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ELŐFIZETÉSI feltételek.
Ügy évre .
Hat hóra . ■
Három hóra • 
E'cyes számok
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2 K. 50 f. 

ára 20 fillér

E T I L A.

HIRDETÉSEK
' centiméterenként - 4 fillér.

Nyílttéri közlemények garmond 
soronként 30 fillér.

Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő bírd irodák 

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

II,<SZERKESZTŐ H0L..I SÁN
Megjelen vasárnap reggel.

KÖMüNKATÁRS : Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA - NYITRAI és TÁRSA.

Búcsúszó.
Léva, 1908. jnl, 24-én.

A napokban sokszor, sok helyen 
kellett felelnem azon kérdésre, hogy 
mi történik a lappal, ki veszi át annak 
felelősség mellett való szerkesztését. 
Ezen érdeklődés, melyet én - azt 
hiszem méltán — értékesebbnek tartok 
a puszta kíváncsiságnál, indított arra, 
hogy a Bars olvasóközönségének be
jelentsem a távozásom által szükségessé 
lett változásokat. Talán nem is fejez
tem ki magamat szabatosan, mert a 
lapnál változás néni történik. A Bars azért 
van, hogy vármegyénknek. Léva város és 
vidékének, közüyyét szolgálja, s e cél 
követeli, hogy a l .p működjek t -vább 
is úgy, mint eddig.

Az ezen célra való közreműködést ma
gamra nézve is, továbbra is kötelező 
nek tartom, s azért én nem is búcsúzom 
a Bars-tól, mert nem szakítom mtv 
vele az összeköttetést, csak a felelősség 
terhét adom vissza annak, akitől azt 
egy év előtt átvettem. Dr. Kersik Já 
nos, a /Jars-nak évtizedeken át kitartó, 
hűséges munkása, marad továbbra is 
a szerkesztőség egyik törzse; az új 
munkaerőket, akiket a lap számára meg 
nyerni sikerült, biztosítják annak to
vábbi fejlődését.

A munka nehéz, és jutalommal 
uem kecsegtet. Teljes szellemi és jel 
lembeli érettséget igényel. Felfogásunk 
bél önként következik, bogy ezentúl 
is odatörekszünk bogy lapui k a köz
tisztesség fóruma maradjon, hol a közér
dek örök tüzének, fényének élesztgetése 
képezi egyedüli feladatunkat. A fővárosi 
hirlapiró világgá röpíthet bármit, sza 
badalma van rá, felelőséggel úgyszól
ván senkinek sem tartozik, csak súlyos 
esetekben az igazságszolgáltatásnak. 
A mi feladatunk nehezebb. A vidéki új
ságírótól minden polgártársa azt köve
teli, hogy az igazságot az ő szájaize sze
rint szolgálja, mindenről adjon számot, de 
úgy, hogy senkinek se fájjon. Min
denki teljes meggyőződéssel vallja 
hogy a vidéki lapnak a közügyet kell 
szolgálnia, de azért vajmi kevés em
bernek jut eszébe, hogy' a közügynek 
ezt az orgánumát közremunkálásával 
támogatni is kellene. Ezt kérjük, ezt 
várjuk mi lapunk közönségétől.

A fővárosi hírlapírónak az a mes 
térségé és kenyere; abban és abból 
úl; a vidéki lapszerkesztőnek a hiva
talán kivül fennmaradt szabad idejét 
rabolja el a szerkesztéssel járó munka, 
®ert hiszen ebből meg nem élhetne 
senki, egész embert a vidéki lap meg 
néni bír. A vidéki újságíró még szó
beli elismerésre sem számíthat. De 

nincs is erre szüksége. Mert neta 
egyéni indulatok ösztönzik a hálátlan 
munkára — exceptis excipieudis — 
hanem a cél, mely felette áll minden 
emberi hiúságnak és szenvedélynek

A Bars tömören együttműködő 
munkásainak szívből türelmet és ki
tartást kívánok e rögös úthoz !

Ismétlem, hogy nem a laptól, annak 
munkásaitól és olvasóitól veszek bú
csút, e téren velük maradok. Búcsúzom 
Barsvármegyétől, Léva város derék, 
hazafias polgáraitól, komoly gondolko
dású társadalmától, melynek örökké 
adósa maradok. Itt nyertem nevel
tetésemet. itt Karoltak fel, talán 
a jövő reményében, midőn még 
arra érdemeden voltam, itt ta
nú tani meg a kiszabott sablonos mun
kán felül i« dolgozni, résztventii a 
köznek bajaiban, örülni a haladásnak. 
Itt jutalmazott meg a Gondviselés 
kedves családdal, s bár a hivatali köteles
ség messze szólít, — ettől a várostól, 
ezen nemes, munkás városnak becsü
letes polgáraitól én nem szakadhatok 
el soha. Adja Isten, rajta leszek, hogy 
nagy tartozásomat még, bármi cse
kély részben is, leróhassam.

Dr Katona János.

A magyar kisember.
A latifundiumok urai, a gyárok tulaj

donosai, a pénzvilág arisztokratái s mind
azok, akiket Marx kővetői kapitalistáknak 
neveznek — meglehetősen bő jogokat él
veznek Magyarországon és amellett megle
hetősen kifejlődött közöttük a legújabb kor 
egyiü leghatalmasabb mozgató ereje, védő
fegyvere : a szolidaritás is; a munkásság 
kenyér kérdése is meglehetősen biztosítva 
van. Akár hazafias, akár nemzetközi alapon 
egyesüljenek, szervezettségük erejével min
den jogos és igazságos harcban diadalma
san kerülnek ki a tőkével vívott harcekból.

Hátra volna a kispolgárság. Akár a 
kisgazdáról, akár a kisiparosról, kiskereske
dőről, akár pedig a kishivatalnokról van 
szó, mindegyik szervezetlen és mindegyik 
szétszórtan élő. Az együttérzés a társa
dalmi harcokban nem elégséges. A társ;- 
dalmi harcok egyetlen fegyvere a tömörülés, 
a szervezettség.

Ettől pedig a magyar kisember túlsá
gosan messze van. Állam és társadalom te
hát a két hivatott fórum, amely ezt a tiszte
letre méltó és nagyon hasznos, hazáját leg
becsületesebben, legeredményosnbebn szol
gáló osztályt mogvédje a két oldalról jövő 
nyomás ellen. A munkásság és töke felől 
egyaránt. A kát harcoló fél közül mindig a 
harmadik, a kispolgár, a vesztes fél. A vesz
teséget mindig az ö bőrén hajtják be.

Az állam és társadalom nemesebb 
missziót aiigha teljesít, mint mikor a kisem
ber exiatenciáját biztosítják törvénnyel és 
társadalmi intézményekkel. Mi az, amire a 
kisembernek leginkább szüksége van, ami 
neki legkedvesebb, ami nélkül nem élhet, 
ami egész exisztenciájáriak szimbóluma.

A kormány megadta rá a feleletet : a 
tűzhely. Államnak és társadalomnak karöltve 
keli megvédenie a kisember tűzhelyét. Hogy 
a magyar kormáuy felismerte ezt, örök ér*  
deme, történelmi nevezetessége lesz ennek 
a kornak, mert megment ezáltal egy szép, 
érdemekben dús történelmi múltat és meg 
alapozza egy nemzer-feni tartására hivatott 
os folynak történelmi jövendőjét. A kormány 
most ezt a célt egyszerre két alkotással is 
akarja szolgálni. Az egyik a végrehajtás re
formja. Hogy a törvény az ingatlanoknak 
túlságosán alacsony áron való eladását 
megaKadályozz.a, a végrehajtást olcsóbbá te*  
szí, — mindez tulajdonkeppen csak viszony
lagosan jó. Ellenben rendkívül nyereség 
nem csak a kisemberre nezve, de egesz 
gazdasági életünkre, hogy a törvény meg
védi a kisember otthonai, a a kishivaialno- 
kok fizetésének, járandóságainak a mainál 
joieulekenyen nagyobb veszet. Az uj törvény 
mentesíti a v .grehajcas alól a házi — és 
konyha szereket, konyhabútort, edényeket, 
evőeszközöket, kályhákat, a ruházkodáshoz 
szükséges tárgyakat, a szükséges agy — és 
fehérneműt, kisiparosnak es munkásnak ke
resetéhez szükséges eszközeit, sőt a kész
pénzből sem szabad annyit lefoglalni, 
amennyi a negyedévi házbérre szükséges. 
Nem lehet lefoglalni tetszés szerint egy te 
heuet, vagy négy juhot, vagy négy kecskét, 
félévre szolgáló takarmányt, bizonyos meuy- 
nyisegü vetőmagot, gazdasági eszközt, trá
gyát stb. stb. ”*gy  a? ezeknek megfelelő 
készpénzt.

