb elérhetése vé
gett nyilvánítandó véleményüket előterjesz
teni és tárgyain1; kérjük végül, hogy Min- 
den eddigi tagtársunk legalább még egy tag
társat gyűjtsön maga mellé.

Egyletünk a könyörü'etes jóakarók 
anyagi támogatásából gyűjti egybe azt az 
erőt, amellyel árváinkat ápoljuk,, ruházzuk és 
élelmezzük, azért kérünk minden jószívű 
emberbarátot, hogy tehetsége szerint gazda
sági termények, rulianemüek és készpénzzel 
tegyék lehetővé, hogy 25 év óta folytatott 
élet- és erkölcsmentő munkánk necsak fenn 
ne akadjon, de lehetőleg az eddiginél fé
nyesebb sikereket eredményezzen.

Közel 50, szülői szeretet nem ösmerö 
árvánk érdekében esdve könyörgünk a jószivü 
emberekhez, hogy a kik még nem tagok, 
csatlakozzanak hozzánk és segítsenek ben
nünket 6 korona évi tagdíjjal a gyermek
védelem terén a honmentö munkában.

Az örök szeretet nevében maradtunk 
Léván, 1908. évi május havában, 

hazafias tisz'elettel
a Stefánia Arvaházat fantartó lévai 

nöegylet nevében :
barsi Leidenfrost Tódorné Faragó Sámuel

nőegyl. tb. elnök. nőegyl. titkár.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1908 év; május hó 17-töl 1908 évi május hó 24 óig

Születés.

A szólót neve
jjt 

A gyermek
ueve

Vodnák Márton Holi Ilona leány Mária

Szebehlebszki K. Král M. leáuy Mária

Tóth Ferenc Svarba Gizella leány zkranka Zsófia

Sinkó József Akáca Julianna leáuy Anna

Eder Kálmán Konez Mária leány Anna

Taby Lajos Hagara .Julianna tiu László

Halálozás.

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

Caete Dénes Pavlovics Mária róm. kath.

Ürmincaek látván Sabler Julianna róm. kath.

Az elhunyt neve Kora A halál ok«

özv. Weisz I. Stern B. 78 éves Vese zsugorodás

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Jós... rendőrkapitány

Búza m.-mázsánként 20 kor. 40 fiil. 21 
kor. 80 fill. — Kétszeres 18 kor. 60 fill. 18 
kor. 80 fill. — Rozb 20 kor. 40 fill. 20 ko- 
60 fill. — Árpa 12 kor. 80 fill. 13 kor. 40 
fill. — Zab 14 kor. 40 fill. 15 kor. 20 fill
— Kukorica 13 kor. 20 fill. 13 kor. 80 fill
— Lenese 24 kor. 60 fill. 24 kor. 80 fill. — 
Bab 11 kor 20 fill. 11 kor. 80 fill — Kö
les 9 kor. 40 fill. 9 kor. 60 fill.

Nyilttér-
5788/19U7 tlkvi szám.

Árverési hirdetmény !
A lévai kir. jár-iabirósíg mint telekkönyvi ható

ság közhírré Uazi, hogy Agáry János, Gyenes Sa»u, . 
és Gyenes László végrehajtatónak Gyenes Antal végi - 
hajtást szenvedő elleni 1600 korona — fillér tőkeköv - 
teles és jár. iránti végrehajtási ügyében a lévai kir. 
járásbiróság területén levő Léva városban fekvő a lé
vai 739 számú tjkvbeu A f 3 sor 1817/a hrszám alatt 
foglalt ingatlanára 446 korona, az A f 4 sor 1961
brszámu ingatlanára 92 korona, az A f 5 sor 1972
brszámu ingatlanára 238 koioua, az A j- 6 sor 2910
brszámu ingatlanára 206 korona, az A f 7 sor 2918
brszámu ingatlanára 104 korona kikiáltási árban 
árverést elrendelje és hogy a fentebb megjelölt inga - 
lanok az 1908. évi junius hó 10-ik napjának délelőtt 
9 órakor ezen tkvi hatóság k(adóhivatalában meg
tartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron alul 
is el Jognak adatai.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
kikiáltási árának 10°/0-át készpénzben vagy az 1881 
évi LX. t. űz. 42 §-ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881 évi 3333 számú I. M. K. 8 §-ábau kijelölt 
ovadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni 
vagy az 1881 évi LX. t. ez, 170 § a értelmében a bá
natpénznek a bíróságnál történt előleges elhelyezéséiől 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván a kir. járásbiróság, mint telekkönyvi 
hatóságnál 1908 évi március hó U-éu.