A másik tüzheiymentö akcióra a be
lügyminiszter készül. A belügyminiszter a 
kiváudoriásügy törvényes szabályozása kap
csán szerepet ad a társadalomnak is. Kész 
segíteni egy nagy szövetség létrejövetelét, 
amely a külföldön elő magyarokkal fenn
tartja az összeköttetést és szemmel tartsa az 
elhagyott tűzhelye ;et.

Csodálatos erejű két intézkedés, ame
lyeknek gyönyörű eredményeit a közel jö
vőben meg fogjuk már érezni gazdasági és 
nemzeti életünk felvirágzásában. Biztos tűz
hely és biztos otthon nélkül csak a koldu
sok járnak. Mindaddig koldus-nemzet 
leszünk, amíg ami népünk minden család
jának biztonságban nincs a fészke úgy a 
külső veszedelem ellen, mint az ellen, hogy 
a lakói annak ridegsége miatt elhagyják.

Az állam megtette és meg fogja tenni 
ebben a részben a magáét. A legnagyobb 
részben pedig a társadalomnak volna itt 
hivatása a cselekvésre. Az pedig eddig még 
nem mozdult meg. De meg kell mozdulnia.
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A barsmagyei gazdasági egyesület 
1907. évi működéséről.

Folytatás.

Vármegyénkben kővetkező fogyasztási 
szövetkezetek létesültek :

Alakulási sorrendben : Brogyán, Ge- 
letnek, Aha, Kie-Tapolcsány, Nemcsény, 
Bars-Thaszár, Bars-Kovácsi, Bars-Rudnó, 
Csata, Felső Szeces Lekér, Nagy Mánya, 
Vörösvár, Zsitva kenéz, Uj Bars, Verebély, 
Zeliz, Garam-Lök, Oroszka, Garam Veze- 
kény, Garam szent Benedek, Garam szent 
György, Garam Mikola, Garam szent Ke- 
;eszt, Kis Apátbi, Kis Vezekény, Nagy 
Valkháza, Agó.

Gazdaköreink vannak : Nagy Kálna, 
Brogyán, Felső Szecse, Zeliz, Garam Mi
kola, Vörösvár, Bars Endréden, nagy elő
nyére a nagy és kis gazdaközönségnek.

Olvasó köreink vannak a fogyasztási 
szövetkezetek kebelében.

Magtár szövetkezet létesítése Alsó 
Szecsén az állomásnak teher forgalomra 
való berendezése miatt késlelkedést szen
ved. Ha a léva-verebélyi vasút létrejönne, 
pár ily magtár szövetkezei létesülne a ga
bona jobb értékesítésének elmozdítására.

Hitelszövetkezet van Aisó-Szecsén és 
Bars-Bessenyőn. Több hitelszövetkezet netu 
alakult, mert pénzintézeteink mérsékelt . 
kamat mellett dolgoznak.

Gazdaosztáiynak középbirtokossága és 
bérlői részére az egyesület által megala- 
kfttatott az ország legelső gőtéké szövetke 
zete, mely 4 évi eredményes működésre 
tekinthet vissza.

Az alakitási költséggel és szerelvények
kel együtt 79000 koronába kerülő 20 
lóerejü Fowler-féle gözeke tartozás törlesz
tetett. Csupán az üzletrészek értéke 27800 
kor. mint alaptőke kepez tehertételt; s most 
már olcsóbban is szánthat 30°/e-al mint a 
bérszantásnál szokás, és minden tagnak 
minden évben rendelkezésre áll saját kifo
gástalanul Bzántó gözekéje.

Az elmúlt évet a tulipán mozgalom 
szele hatotta át a földmivelésügyi m. kir. 
miniszter úr kezdeményezésére egyesületünk 
a magyar gyártmányú gazd. gépek és eszkö
zök vásárlásának előmozdítását megköny- 
uyitendő sikerült egy pénzintézetet a lévai 

takarék és hitelintézetet megnyerni minden 
megterhelés nélkül ezen ügynek, vele szer
ződést kötött összefüggést létesítvén tagjai 
és a gazdaközönség részére, mit az első 
magy. ált. biztositó társasággal fennálló 
szerződésünk biztosít. Felhívjuk melegen 
tagjaink és a gazdaközönség figyelmét ezen 
összefüggésre.

A gazdasági érdek képviseletünk rende 
zése remelhetőleg tető alá kerül és kivánatos 
is lenne az új alapon létesülő népképviseiet 
megalakítása előtt, hogy biztosan meg kap
hassuk.

Miután a gazd szakértelem fejlesztése 
nagyon szükséges kis gazdáinknál, mivel 
hogy hajlandóságot tanúsítanak a tanulásra, 
ennélfogva nagy előnyére szolgált gazdakö- | 
zönségünknek, hogv Bence Imre áll. gazd. 
szaktanár a lévai tanítóképzőn, téli és ta
vaszi cyclusban Tőrén és Zelizen tartott | 
hetenként 2-2 napon érdeklődés mellett ' 
tanulságos gazd. szakelőadásokat. Egyesü
letünk ez évfolyamán szerényebb keretekben 
szintén kivette a részét ; Végh István tar
tott gazda tanfolyamol Vámosladányban, 
Bogner Gyula és Fiscber Miksa állami 
állatorvosok és ügybuzgó tagjaink egyike 
és másika tartott actualis tárgyakból egyes 
községekben előadásokat.

Háziipar tanfolyamot folytattuk kosár 
fonás és kefekötéssel Geletneken és Bars- 
Endréden, mindkettő különösen az utóbbi 
nagy érdeklődés mellett folyt le.

Az okszerű növénytermelés képezi kis
gazdáinknak jövede'mi forrását, vármegyénk 
talaja és éghajlata a sörárpa termelésre 
kiválóan alkalmas. 500 q hatnia pedigreé 
árpát osztottunk ki 14 kor. árban, ezen 
évenkint ismétlődő activ hatása nagyon 
meglátszik kis gazdáink eladott sörárpáinál, 
s azt mondhatjuk, hogy kapás növények 
után, sik vidékünkön is kiváló sörárpa te
rem, vetekedik a hegyvidékivel.

A ozukorrépa termelést kis gazdáink 
kis mértékben űzik, s mivel a czukorrépa 
átadásánál az időleges alkalmazott mázsa 
mesterek önkényének ki voltak téve, az 
egyesület a czukorgyár példaszerű elözé 
kenysége és támogatása folytán az állomá 
sokon ellenőrködő parasztgazdákat ellenö- I 
rökül alkalmazott.

Folyt, kiiv.

Különfélék.
— Lapunk mai számában dr. Katona 

János búcsút vesz felelős szerkesztői állásá
tól ; de megmarad a Bars munkatársainak 
kötelékében. Vármegyénk és városunk köz
ügyéi iránt tanúsított meleg érdeklődése, 
polgártársai iránt táplált ragaszkodása, 
ezeretete zálogául szolgál abbeli hitünknek, 
reményünknek, hogy alkalomadtán visszatér 
hozzánk szerettei körébe, hogy a munkát, 
melyet oly sziveseu osztott meg velünk, 
átvegye. - A lap felelős szerkesztését mai 
naptól főszerkesztőnk Holló Sándor veszi 
át, dr. Kersék János főmunkatársának hűsé
ges támogatása mellett.

Változások a főgimnázium 
tanári karában A múlt heten megtör
téntek a magyar Kegyes-Tauitórend házai
ban szükséges mutatiók. Léváról távoznak ; 
Hadady Géza Nagy becskerekre, ideiglenesen 
nyugalmazva (egészsége heiyreáliitása céljá
ból), Lendvai János Máramarosszigetre, 
Baltavári Jenő Temesvárra, Divényi Gyula 
Kolozsvárra. Lévára helyeztettek át : Szabó 
István Veszprémből, földi József dr. Te
mesvárról, Pap kér. János Tatáról, Fertetics 
István a kolozsvári Kalazantinumból. Eszerint 
az idén eggyel több k. r. tanár lesz a lé
vai hazban, viszont csak egy világi tauái 
lesz alkalmazva, aki a várostól kapja fize
tését, mint a párhuzamos osztályhoz szüksé
gei tanerő.

Kinevezés A hercegprímás Gá
csér Endre fővárosi hittanárt a nagyszom
bati érseki főgimnáziumbor. tanárrá nevezte ki.

— Gyászosét. A lévai ref. egyház
megyének ismét gyásza vau. Volt esperese, 
a nagysallói egyház lelkésze, íd. Juhász 
Pál halt meg 59 éves korában. A boldogult 
élte virágjában a legkedveltebb egyházi szó
nokok egyike volt, azzá képesítették hatal
mas alakja, mély járatú szép hangja és be
szédeinek mesteri kompozíciója. Aránylag 
korán törte meg a betegség s most hosz- 
szau tartó szenvedésből váltotta meg a ha
lál. Gyászbaborult csaladja a kővetkező 
gyászjelentést adta ki: Alulírottak úgy a 
saját, valamint az összes rokonság nevében 
mély fájdalomtól lesújtva jelentik, hogy 
nagytiszteleiü id. Juhász Pál ur a barsi ref 
egyházmegye volt esperese, a nagysallói ref 
egyháznak 26 éven át volt lelkipásztora lolyó 
évi julius hó 19-én d. e. 7 órakor, hosszai 

T A R C A.
Szüleim arany lakodalmára.
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A nap, melyet szivünk hőn várt, 
Melyért imánk az égbe szállt,
8 melyet Ti is úgy vártatok, 
íme végre felvirradott.
Rátok binti fénysugarát 
Szent örömét, boldogságát 
8 mi örülünk Ti veletek, 
„Áldott lelkű jó öregek.*

E ragyogó szent határnál,
— Hol imánk az ég felé száll
8 a hol egymást Átkarolva, 
Megpihentek — hálát mondva .
8 visszanértek a nagy útra,
Melyen feltün minden újra.
Óh I mit érez a szivetek,
„Áldott lelkű jé öregek ?“

Hiszen bosszú élteteknek, 
Minden útja tövist termett ;
Köny és bánat, bú fájdalom
Kevés öröm — sok sirbalom :
Ez kisért csak szüuteleniil,
A nagy utón, hol egyedül 
A remény volt vezéretek, 
„Áldott lelkű jő öregek.*

A remény, hogy bátran küzdve
Egykor minden le-lesz győzve
8 felragyog majd boldogságtok, 
Mit telketek még nem látott ; 
Nem csüggedett jó szivetek, 
Bárba sokszor hullt könnyetek 
„Benne*  bizva — csak mentetek 
„Áldott lelkű jő öregek.*

Ób I mit érez a szivetek,
Mostan, midőn reményetek,
Beteljesült valahára
8 megnyugodva, partra szállva, 
itten vagytok mi közöttünk. 
Kik hü szivvel körülveszünk
8 csókkal hintjük kezeteket
„Áldott lelkű jó öregek.*

óh I tudom már, ne mondjátok.
Könnytől uedves az orczátok,
Drága annak mindeu csöpje 
Hisz szivetek igaz gyöngye.
E hulló könny, e drága gyöngy
— Mely belénk is uj erőt önt
Elmondja, hogy mit éreztek,
„Áldott lelkű jő őregek.*

Elmondja, hogy élteteknek, 
Alapja volt a szeretet •
Arra épült minden . . . minden . . .
Hűség, — jóság és — küzdelem
Egy életűek összes vágya
Gyermekitek boldogsága ;
Ez élesztő reményetek,
„Áldott lelkű jó öregek.*

ób 1 Iegyet?k üdvözölve
Hozzon áldást szivünk könnye’;
Legyen örök boldogáágtok, 
Mely most szivetekre szállott.
8 te nagy Isten, világ ura, 
Hozzád esdünk leborulva, 
Add — hogy soká élhessenek, 
Jó szülőim az — öregek . .

Stampay Miklós.

Kaland.
Irts : Bodoz ^.la.clá.z.

A vonat berobogott a püspökladányi 
állomás füstös eresze aló. Vécsey nyomban 
fölugrott ró, megpróbált helyet keresni. 
Hiúba, minden fűikében aludt hat-nyolc hor- 
tyogós ember.

De hopp / itt egy fülkében ogy ember 
sincs, csak néhány csomag, gazdája tán 
pár perce távozott. A lámpa lecsavarva . . 
itt jó lesz megragadni.

Kis táskáját földobta a polckosárba, 
azután levágta magát egy sarokülésbe es 
elkezdett unalmas dologról gondolkozni, hogy 
minél hamarabo elálmosodjék.

Már tovaindult a vonat, mikor a sötét 
fülkébe visszatért a már itt talált poggyá
szok hihető tulajdonosa. Karcsú, édesiiiatú 
menyocskeforma teremtés, ki bopördülvén, 
— se szó, se beszéd — otthonosan odatril
lázott a meglepett Vécsey ölébe és kedves
kedő duzzogáseal szólt:

— És aztán mi történt ? No, Palikám, 
folytasd a mesét.

Vécsey rögtön tisztában volt vele, hogy 
ez a kis pacsirta a férjével téveszti őt ösa- 
sze, ki hihetőleg csak imént távozhatott 
ez ülésről. Zavartan ki akarta magát fejtom 
az asszonyka öleléséből, de mielőtt szólha
tott volna, letapasztotta száját a kicsikének 
meleg ajka s Vécsey rögtön érezte, hogy 
nem egy két napos nászutazóval van dolga, 
mert ez lám már úgy érti a csókot, hogy
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szenvedés után, életének 59-ik évében el
hunyt. A boldogultnak hült tetemei julius 
hó 21-én, d. e. ■/, 12 órakor fognak a 
uagysallói ref. sirkertben levő családi sír
boltban örök nyugalomra helyeztetni. Nagy- 
sal'ó, 1908. julius ho 19-óu. Áldás és béke 
lenei»n porai felett! Juhász Pálné sz. Var- 
qha Katalin, Kiss Ertiőnó sz. Juhász Jolán, 
jfiss Ernő, Bernhadt Rezsőné s». Juhász 
Margit, Bernhadt Rezső, ifi. Juhász Pál.

Követendő példa R tka szép, lé
lekemelő jelenet folyt le f. hó 23 án dél
után Garamujfaluban, Báthy Gyula kér. 
esperes, egyházi tanfelügyelő házáuál. A 
kitűnő lelkipásztor, aki a magyar nyelv és 
nemzeti eszme apostolai közt is az első he
lyen tündöklik, levélben e napra hívta ma
gához kerületének mindazon tanítóit, kiket 
a Femke lévai választmánya a magyar 
nyelv sikeres tanításáért kitüntetett és meg
jutalmazott. 10 tanitó és egy tanítónő jelent 
meg (4-en tá»ol vannak), hogy a jól meg
érdemelt jutalmat átvegyék. Az esperes ur 
megható beszédet intézett a derék tanítók
hoz. Tíz éve annak — úgymond, — hogy 
Garamujfalu plébánosa lett, akkor azt tűzte 
ki magának célul, hogy a környékbeli jó 
érzeimü tótságot meghódítja a magyar nyelv
nek és magyar hazának. Az Ur megsegítet
te őt ezen célja elérésében, adott neki de
rék, buzgó munkatársakat, a tanítókat, 
adott támaszt, anyagi erőt a Femke lévai 
választmányában s íme tíz év múlva a II 
tót községben édesen, szívből hangzik a 
magyar szí , tántoríthatatlan a magyar ha- 
zatiság. Hogy öröme teljes legyen, azért 
hívta magához e napra a derék munkatár
sakat s kiosztja közöttük a szerény, de 
nagy erkölcsi értékű jutalmat. — A meg 
jutílmazott tan.tók, mint lánglelkü vezérük 
vendégei, ott maradtak s kedélyesen, vidá 
mán, a jól megérdemelt jutalom boldogító 
érzetével költötték el a magyar nemzet 
eszme diadalának áldomását. — Nem kit- 
sebbitjük a derék tanítók érdemeit azza , 
hogy a nagy eredményben a vezetés, bűz 
ditás dicsőséges szerepe a kerület nagy ét- 
demű esperesét illeti, akinek vezetése alatt 
kell eredménynek lenni. Adjon az Ur sok 
ily derék papot a magyar hazának 1