Hoffiuann Árpád
kir. albiró.

605/1908 sz.

Árverési hirdetmény
(vadász területre-)

Alulirt községi elöljárók részéröl, a 
községi képviselőtestületnek f. évi május hó 
4 én 3. szám alatt hozott határozata alapján 
ezennel közhírré tétetik miként Nagykosa- 
mály község határában fekvő és az 1883. 
évi XX. t. cs. 2 §-a alá nem tartozó föld
területek vadászati joga Nagvkoszmály 
községben a községi bíró házáná 1908 évi 
Junius hó l én d. e. II órakor megtartandó 
nyilvános árverésen 6 (hat) egymás után 
következő évre vagyis 1908 évi augusztus 
hó 1-töl 1914 évi julius hó 31 éig terjedő 
időre a legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe 
adatc fog.

Az árverési feltételes a biró házánál 
hivatalos órákon beiül bármikor megtekint
hetők.

Ke tNagykoszmály 1908. évi máj. 12-én.
Pauíl Ferencz Hugyecz István

körjegyző, biró.

r
Árverési hirdetmény

íkorcsma házra.)
Obars község elöljÁróíága ezennel köz

hírré teád, miként a község miut vall. test, 
tulajdonát képező 3 lakó szoba, 1 bolt, 1 
nagy ivó szoba, konyha, kamra és megfelel 
mellék épületekből álló a italméréai enge
déllyel egvbakő őrt korcsma épülete, f évi 
junius hó 2 an d. e. 9 órakor a körjegyzői 
irodában tartandó nyilvános árverésen 1909 
évi január hó 1-töl 1911 évi dcczember hó 
31-ig terjedő 3 évre, huszounerbe adatni fog.

Kikiáltási ár 1871 korona, bánatpénz 
200 korona.

írásbeli zárt, ajánlatok kellőleg felsze
relve, szintén elfogadtatnak.

Az árverési feltételek az óbarsi kör
jegyzői irodában, hivata’os órák aHtt meg
tekinthetők.

Kelt Óbars, 1908 május 17-én.

Paull Ferencz Solmosi János
körjegyző. biró.

Szíjgyártó munkára
lom Igazgatósága f.hó 31-ig pályázatot hir
det, bővebb felvilá-gositátaal szolgál a 
Központi Iroda.

Eladó ház. Léván Bathi n 2 számú 
ház szabad kézből eladó.

Bővebbet ott a háztulajdonosnál.

Gabona kereskedőknek
Ipolyságon n ni.cz mellűit egy nagy gabona
raktár 1908 Julius hó l-töl 3 évre bérbe
adó, föveöbet Lengyel szállodásnál Ipoly
ságon.
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•Rí - J A tiA+ A vér “latt e«y rét »zon- 12.0,0 löb. nal eladó : Bővebbet özv.
ga81nén41 Ká'nai utcza 29 szám.

“ leg’ohb rainrtaégü. *<>«•-  
rázás után Kisütve lévén 

utóvértöl mentes s igy tésztákhoz is hasz
nálható kilogrammonként 1 kor. 60 fillér- 
iável kapható Tokody Imre vendéglőjében.

®ars— ®s Hont megyéket ér delelő

vasúti uj menetrend. 1908. május hó 1-től.

TrX+<5T>«)lTA Lépcsö, koctakö sirkerst
és bárminemű szakmámba 

vágó muukát és bármily nagy megrendelést 
is a legjutányosabb árban elvállalok — 
Nagybecsű megrendeléseket pontosan teljesít 
JjUjoi'ics István kőfaragó m. Vámos-Ladány. 

17*ÁTTa1yAf  A legjobb príma áru ezren 
XkSVeJiUtQ ként 11 koronáért bér
mentve bármely vasúti állomásra. Kapható 
Jf< rZ<ofszky Joachimnál Léván

Zsákkölcsönzö Léván küin 
zsákokat úgy helyben mint vidékre, vala
mint uj ponyvákat és zsákokat is jutányos 
áron elad Ungár Adolf Léva Koliári utcza.

M OLL-FÉLE
LSEIDLITZ-PORkj
Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az ülő életmód egyébh következni**,  
x.yeibeu szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük ^v£oll
készítményeit.

MOLL-FE LE~]
SÓS - BORSZESZ

bedörzsölés. 
elismert, régi jóhirnevü háziszer 
szaggatás és hűtésből származó 

mindennemű betegségek ellen. 
Eredeti üveg ára kor, 1.©O 
Kapható minden gyógyszertárban 

és drogériában.

Foszétküldási hely MOLL A gyógyszerész
és kir. udv. szállító, Bécs, 1. Tuchlaiben 9.