— Gyógyszerészek közgyűlésé A 
magyarországi Gyógyszerész Egyiet Vll 
járásának gyógy-zerészei Hars, Hont, Nóg- 
rád és Zólyommegyéböi Medveczky bándoi 

járásigazgató elnöklete alatt f. hó 15-én 1 
Besztercebányán gyűlést tartottak azon al
kalomból, hogy a belügyminiszter a gyógy
szerészeti törvény javaslatát leküldötte az 
Egyletnek vé eménvadás céljából. Sorra 
tárgyalták a tervezetnek 36 pontját, legtöbb 
esetben elfogadván a központ javító javas
laté’. A tárgya ás vezérelve volt a közjogú 
gyógytárak ellen való állásfoglalás. A gyű
lésen rósztvett gyógyszerészek kollegiális 
szeretettel karolták fel a segédek ügyét is, 
midőn tíuhajda János felszólalására határo- 
zatilag kimondották, hogy a gyógyszerészi 
gyakorlat az oklevél megszerzése előtt is 
végezhető.

— Halálozás Dr. Magán Ármin, 
nyugalmazott ezredorvos, aki régebben a 
lévai houvédzászlóaljnál is működött, f. hó 
17-én Bécsben meghalt.

— A F. M K E központi igaz 
gató választmánya Nyitrán, 1908. ju 
lius 31 én d. e. 12 órakor a városház 
közgyűlési termében illést tart, melynek 
tárgysorozata : I. Elnöki előterjesztések. II. 
Az egyeBÜiet évi közgyűlése napjának és 
napi rendjének megállapítása. III. A köz
ponti pénztár 1907. évi zárszámadásai és 
1909. évi költségvetése. IV. Tanítók meg- 
juta'mazása. V. Ivánka Pál inditványa a 
ma/yar társadalom szervezése tárgyában.
VI. Az Atheneum irodalmi vállalat ajánlata.
VII. Szeghalmi-Szennevitz Gyula tanár 
ajánlata, a Felvidéki Regék ez. müve tár
gyában. VIII. Az egyházmaróti, szudi és 
öcsödi evang iskolaszék kérvénye, ifjúsági 
könyvtá’- engedélyezése iránt. IX. Uj tagok 
bejelentése.

— Százezrek napszámból A lévai 
urauaiomoau most a legutoobt 10 övről sta
tisztikát állítottak össze. Ezen statisztikai ösz- 
szeállitásból többek közt kitűnik az is, hogy 
az uradalom körletén iskó népnek mennyi 
kereset jut napszámból. Eszerint 1906. nov. 
1-töl 1907, oki 3l-ig tehát egy év alatt az 
uradalom napszámban kifizetett 520.648 
kor. 17 fillért. A folyó évi napszámbérek 
összege meg több, meg fogja haladni a hat
százezer koronát. A napszámbéren felül 
még óriási összeget tesz ki az alkalmazottak 
és cselédek fue’ése, a részesek természet
ben való részjutaleka stb Ebből pedig fé- | 
nyesen kiviláglik a tény, hogy az ily ma
gas színvonalú, intenzív gazdálkodás nem

csak a gazdának hajt szép hasznot, de egy 
egész vidék népének nyújt bőséges keresetet.

— Gazdasági munkásházak. A 
Lévai Kér. Munkásegye«ület kérelmére vá
rosunk polgármestere megkereste a m. kir. 
földmivelési minisztert, hogy az 1907. évi 
XLVI. t. c. nagymérvű segítségében része
sítse mezőgazdasági munkásainkat. Keller 
Gyula, miniszteri megbízott, folyó hó 24-én 
tárgyait Bódogh Lajos polgármesterrel, Szt- 
lassy Sándor főjegyzővel, Belesük Béla 
mérnökkel és Jónás Imre muukásegyeuüieti 
elnökkel. A miniszteri megbizott szükséges 
nek tuláha Léván a munkásházak létesítését 
és kilátásba helyezte a törvényben mégha 
tározóit állami támogatást. Polgármesterünk 
a munkáHházakról szóló indítványát már az 
augusztusi közgyűlésen óhajtja megtenni, 
ha akkorra megérkezik a földmivelési mi
nisztérium kedvező leirata.

— Honvédőink és az eső Meg mi
előtt Léváról eltávoztak volna, emlegettek 
honvédeink .* „nem Kell félni, majd les*  eső 
bŐviben, menjünk csak ei Nyitrára ezred 
összpontosításra u És csakugyan, amióta 
odavannak, többször inptunk jó záporesőt, 
amiből az következik, hogy a nyitrai 14-ik 
honvéd-gyalogezredet szeretik az égi hatat 
mák Ugyancsak Nyitrán vannak a pozsonyi 
(13) és a trencsnni (15) honvéd-gyalogezre
dek, mindhárom ezred több ízben harcszerű 
lŐgyakorlafokát tart, éles töltéssel. A !e- 
génység a közeli falvakban van els"állábolva, 
a tisztikarok és a pozsonyi ezred zenekara 
Nyitrán. Az együttes gyakorlatok e hó vé
géig tartanak.

— A szklenoi fúrdövendegek 1908. 
évi jui. hó 28.-án este 7 órakor, a kath. 
templom orgonája javára, tánccal egybekö
tött Kaberet-Estélyt rendeznek, melynek műso
ra a következő;— 1.) Zongora-játék : Heiu- 
rich Micike k. a. 2.) Monolog. Előadja . 
Nádaíky Szilárd úr. 3.) Karikatúra rajzok. 
Készíti Márton Jakab úr 4.) Tavasz érke
zése. Daljáték. Előadják : Leviczky Aranka, 
Bubics Mici, fleinrich Ilcs;, Tóth Rózsika, 
Klain Aranka, Nagy Vilmn, Zimmer Antika, 
Szlmka Jolán, Leviczfjy Maii d, Dubay 
Ilonka, Fehérvary Gizella, Fehérváry Kató 
kisasszonyok. 5.) Katonásan. Vígjáték And- 
reanszky Jenőtől. Előadják : Marton Jakab 
úr, Lángh Lászióné úrnő, Leviczky Aranka 
k. a. dr. Bubics Jenő ur, Nadaiky Szilárd ur, 
Gasparetz Béla ur. 6.) Vár és kunyhó Me

az emberben tetötől-talpig végigcsikland a 
forróság.

— Pali I — kiáltott végűi — miért | 
nem beszélsz ? Mindjárt leharapom a füledet I 
Hamm !

— Már bocsánat, én . . .
— Hahaha I Hogy elváltoztatod a han

godat, mintha . . . hahaha I
— De kérem, én. . .
— Pali I Ne ijesztgess, mert bizony

isten megharaplak !
Vécsey igazán szívesen hagyta volna , 

tovább is haladni az asszonykát, de végre 
is föl kellett világosítania :

— Dr. Vécsey vagyok . . .
Az asszonyka hirtelen megrázkódott, 

azután rémülten folsikoltoU a ki akart me
nekülni, de zavarában nem tudott, mert be 
jövetelekor maga zarta volt le az ajt • , 
Eközben folyton rémüldözött :

— Pali, 1 ah I Az égre Pali, hol vagy ? 
Menta meg I Nem tudom kinyitni I

— Bocsánat aszonyom, de . . ■
— Ah uram, ön . . • ön . . • gyaiaza 

tusán tett ...
—É-én ? De hisz nem is mozdulhattam I 

Sőt, mondhatom, oly kábitólag, elnémitólag 

tud csókolni, hogy . . *
Oh nyomoruk ! Csak térjen viasza 

férjem és önt . . . azaz, hogy . . • belátom, 
uram, a támadó magam voltam, gyászos 
félreértésből, oh bocsásson meg 1

És megsemmisülten, zokogva rogyott 
tálsó pamlagra.