Bérkocsi.
Tisztelettel van szerencsém » d. é. kö

zönség b. ludomására hozni, hogy bét kocsi 
üzletemet egy elegáns fogattal kibőví
tettem, és igy azon helyzetben vagyok, hogy 
a t. utazó közou?égot minden tekintetben 
kielégíthetem. A n. é. közönség b. pártfo
gását kérve

Teljes tisztelettel Ertlei Henrik

Mótorvevők figyelmébe 
Herkules mótorvállalat 

Budapest, -V.. Váczl-ut 30.
Ajánlja úgy cséplesi mint malom

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

üzemben megtekinthetők.

Teljes 
jótállást 
kifosastalan 
üzemért

Üzemzavarok kizárva
Bámulatos egyszerű szerkezet! 

Rendkívül csekély benzinfogyasztás I ! 

13—14 éves flu is kezelheti I 
Árjegyzék ingyen I Olcsó árak részletfizetésre I 

200 drb, elismerő levél a Magyarországon üzemben lévő mótorokról

Görcs csillapító szélhajtó
Hodony csőppek

1S44 óta használatban levő étvágy
gerjesztő, emésztést elősegítő háziszer. 

Egy üveg ára I k.
Két üvegnél kevesebb (2 K. 50 f. után
vét mellett) postán nem küldetik. 

Beszerezhető.'
Bittner Gyula gyógyszertárában

Gloggnitz (Alsó-Austria.)

G-Bemcze-Léva. Láva-Csata-Parkany-Nana- Parkany-Nana -Csata -Léva. Léva -Gr.-Berzence.
Gr.-Berzencze ind. 1280

12 38
l_2-w

6006Ös 
♦ >“

Jálua . . .
Saskő-Váralja

aű>

*600

Budapest . . ind.

Bécs . ind.

2io

9I5

IO00““10-55
100 b 65o

y“
Gr.-Szt.-Kereszt
Geletuek-Szkleuó

607
624

1 06
1 2(5

64Í704
Párkány-Nana ind.
Kőhid-Gyarmath L

4 18
4 35

535552 8““
907

8óo9Ö7
Szénásfalu-Vichuye 630 1{4 7 Tó Kéméud 450 6Ö7 922 922
Zsarnócza 6 vj 205 747 Bény .... 5 02 619 93< 9“
Zsarnócza-Fürészm. *6 54 *21<J *7“ Csata . . . érk. 5 15 6» 9 18 947
Garamrév 7oo 2” 7Áü Csata . . . ind. 5 38 639 10“‘ 955
Buduó 7 ío 222 8“ Oroszka D 46 647 10“'' 1003
Újbánya . 716 2<2 843 Garam-Damásd ő 6>7 ÍO'9 10”
Bars-Berzence 6. őrh. 72U 2®- 8o3 Zseliz , . . 6 08 709 ÍO33 10”
Gr.-Szt.-Beuedek 7 45 313 *916 Nagy-Salló 63ő 736 11““ 10”
Kovácsi 7 55 324 9” Alsó Várad . 653 753 11 >7 11”
Nagy-Koszinál) 804 337 9” Nagy-Szecse *658 ♦758 • 1 1 23 11”
Léva . . 819 35‘ 10"0 Léva .... érk. 710 816 11 33 11”

(ind. 930 4 os 505 1230
1242

Léva .... ind. 725 820 12if
Nagy-Szecse ♦942 ♦419 5l 7 Nagy-Koszmály 749 838 12 81
Alsó-Várad . 948 425 5 23 1248

lio
Kovácsi . . . 759 g46 1231

Nagy-Salló . 11)10 447 •540 Gr.-Szt.-Beuedek 819 904 102
Zeliz . . . 1033 5 os 131

142
Bars-B?rzeuce 6. őrh. *831 *9“ *115

Garam-Damásd 10«5 3-0 62ü Újbánya . . 854 925 132
Oroszka . 1035 530 6'31 159 Buduó 9” 930 |39
Csata . . . érk.

n ... ind.
1102
11 OS

537
507

638
656

207
220

Garamrév . ,
Zsarnócza-Fiirészm.