Vécsey vigasztalni kezdte :
— De édes asszonyom, hisz én a leg

szerencsésebb megtámadott vagyok, aki nem 
vesatetli-m, Bőt kaptam. De visszaadhatom, 
ha másnak szánta. ... No vigasztalódjék 
. . . Bejöhet minden percben az ura, meg 
látja, hogy sirt, és . . .

Az asszonyka hirtelen megtörülte sze
mét, azután elkezdett az urára mérgelődni :

Az uram ? Oh az az ostoba, hogy itt 
hágy védtelenül I Oh, bizonyosan elkésett az 
étteremben, a ... a vén szamár I Istenem 
most mi tegyek ? Miféle állomás jön most ? 
Sürgönyözök a püspökladányi étterembe, bi
zonyosan ott borosuk tovább vígan, mit 
bánja az én halálos aggodalmaimat? Oh ha 
most itt volna, bisonyisten kilépném érte 
az utálatos szürke vén szakátlát I

Szürke ? vén ? — gondolta magában 
Véosey önkéntelen megelégedéssel és el
kezdte védeni az asszonyka Paliját, de bi
zony a Pali nem köszönte volna meg az 
ilyes védelmet: Fjh, hát öreg férjek feledé
kenyek I Bezze, a mai korunkban ö se fe
ledte volna magára az ilyen csinos asszony
káját, p.áne ilyen felhevült férfira hagy
va. Ezer szerencse, hogy én ily bamba va
gyok ámbár már is bánom, hogy jobban ki 
nem vettem a részem abból a hasonlitha 
tatlanul édes alkalomból ...

Az asszonyka már mosolygott is és paj 
kosán megfenyegette Vécseyt:

_ Ügyeljen, ebbe a fülkébe a ka.au. 

senkit be nem tesz Tusnádig, hát itt egész 
védteienü*  hatalmamban van I

Azután elmondta, hogy Tusnádfürdöre 
utaznak, rengeteg csomaggal, hogy férje 
gazdag szaiámigyáros, hatvan éves, kopasz 
és asztmáb.

Közben Vécsey a lámpát is fölcsavarta 
ób meglepetve látta, hogy utitársnöje miiy 
csodás bájos szőkeség, lehetetlen volt egész 
közel nem ülnie ho&zá. A bár véiet'en csó
kok ösztönszerüleg egész bizalmasokká tet
ték őket, Vécsey már szinte az ajkába sut
togott az asszonykának, egyre forróbban 
zakatoló szívvel.

Nagyváradon az asszonyka leszállt sür 
gönyözni. T<z perc múlva visszatért a fűiké 
be, pihegve indulatosságában :

— Nézze, a nyomorult mit. sürgőnvö- 
zött Püspőkladáuyról.

A sürgöny lapon ez volt :
„Csomagokat nem hagyhatod el, utaz
zál tovább, Sopsiszentgyörgyön utólér- 
lek. Pali."
Az asszony tombolt indulatában; Vécsey 

gyönyörűnek és még kívánatosabbnak látta 
így.

— Oh a nyomorult I így magamra 
hagyni egy egész éjszakára! Ne mosolyog
jon Vécsey, ne I Oh az a vén szamár, a 
bárgyú I

— Édes asszonyka, hát nem itt vagyok 
helyette én ? Bár igazán, én már nem so
káig bírok bárgyú maradni . . .
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lodráma. Előadják: Leviczky Aranka k. a. 
éa dr; Bubics Jenő ur. 7.) Zongora-játék. 
Előadják : Erős Olga k. a. és Fehébváry 
Gizella k. a. 8.) Árnyképek. 9.) Karika- 
füzértánc. Táncolják; Leviczky Mstild, Fe 
hérváty Gizella, Fehervá y Kató, Erős Olga, 
Nagy Gizella Tóth Klári, Dubay Ilonka, 
Kovács Margit. 10.) Állatnégyes Brixuertöl : 
Előadják: Nádaaky Szilárd, dr. Bilincs 
Jenő, Rtezrer Arihur, Gaspar-itz Béla, le- 
hér^áry F**» ’*'* ’C. R'^^nnr Rwsjhő ur*k.

— Közmunka Léva város k-p'iwelfttcMtiileto a f. 
hó 14.-én tartott k> zgytíiésében 1909. évre a köz- 
munkavál'ttás' aranyát, a kötélén váltság részt s a 
tennész-tbeii leszolgálsudó községi köz'nuuka-sao’gál- 
mány mérvét a következő eg állapította meg •' 1.
minden egves igavonó dolgozik egy- sben 2 napot, 2. 
minden egyes igavonó dolgozik párban 2 napot, 3. 
önkéntes váltság egy igán állat után 2 napra 4 ko
roua, 4. önkéntes váltság egy pár «gá- álla’- után 2 
napra 8 korona, 5. kézi munka a háztulajdonosok 
részére 8 kézi napszám, 6. lakók, zsellérek és család
tagok közmunkája 1 kézi napszám, a hol is minden 
kézi napszám Önkéntes váltsága 1 korona u0 fillér. 
7. Kényszer váltság igán közmunkánál 1 4 rész, vagyis 
egy igavonó után I korona, 8. két igavonó után 2 
korona, 9. kézi közmunkából 1.2 rész vvgyis 1 raj*  
után 80 fillér — Fedany«g kihordás — 10 egy
egy fogatú igas 112 napi szóigálmán) fejében köteles 
kihordaui 1 ha mot, ezen felül fél napra fizet kény- 
szerváltság címén 1 kor. 11. egy ké fog; i. igás 1 12 
napi szolgálmóny fejében kötele h k hordani két hal
mot, ezenfelül fél napra fizet kéti) */. —vaus ig dinén 2 
korona. — Ezen határozat Léva vai.s kiadó hivata
lában (I. em. 12 sz.) lő uapi közszemlére tétetik «s 
jogerőre emelkedés^ után azonnal foganatosítandó, a 
kitűzött hirdetési batáridő után h a netalán beérkező 
észrevételek feletti képviselőtestületi tárgyalások fenn
tartásával Barsvármegye alispáui hivatalához jóváha
gyás végeit főlterjeszte’:k.

— Komp átkelés a XX szazadban 
Barsvármegyének egyik nevezetessége, hogy 
egyik fontosabb közlekedési utján, a iéva- 
maróti országúton a Garamon va*ó  átkelést 
egy rozoga komp bonyolítja le. Természe
tesen csak nyáron, meri télen, mikor beáll
nak a fagyon, ki kell szedni a kompot. 
Akkor aztan dídcs közlekedés. Azaz hogy 
néha nyáron sincs. így pl. a múlt hétfőn, a 
lévai marhavásár napján, a Komp megfe
neklett a Garam közepén, mert sok terhet 
szedett fel és nagyon kicsiny volt a viz. 
Úgy kellett kivontatni óriási erőfeszítéssel. 
Ilyenkor aztán mennyi idő vész el az ácsor- 
gásban, Sokszor attól függ a fuvarozás, 
hogy vájjon jói megy-e a komp vagy ne
hezen ? Bizonyos időben valósaggal megbé
nítja a forgalmat. Vegyük meg hozzá, hogy 
mennyi szerencsetlenség történt mar a kom
pon. Bizony uem szó gai a törvény hatóság

— Oh az a vén majom megérde
melné . . .

— Megérdemelné 1 — suttogta a férfi
iorró szívdagadozással és megfogta a kezét. 
Az asszony elfordította a fejét a szenve
délyes lehelet elől, de a keze Lssan meg 
remegett.

Vecsey közelebb hajolva suttogta; Es 
pedig a mai csókból kiérzett, hogy azok 
egy nagyon edes bizalmas utazás bevezetői 
akarnak lenni . . .

Az asszonyom erőt vett a bágyadtság. 
ami az asszonyoknkl a védekezésben való 
kimerültséget pzokta jelentem. A férfi aj
kai pedig mint faiánk tüzlángok , végigper 
mseitek kezén, ajkán, mellén. Forró édessé
gek hullámzottak beié az asszonyi ajkakból 
és diadalmas dicső fickónak érezte magát. 
Eszébe se jutott, hogy Kolozsvárra igyeke 
zett, óráról-őrára be se tudott telni az asz- 
szony édességével.