917
926

9«9<7 Pl 
| 59

Bény . . . 1121 613 700 231 Zsarnócza . ! 954 1000 213
Kémeud 1132 6~ 720 244 Széuásfal't-Vilinye 1012 10'3 233
Kőhid-Gyarmath 11‘5 6-16 733 301 Geletuek-Szkleuó 1Ü33 1011' 2<o
Párkány-Nána érk. 12 “2 7 oő 749 Garam-Szt.-Kereszt U22 1037 3“«
Budapest felé . ind. 12 35 8“ 822 312 Saskő-Váralja ii‘» 10’3 3‘5

312 909 823 Jálua . . . 11 10'53 3’5
r . . . érk. 1 40 945 930 Gr.-Berzencze . 1137 1100 333
r k a 5őo 1133 1035 q30

Bécs felé . ind. 333 12f 821 3331222
«. ... érk. 6>5 6 20 539 655

B.-Gyarmat—Parkany-Nana es vissza. talajra-Mpjlcw es vissza.
B.-Gyarmat ind. 315 8 28 2*27 Érsekújvár . . ind. ' 440 917 43“ 8*5
Dejtár . . . 313 844 2“2 *B inkeszi 3 sz. őrh. 43? 93“ 452 *857
Ipoly- Vecze *359 *9 oo *308 N.-S irány . . érk. (J 38 Ö“0 900
Drégely-Paláuk 415 9'5 3-’3 Nagy-Suráuy ind. boa 953 5 02 915
Ipolyság . . érk. 433 933 342 Zsitva-Födémé* ■’Ü ■ ■ 1007 5*3 9-'7
Ipolvság . . ind. 4'5 940 350 Kis-Mánya . . 5-'- ÍO'7 ő 22 *9 15
Visk . . . • 509 10"! 4'2 Máuya . . 029 ■ ÍO2’ b2“ 941
Szakálios 10'9 432 *Szt. Mihály úr b37 x 11)33 53^ *919
Bél ....
Ipoly-Pásztó

*5’48
552

103“
ÍO43

445
502

Vajk . . . . •
Verebély

bw ;
6”

1O‘J
111“

540
622

958
10"

Zalaba . . . 608 11““ 519 Zsitva-Újfalu . 619 1129 619 1029
Csata érk. 620 U'3 532 “Betekints 6 2? 113“ 627 * 1037
Csata iud. 656 ti'3 557 Taszár (>35 2) 113“ 635 1045
Párkány-Náua 7* 12>2 -?nr Aranyos-Maróth 31- 12'2 64M 1156

Kis-Tapolcsány < " 122‘ 658 1 106Vissza
Párkány-Nána ind. 8»3' 4!“ b’5 Vissza.

4Ó1-
Cr.ata . . . érk. 951 . 520 631 Kis-Tapolcsány 519 83« 833
Csata . . ind. ÍO'2 ‘ 533 6’»o Aranyos-Maró th 520 8“4 412 851
Zalaba . . 1026 5 67 704 Taszár 582 910 4-'3 911
Ipoly-Pásztó . l0<7 6 45 724 •Betekints ő.h. 53’ 918 ♦ 430 *921
Bél ... • 1053 *624 *734 Zsitva-Ujfalu . 547 92» 439 934
Szakálios . . ll‘« 6Í2 750 Verebély . . 6° 9 953 501 10'19
Visk .... 1132 6“ 8“6 Vajk .... 6'9 10“~ b1* 1046
Ipolyság . . érk. 1154 71* 830 •Szt. Mi hál.-úr 627 10* ’ *519 10”

Ipolyság . • ind. 12““ 7Ü2 8'51 Máuya . . . 635 ÍO3’ 528 1056
Drégely-Palánk 1222 739 913 Kis-Mánya . . 63“ 10’“ *5 33 11”
Ipoiy-Vecze 
Dejtár . . .
B.-Gyarmat

1235*
12”

1 20

*701
822
»22

•9*5
933

10"7

Zsitva Fődétnes
Nagy-Suráuy . érk. 

it n *ud-

649
700
710

1O5‘
11““
11*5

553
55M

11“
11”
1142

•B inkeszi őrh. 7 IS 1 l23 *6öú *1 lö»
Érsekújvár . . érk. 730 1135 616 12”

A fekete vonallal aláhúzott számok az esti 6 órától reggeli 6 óráig terjedő időt mutatják. 
>y ___ gyorsvonat; 8 = személyvonat.
•jelzettek feltételes megállás.

„Útmutatóu legújabb vasúti menetrend
Ra.p]a.a.-tó:

Nyitrai és Társa
könyv-, papír- és zeneműkereskedésében Léván.
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Haggenmacher sör.
Van szerencsénk a n. é- közönség 

szives tudomására hozni, hogy folyó 
1908 évi március hó 1-től a rHaggen- 
macher" kőbányai és budafoki sör
gyárak közkedveltségnek örvendő söre
inek raktárát Léva és vidéke részére 
átvettük.

Rendeléseket pontosan eszközlünk 
és a sört bármikor házhoz szállítjuk. 

Braun József és fia.

--------------
• Védjegy. „Horgonyt*

□□

J A Liniment. Capsici comp 
S a Horgony-Pain-Expeller 
Zj pótleka
fi egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 

sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
u bizonyult köszvénynél, osúznál es meghülé- 

■ seknél, bedörzsöléskóppen használva, 
j Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
I miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
1 olyan üveget fogadjunk el, mely a „Horgony44 

védjegygyei és a Richter cégjegyzéssel eliá- 
'k tott dobazba van csomagolva. Ára üvegekben 
fi K—.80, K 1.40 és K 2.— és úgyszólván min- 
an den gyógyszertárban kapható. — Főraktár: 
LV Török József gyógyszerésznél. Budapest 
M DL Richter gyógyszeriára az „Arany oroszlánhoz", 
/a Prágában, Elisabethstrasse 5 neu. 
N • Mindennapi szétküldés. *

Az elismert legjobb és leg-ltitíinőbb

Vetögépek
AHRIPHI Am Újonnan javított toló- 

/jHwnivwLM kerekrendszer szerint.

Acél ekék, Boronák, Hengerek,
„Arató-gépek fűnek, herének, 

Szenaforditók, Szénagyüjtök 
és arató gereblyék. 

Szénasajtók, Szalmasajtók, 
Bor- és gyümölcs sajtók: 

Hydraulikus sajtók 
Szőlő-zúzók. Szölő bogyózók. 

Gyümölcs-zúzók, Szőlő- es 
növény permetezők 

Aszaló- és szárító készülékek
gyümölcs s főzeléknek.

legújabb szerkezetben készítenek és szállítanak

MAYFARTH PH. és Társa 
gazdasági gépgyár, vasöntöde és gözhámor

Alapítva 1872. BÉCS, ILI Taborstrasse 71. 1050 munkás
Kitüntetve több mint 590 arany, ezüst ős bronz 

éremmel, az összes nagyobb kiállításokon.
Kaphatók: -KJSI-A.BB ZDÁ.'V'IZD ú.mó.1 T

ÍX>5X> Részlete. á.xj«!g-yzél= és számos ellszmeri levél lxxg-yen.

Cséplőgépek 
szabad, uj kenögyürüvei ellátott görgős 
csapagyakkal kézi járgány és mótorhajtásra

Járgányok vonóállatok befogására 
Lcgnjabljgalio-a-tisztító r. sták, Trienrck és hh- 
rá morzsolok, SZECSKA.VAGÓK darálók répavaíot 
Szállítható takarék tűzhelyek és takarmány 
füllesztök, fordítható ganajlé-azivattyúkat v». 
lamint minden más fajta gazdasági gépeket

Fa- és érc koporsók.

NYERSOLAJ -Motorok üs LOKOMOBILOZ
Legjobb és legolcsóbbhajtóerfimeztgaidasági és ipari célokra.

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

Fakoporsó
Gyermekeknek 4 koronától fölfelé. — Felnőtteknek 
16 koronától fölfelé.

Koszorú 1 korona 80 fillértől 20—30 koronáig.

Raktár: Kern Testvéreknél Léván.

Nincs robbanási veszély, 
se pénzügyőri ellenőrzés. 

ELSŐRANGÚ REFERENCIÁK,
BACIIRICU ÉS. TÁRSA 

^MOTORGYÁR
Bndapcs t’ Szabadsag-tér Tőzsde-palota-

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 
sziveseü 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 gépek és géprészek.

I. 
I.
I. 
I.

Uj kávé árak.
Valódi Brazíliai különlegességek.

Természetes színű (nem .,) Korona.
Minőségű Brazíliai Cuba minőség A „no . . 3. — 

» , „ Gyöng, ... :s zamatos 1 kilo 3. —
„ Óriási nagyszemii Ceylon minőség 1 k, 3. 60 
» Brazíliai Santos kávé 1 kilo ... 2. 60

Valódi arabiai moccá igen erős 1 kilo ... 3. 70
Fentin kivül van még raktáron valódi észak- és 

nyugatmdiai Portorikó-, Cuba-, Gyöngy-, Jamaikai-, Cey
lon-, Kék Java- és Arany Jáva kávé napi áron.

Most érkezett friss Déli áruk-, szardínia-, Oroszhalak- 
Caviar-, Csokoládé-, Szalon cukorkák-, igen finom tea-, 
rum-, Cognac-, bor-, pezsgő-, sajt-, túró atb. kapható : 

KERN TESTVÉREK LÉVA.
Nyomatott Nyitrai és Társa gyorssajtóján Léván.