Kilenc órakor Brassóban ébredett föl, 
kábult fejjel.

Akkor már se híre, se hamva az édes 
kicsi szőke asszonynak, úgyszintén a belső 
zsebéből tizenhatezer koronának.

— Csodálatos, — mondta az állomáefö- 
nők, kinek a dolgot jegyzőkönyvbe diktálta, 
— ez az ördöngös kis szőke tolvaj ugyan
ezzel a fogássál már a negyedic tolvajlkat 
vitte véghez ezen a vonalon, csakhogy épen 
néha barna haj van a fején, néha vörös. 

dicsőségére, hogy mindezideig nem tudott j 
vagy nem akart egy szerény hidat építeni 
a Garamon, mikor a komptól egy puskalö- 
vésnyire vau a vasat hídja, attól egy ködo- 
báanyira egy kőfejtő válla kozónak magán- 
hidja, csa« a varmegye közönségének nin
csen hídja, a forgalom, közlekedés és 
haladás nagy dicsőségére.

— Az országos cipéf?7kíállitá8 és 
kongresszus Az ország cipésziparosai ez 
evben, augusztus 15, 16 es 17 napjain a 
Dunámal vezető váro-ába< Győrött tartják 
meg a VII. országos kongreszust és vele 
kapcsolatosan országos ci pészk i állítást is 
rendeznek. A győri előkészítő bizottság 
nagy tevékenységet kifejtve minden lehetőt 
elkövet, hogy a kiállítás, amelyen külön 
csoportban részt fognak venni a hazai cipő
gyárosok is, mivel se maradjon mögötte az 
eddig rendezett két kiállításnak. Ma^a 
Győr, szerencséd fekvésénél fogva könnyen 
hozzáférhetővé teszi az idegeneknek is a 
kiállítás megtekintéséi. így Ausztriából 
egyesek é*  testületek is » jelentették mar, 
hogy a kiállítást meg fogják tekinteni. | 
Érdekében áll tehát a hazai cipésziparo
soknak, hogy a kiállitAson minői számosabban 
vegyenek részt, mert ezáltal lehetővé teszik, 
hogy az ország és az idegen érdeklődők 
előtt méltó módon bemutathassa a magyar 
cipészipar nagyarányú fejlődését. A kiáíli- 1 
táson való reszvetelre ju ius lió végé'g meg 
lehet jelentkezni a győri iparrestületnél. A 
kegr ísbzus legfontosabb tárgya lévén az 
ipartörvény revíziója, sziute érthető, hogy 
erre erősei készülnek a c-pésziparosok is. 
A részvételi bejelentések napolta érkeznek 
az ország minden részéből a győri előké
szítő bizo ttsághoz. A í dlifá . fővédnö ei 
Széchényi Miklós gróf megyés püspök es 
zom bon L ppay Géza főispán. Győr város, 
mely az ország második nagy iparosvárosa. 
ritka vendégszeretettel készül fogadni az ott . 
komoly tanácskozásra és képességük bemu
tat ására Összegyűlő cipészkisiparosoka*.

— Vigyazatlan fürdee Rövetkezté- ( 
beu Lelkér G'z^lla geletneki postamester 
leánya folyó hó 20 áu a Gazaiba fűlt.

— Villám csapás A Ló-Tárnok köz
ségben folyó hó 21-én viharos esőzés köz
ben villám csapott be egy ház éményébe, 
s dacára a zugó esőnek 12 ház leégett.

Szaálj el madár szaladj uyúi I 
E hét utolsó napján felszubadul a vadász
fegyver a tétlenségből, megkezdődi*  a va
dászati idény. Aug. 1 en még cs*r. fogo>yra, 
15. en túl nyúlta, fürjre, fácánra is ehet 
vadászni. A tavalyi gyönge vadászati év 
után az idén ió kilátások vannak ; fogoly, 
fácán lesz bőven, nyúl is több, mint t valy. 
A vad általában mondva jól telelt ki; a 
szaporodási időszak is elég kedvező volt, 
úgy hogy az idén vidám puffogtalásra van 
kilátás. Igen szép fogolycsapatokat lehet 
látni; 14—20 darab egy csapatban, vannak 
mar szépen kinőtt családok, de akad má
sodik (pótló) költ**  is, melybő. méí igen 
aprók a fiókok ; a tisztessége vadász nem 
is lő addig, raig nem 'Htja az egész csa
patot. Az öregek ,u. •. hogy fiaikat meg-
ifientsék, 'egelőbb rebbennek fel; a pecse- 
uyevadász nagy mohón lepuff«ntja, a kicsi 
nyel azután árván elpu ztulnatc. Főszabály : 
ha csipog az öreg fogoly ; Feiier einMlen 
— A ói hallottuk, hogy * kedve-o vadászati 
évre való tekintettel a lévai mészárosok 
aug. hó 1 én leszállítják hú*  árát. A le 
Achtuni? I

— Hova lett a tojás ? Egy közeli 
faluban gazdálkodó birtokon felesége panasz
kodott vendégeinek a reggelinél, hogy van 
egy pár jó fajtájú íyukja, amelyek az idén 
sztrájkba léptek, mert jóllehet igen hango< 
kotkodácsolást visznek véghez, tojást már 
hetek óta nem hagynak a költő helyen. — 
Reggeli után az etryik vendé körülnézett 
a gazdaságban; a tyúkól előtt járva észre
veszi, hogy «gy szép nagy íyuk kilépeget. 
az emeletes tyúkól ajtaján, csőrében egy 
tojást tartva. Nyomban le is szállt a földre, 
de a tojást is odakoppintotta, úgy hogy az 
széttörött. Tyuk anyó flegmában nekilá
tott és felcsipegotte a tojás sárgáját. A to
jás már különben sem lehetett ép, mert 
másként nem tudta volna a csőrébe fogni, 
így hát kisült, hogy a takarékos tjukok I 

amint megtojták 'a tojást, azon mód meg is 
ették. Azóta jobban vigyáznak a — cső
rükre.

VásAl*.  Léván a f. évi julius hó 
20 án tar:ott országos áilatvásárra fe hajtatott 
szarvaim arha : 1883 drb; ló : 2076 drb,1 juh : 
4100 drb; sertés : 79 drb; kecske : 19 drb; 
wsmar : 1 drb; iíszesen : 8158 drb. Ezekből 
elidetotf szarva.mn-ha : 509 Irb; tó ; 162 
drb; juh: 1579 dro; sert's : 18 drb; kecske : 
5 drb; önzésén : 2273 drb.

Városi közgyűlés. Léva r. t. vá 
ros képviselőtestülete tegnap, f. hó 25-én 
d. u. 4 órakor rk. közgyűlést tartott. — 
A polgármester ismertette a csatornaügy 
történetét. E szerint a kérdés már 1903 
óta napirenden van ; 4 évbe került, mig 
a:-, orra, vízépítési igazgatóságtól a mérnö
kök » felmérések megtételére megérkeztek, 
de a tervezet még ezideig sem készült el, 
őszre ígérik. A közgyűlés a jelentest tudó 
másul vette aczal, hegy a csatorna tavaszra 
skár ideiglenesen, akár véglegesen, okvet
lenül rendbe hozassák. — Elfogadta a köz- 
gyilé-t a tanács javaslatát a M. Jelz. Hitel
bankkal kötendő öictönügyre vonatkozólag. 
Eszerint a varos felvesz a legsürgősebb 
kifizetésekre .200.000 koronát 5’15 kamat 
és törlesztési százalékkal, 94'5 árfolyammal, 
65 évi törlesztésre. — Az építendő szálló 
dóra vonatkozó bérleti ajánlatokat a köz
gyűlés nem fogadta el.

— A gyaruülosfak faértéke. Ha 
gyümölcsfáinkkal már nem vagyunk mege 
légedve, akkor távolítsuk el szokat, mielőtt 
odvasoksá és korhadtakká váltak, vagy 
te jeson elhaltak volna. A legértékesebb fát 
adja a diófa; olyan 50 éves diófa, mely, 
ért 450 koronát fizetnek, nem is tartozik 
a riikaságoé közé. A diófa szerény igé
nyeire, dús termés hozamára, különösen 
azonban fájának értékére való tekintettel 
ennek a fának az ültetését ajan hatjuk. Az 
almafa fája kivá'óan alkalmas esztergályos 
munkára. Továbbá gyümöicsprések előállí
tására, mely célra csak igen kemény fát 
haszna hatunk, szintén előszeretettel és nagy 
előnnyel hasz áják az álmát, fáját A kör
tefa fája valamivel az almafaé mögött áll. 
Igeu jói használható ,-aj? siónk és három
szögek stb. készítésére, mert azzal az 
előnnyel dicsekszik, hogy nem tágul és nem 
vetemedik meg, mint más fafajta, mikor 
azok a levegőnek vanna kitéve. A körtefa, 
továbbá a puszpángfa a becses ébenfa 
pótlására szö géi. Az öregebb cseresznyefák 
táját az asztaloson a becses és ritka maha
gónifa pótlására és utánzásara használják. 
Különösen igen könnyen fényesíthető és 
akkor igen szép spinűvé válik. A szilvafa 
fája főleg technikai eszközök, mint töltögető 
kannák, vödrök stb. előállítására való A 
barackfa fáját szép sziue és szép farajza 
miatt tinomanb asztalos munkára használják. 
A teli idő a legalkalmasabb arr i, hogy 
olyat; fákar, amely már nem teremnek vagy 
egyébkén! knánni valót hagynak hátra, 
kiirtsuk.

Hivatalos köziemen;.
1586/1908 szám.

Hivatalos hirdetmény I
Esei&uel közhírre 

évre aserkesstett I 
adókivetés lajstrom 
nyomatáról! m. kir. 
leér-es itt; miért is 
8ÍtteTi!r, hogy <*ren  
adóhivata áoRI 1908 
1908 évi augusztus 
nap, közszemlére, let 
keltek által hivala'os 
befő.

tétetik hogy az 1908. 
I. osztályú keresőn 

megállapítva az ara 
pénzügy igazgatóságtói 
adózó közönség érte 
lajstrom Léva város
vi julius hó 27-től 
hó 4-ig bezárólag 8 

z kitéve és az érde- 
órák alatt megtekint-

Továbbá, hogy az adó kivetése eilen
a) azon adózók, kik a kivetési lajs

tromban tárgyalt adónemmel már a múlt 
évben >s megróva voltak a lajstrom közzé- 
té elét követő 15 nap alatt,

b) azon adózók pedig kik a kivetési 
lajstromban megállapított adóval ez évben 
első mben rovattak meg adótartozásuknak 
az adókönyvecskébe történt bejegyzését 
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vArosi adóhivetalnál az aranyonmaróti m. 
£ir, péuzügyigaegatóságnál benyújthatják. 

Városi-adóhivatal.
Kelt Léván, 1908. évi jul. hó 25.

Kcxxazsllc Lajos 
adóhiv, főnők.

4269/1908 szám.
Hirdetmény!

Léva r. t. város képviselőtestülete 1908. 
évi julius hó 14-ik napján tartott rendki 
vűli közgyűlésében a külső vásártér kibő
vítésének ügyét tekintettel arra, hogy a 
fenti napra egybehívott közgyűlésen a kép
viselőtestületi tagok csak igen csekély 
számmal jelentek meg, a szőnyegen levő 
tárgy fontosságánál fogva annak tárgyalását 
1908 évi augusztus hó 19-ik napjának d. u. 
4 óráját tűzte ki, mely határnapon ezen 
ügy érdemlegesen fog tárgyaltaim s név
szerinti szavazás mellett az 1886. évi XXII. 
t. ez. 110. §-a alapján fog érdemleges hatá
rozat hozatni a jelenlevő tagok számára 
való tekintet nélkül, — mikorra a kép i- 
selötestületi tagok jelen hirdetmény utján 
is meghivatnak.

Kelt Léván 1908. julius hó 14-én.
Bááog'b Lajos 

polgármester.
3658/1908 szám.

Hirdetmény !
Léva r. t. város képviselőtestülete 1908 

évi julius hó 14-én tartóit rendkívüli 
közgyűlésében az özvegy Kosztolányi Zsig- 
mondne szül. Kaizer Ortilia tulajdonát ké
pező és alevai3053 sz. tjkvben AI sor óh 
3061 brsz. báti utcai pince kisajátításának 
ügyét a képviselőtestületi tagok csekély 
száma miatt 1908 évi augusztus hó 19 ik 
napjának d. u. 4 órájára tűzte ki, mikorra a 
képviselőtestület tagjai jelen hirdetmény 
útján is meghivatnak a mikor is a jelen- > 
levő tagok számára való tekintet nélküi 
tog érdemleges határozat hozatni.

Kelt Léván 1908 julius hó 14-én.
IBócloe'lx Xuajos 

poltfármHgtFr. 
3*15/1908  szám.

Hirdetmény.
Léva város képviselőtestülete 1908 évi 

julius hó 14-én tartott rendkívüli közgyű
lésében 3915/1908. sz. határozatával a vá
rosi kőbánya kibővítése czéljábói üálnoki 
Kálmánné és Dálnoki Jánosné óvári lakosok 
tulajdonát képező és a lévai 813 sz tjkvben 
1739/b hm. közép óiévai szöilő és a rajta 
épült hajléknak megvételére vonatkozó 
adásvételi jogügyletnek tárgyalását a jelen 
volt tagok csekély száma miatt 1908 évi 
augusztus hó 19-ik napjának d. u. 4 órájára 
tűzte ki, mely határnapra a képviselőtestü
let tagjai jelen hirdetmény utján is meg
hivatnak, a mikor is az ügy érdemleges 
elbírálása a jelenlevő tagok számára való 
tekintet nélkül fog megtörténni.

Léva 1908 évi julius hó 14-én.
Eód.ag-11 Xuajoa 

polgármester

Szerkesztői üzenet.
“ Régi előfizető. A fertályforintos ezflstpénzt 

most már csak az ezüstmiivasúéi értékesítheti, állami 
pénztárnál nem adnak érte semmit. Különben ha több 
darab van birtokában, küldje el Laky Mátyás tőreal- 
>«koiai igazgató úrnak (most Révfülöp, balatoni gőz- 
Jjjó-állomás ; utánvéttel) ö sz. retettel gyűjti ezen 
pénznemet és szívesen beváltja darabját egy koronával.

7 Szobolovsikl I. Körmöozbánya A cikket 
J’Uonettel vettük, az előbbi is jönni fog.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Jó»se» rendőrt ap'tány

Búza m.-mázsánként 22 kor. 60 fill. 23 
kor. 80 fill. _ Kétszeres 19 kor. 40 fill. 19 
Jor. 49 fin. _ r07, 19 kor. 20 fill. 19 ko- 
40 fill. _ ^rpa 16 k<jr 20 fill. 16 kor. 80 
hll. — Zab 17 kor. 40 fill. 17 kor. 60 fill 
" Kukorica 17 kor. 20 fill 17 kor. 60 fill 
-- Lencse 24 kor. 40 fill. 24 kor. 80 fill. — 
“ib 13 kor 40 fill. 14 kor. 40 fill — Kö- 
“ » kor. 20 fill. 9 kor. 80 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként: Nófó» ló- 
here természettől aránüamentes 200 - 210 
Vörös lóhere, kis aránkás 200—170 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 150-155 Luczerna, 
természettől arankamentes 175—180 Lu- 
ezerna, világos szemű aránkás 160—170 
Luczerna, barnás szemű 150—155 Biborhere 
36—40 Baltaczin 74—76 Muharmag 16 — 17

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
19,18 fali"" bő 1».<8I 1908 .:▼! juliiia hó SS óig

Születés.

A sznlöí neje a •
aQfi

A győrinek
neve

Steklács József Kovács Ilona leány Ilona

Kovács Lajos Kis Julianna tiu Lajos

Zsíros Zsiginond Csepe Mária leány Mária

Kis István Precsan Emília leány Erzs. Anna

Dohány István Gutrai Eszter Üli .Józsefi
> ikrek

” ’ " " tiu Jenő 1

Dobog János Peluch Mária tiu Gyula

Schiitz J Kosztolányi B. tiu János

Halálozás

Az elírni uhtr Kor. A hAiAl k*

Petrovics Péter 55 éves Szervi szívbaj

özv. Markó János 77 . Tüdőgyull.

Nyizsnyáuszky Béla 5 hónap. Bélhurut

Isin, férfi (kórházban) 60 éves Genyvériiseg

Nv i Ittér.

M OLL-FÉLE .
LSE I D LI TZ-POR J 
Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az ülő életmód egyébb követkéztnó. 
i yeibeu szenvednek.

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

r M Ö L L - F É LE ?]
SÓS - BORSZESZ

bedörzsölés.
elismert, régi jóhimevü házigzer 
szaggatás és bülésbői származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára ker, 1.90 
Kapható minden gyógyszertárban 

és drogériában.

Fnszatküldési hely MOLL A. gyógyszerest
és kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuchla iben 9 .

Superphosphat
ajánlom a egolcdóbn versenyárakban ki - . s 
nagy mennyiségben eectlcg koc^irakomá- 
nyonként. Werbofszky Joachim Léva, Bab
megye.

Zsákkölcsönzö Léván... cL 
zsákokat úgy helyben mint vidékre, vala
mint uj ponyvákat és zsákokat is jutányos 
áron elad Unyár Adolf Léva Kohári utcia

FelsőkátábanS-íí';*';:::.'::
levő sző‘lő eladó. Értesítés Kossuth utca
19 se.

Tr"X_— a/wA Lépcső, i-oc-skő airkeret 
XxOIwX wP,0. rs bárminemű szakmámba 
vágómunkát es bármily nsgy megrendelést 
is a legjulányossbb árban elvállalok 
Nagybec ü megrendeléseket pontosan teljesít 
Bukovics István kőfaragó m Vámos-Ladány.

171 a J A k A b Léván, a Teleky-utczá- 
fUdilLU U.AÚ. bari egy két lakásból 
álló ház szabad kézből eladó. Felvilágosítás
sal szolgál a tulajdonos megbízottja dr. 
Kersék János ügyvéd Léván.

KÖNYVKERESKEDÉSÜNKBEN
tanuló felvétetik

Csakis néhány gimnáziumi osztályt 
végzett ifjú vétetik fel,

NYITRAI és TÁRSA LÉVA.

Egy tanuló felvétetik 
pollák Kálmán 

vas- és festékkereskedésében 
Léván.

GYERMEKDSZTJE 
csecsemők lábbadozók 
gyomorbajosok részére 

A LEGJOBB ALPESI TEJET TARTALMAZZA 
Egy dobta ára IkorBOM taphró minden gyógyszertártran 

és drogériában, ugyanott ismertető iratok ingyen.

Olcsó áraim feltűnést keltenek!
Egy ■ le ktro-goldin hor
gony Remenr-Zsebóra 3 
síd Roskopp szabadalom. 
Elektrolánccal l frt 95. 
3 drb egyszerre véve 5 
frt. 50, 6 drb. 10 frt.

IGNATZ CYPRES
Krakati Florianersgazse 49-

Díszes képes Árj.gvzék ingyen bér mentve.

Görcs csillapító szélhajtó
Hodony csöppek

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

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

Reszerezhető :
Bittner Gyula gyógyszertárában

Gloggnitz (Alsó-Austria.)

Mótorvevők figyelmébe

Herkules mótorvállalat,
Evid.apest, "V , Váczl-Mt 30.

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

üzemben megtekinthetők.

Teljes 
jótállást 
Wslalaii 
üzemért

Üzemzavarok kizárva.
Bámulatos egyszerű szerkezet I 

Rendkívül csekély benzinfogyasztás I I 
13—14 éves fiú 1b kezelheti I

Árjegyzék Ingyen I Olcsó arak részletfizetésre I 

100 drb. elismeri levél a Magyarországon üzemben létö mútorokról
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CAZDASAGI CIKKEK: 
kwxik-, Kilök-, kévekötelek-, gabonazsákok-, gép- 

wijak- éi vízmentes ponyvák gyári áron.

I

Portlsod és roméucement, stukstóruád “rb?!i.“,™!1^rbi|hí““^
ureoiiu carbolpor. olorméss. carbolsav, naftaliu, kék- és zöld gábc, kekpor és 
kéupor* vyauta, raffiahímo ^petróleum, repceolaj,!! gépolaj, tovot'azsir. faggyú, 
kender' STA és .‘.zbasztárt, koc.ikenö.jjM.h.só, coeusa noyényns.r, 
tarlórépamag stb- Be.e'^lSli^uolel^l.kk festékek

minden azinben- *? g
Húsvágók, darálók, zománc-

Hitgépek jégszekrények, fürdőkádak, sárgaréz- és vaságyak, mosdók, kerékpár, 
fényképészeti gépek és kellékek, toruakészletek, halászhorgok, villanycsengő kész
letek stb. nagyválasztékbau 3ca.p3xa.t03c

KERN TESTVÉREKNÉL LÉVÁN.

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 
szivesen 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.

s Meghívók ¥
T díszes kivitelben készíttetnek Y 
í)'r Nyitrai és Társánál Léván. K
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Védjegy: „Horgonyt*

ALioiment.Capsici comp 
a Horgony-Pain-Expejler 

pótléka

S
 régjónak bizonyult háziszer, mely már 
év óta legjobb f^jdalomoaillapító szernek 

bizonyult köszvénynél, osuznál és meghűlé
seknél, bedörzsöleskép|>en használva.

Fi gye 1 m ezt e tés. 8ilány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
olyan üveget fogadjunk el, mely a „Horgony**  
védjegygyei és a Richter cégjegyzéssel ellá
tott dobazba van csomagolva. Ára üvegekben 
K—.80, K 1.40 és K 2.— és úgyszólván min
den gyógyszertárban kapható. - Főraktár: 
Török József gyógyszerésznél. Budapest 

Dr Ricbter gyigyszerlán 12 „Ariny oroszláRhoz".
Prágában, Eliaabethstrasse 5 neu
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I a legjobb és legfinomabb

I 00 I II Czipö tisztítószer
Egyedüli gyarosTritzSchuIzjun. reszv.-társ LipcseésEger.
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TIRGRAM-POR
az egyedüli ezer, mely az összes rovarokat gyorsan és alaposan 
kipueztitja; üvegben —.30, —.60, 1.— és 2,— koronáért kapható

TIRGRAM TINKTURA
csakie Poloskák ellen üvegekben —.40, —.80, 1.20, 2.60 és 5.— koro- 
nértt kapható minden jobb drogériában, fűszer és festék kereskedésben, 
ahol Tirgram-Plakátok ki vannak függesztve. Ügyeljünk a .TIRGRAM" 
névre. Gyár : Budapest, IV. kér., Károly utcza 1.
Kapható Léván : Kiéin Benő, Silbinger Zsigmond, Wiheim Gizella, Blum R„ 

Kertész Lajos, Knapp Ignác*.
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A tisztességes becsületes kereskedő éberen ügyel arra, 
hogy ha vevője utolérhetlen hatásánál fogva közismert „Zaoherliu"t kér, ne 
akasszon nyakába megtévesztő surrogatumot. — Sajnos azonban vannak más
féle kereskedők is. — Ennélfogva mindenkit a ki valódi Zacherlint akar 
venni, nyomatékosan figyelmeztetünk, hogy utánzatoktól, melyek utóbbi időben 
megtévesztően hasonló üvegekben forgalomba kerülnek, az által óvakodjék 
hogy pontosan ügyeljék a „Zacherlin*  névre.

h

Tfestasága 30*000  koronával 
szavatoltatik.

A konyhában éo házban
né, ami •aytttalMsa aauhato te M» 
k,«Mkl>

Midit szarvasszappanával
mk. BaMppaa 4vtfwd«k«a 44 fblytatott 

b*ha4ó  4a lalkiiamaretaa tanulmány osáan a k 
•^•dmény*.  Moaóaraje rendkívüli, •zavatolt 
óübó* 4a ment minden káros karóráktól. Gond 
*41111 h*a*n  álható tálát minden tiaatitáai 
•41m, m4f ott b, hol köaö*s4fM  eaappan 
fllsMBAja*  am>lgálatot vagy különös fondoaság 

Mükságeltalik.

□□□□□□□□□□□□□
Nyomatott Nyitrai ét Táras gyorssajtóján Léván.


