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előfizetés feltételek.
Hgy évre . •
Hat hóra . •
Három hóra . 
Egyes számok

10 K. — f.
5 K. — f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér.
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HIRDETÉSEK
□ centiméterenként • 4 fillér. 
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő bírd iroák 

árengedményben részesülnöd^.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak. 

felelős szerkesztő- HOLLÓ SÁNDOR
Megjelen vasárnap reggel.

FŐMUNKATÁRS : Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

| A LAP KIADÓJA - NYITRAI ŐS TÁRSA.

A pozsonyi sörárpa vásár.
Pozsony, Nyitra, Birs, Hont és 

Nógrádmegyék termőföldje és éghajlata 
a sörárpa termelésére kiválóan alkalmas.

A kereskedelem az ezen megyék 
területén termett sörárpákat tót árpa 
elnevezéssel illeti. így szerepel a bécsi 
gabonatőzsde jelentéseiben és igy a 
külföldi forgalomban. A tót árpa elne
vezést onnan vette mert Pozsony és 
Nyitra megyéknek tót lakossága vidé
kéről származtak az első' szép árpák, 
amelyek a sörgyárosok körében figyel
met keltettek ; de azért a kereskede
lemben a „lévai árpa"1 néven már 
mintegy évtizede nagyon jó hírnévvel 
bir az a bars- és hontmegyei, amely 
a lévai állomáson kerül feladásra.

Magyarország északnyugati várme
gyéi s köztük Bars és Hont előkelő 
árpamegyéknek tekinthetők. Az itt 
termelt árpa, duzzadt szemű, lisztes, fi
nom, héja ráncos és szóval olyan, arninö- 
ből a legjobb söröket főzni lehet. 
Annyira jó sört lehet belőlük gyártani, 
hogy Németország, Ausztria és Angol
ország azou sörgyárai nem nélkülözhe
tik, melyek a tengeren szállítandó fi
nom világos söröket gyár.ják. Az 
északnyugati vármegyék által termelt 
sörárpábói készült finom sör jól kibírja 
a tengeri szállítást, ellenben német és 
csehországi nem állja ki ezt a strapá
dét mert, útközben megromlik.

Csudálatos az, hogy Magyarország 
alföldje termi a legsikérdutabb búzát, 
amiből a világ leglinombb lisztje ké- 
•zül és Magyarország felvidéke ter
meli azt az árpát, amelyből a leg
finomabb sör készül. Talán csak az 
egy Morvavölgye említhető párhuzam
ban a magyar felvidéki árpával.

A bölcs németek ezt a ki.ünő sör
főzési nyersanyagot leaksrták rázni a 
nyakukról és abban a téves hiedelem
ben, hogy a németországi gazdaságok 
a műtrágyázás okos alkalmazásával a 
legkiválóbb nyersanyagot fogják elő
állíthatni, de meg az önbitben is, hogy az 
észak-oroszországi vékony szetnű, azott, 
hitváuy árpából is tűrhető sört főzhet
nek, a legutóbb kötött kereskedelmi 
•z»rződésben 4 márka vámmal Búj ották 
* magyar árpát, holott az orosz árpá
nak terhére csak 2 márka vámot róttak.

Azt kellett hinni mindenkinek, hogy 
ezzel az ellenséges intézkedéssel halálos 
csapást mértek árpa termelésünkre, 
mert az osztrák fogyasztási piacra 
nem számíthatunk lévén Ausztria maga 
18 túltermelő, amely rá van utalva, hogy 
fölös árpáját külföldön helyezze el és 
*8? Magyarország évi 4 — 5 millió 

sörárpa exportját piaca föl nem képes 
venni.

Az 1904. évi szerződést követő első 
két évben meg is látszott ennek az 
irigy vámtételnek a hatása. Árpa ára
inkban nagy depressiók voltak. A 
németek elvoltak árpánk nélkül, csak 
nagyon keveset vásárolva, és teljesen 
csak az orosz árpára vetették magukat.

De már két év óta beállott a 
fordulat. Az angolok, kiket a világpi
acon a németek szorítanak, beállottak 
magyarországi árpavevőknek és a bécsi 
szombati árpavásárokon nagy tömegek
ben vették az északmagyarországi 
árpát. Már a múlt évben is igy volt. 
A bajor sörfőzők aggodalommal látták, 
hogy az angol serfőzők az export 
sörgyártás terén leverik őket, és 
leszorítják már nugszerzett terrénu
maikról Visszatértek tehát a mi ár
pánkhoz. Magában az árpa-kereske- 
delemben a termelők elég támaszt nem 
találtak a termelés ösztönzésére. Az 
árpakereskedelem egy eldugott üzlet.

. Az árpa árát jegyezni bajos, oly 
lényeges szerepet játszik a minőség, 
— és az úgynevezett „B .uern fangerei" 
sehol annyi szerepet nem játszik, mint 
az árpakereskedelem terén. A kereske
dő abban a homályban, mely az árpa 
árak körül van, igyekszik minél na
gyobb előnyt meríteni; és persze minél 
olcsóbban venni. A termelők néha túl 
nagy árveszteséggel adhattak csak túl 
árpájukon.

Az árpakereskedelmet kihozni a 
homályból a napfénybe, volt a főcél, 
amely az árpavásárokat szülte. A 
Birsmegyei Gazdasági Egylet volt a 
kezdeményező, 1906-ban felhívta az 
északnyugati vármegyéket a csatlako
zásra az Érsekújváron rendezendő sör- 
árpavásárra. 8 vármegye csatlakozott, 
és a vásárt megtartották. Nem jól 
sikerült. Sötét volt a helyiség ; kissé 
messze a külföldi vevőkre nézve, aztán 
akiül' éreztük a német 4 márkás ár
pavásár nyomasztó hatását.

Ez volt az oka annak, hogy már 
1901-ben Pozsonyban a Bellevue rend 
kivüli világos termeiben rendeztek a 
vásárt már több eredménnyel és az 
idei aug. 15 kit már kitűnő eredmény
nyel, Legnehezebb volt a vevőket 
külföldről beédesgetni. Érsekújváron 
alig volt egy-kettő, Pozsonyban tavaly 
már több, az idén több volt a vevő, 
mint az eladó.

A barsmegyei gazd. egylet kezde
ményezése meggyökeresedett. Az árpa
üzlet kijött a nyilvánosságra, a gyepre. 
Lévavidéki árpák 18 K. — 20 K, 
árban mentek el, holott a lévavidéki 
gazdák otthon 16'80 K. s legföilebb 

18.60 K. árral boldogittattak. A kü
lönbség kissé nagy ! Tehát a nagyobb 
áttekintés a vásárt előmozdította, de 
nyilvánosságra hozta az árakat is. Ma 
már tudjuk, hogy a szép sörárpáért 
18 egész 20 K. érhető el állomásokon. 
Ezt egy hét előtt még nem tudtuk !

De más örvendetes dolgot is ta
pasztaltunk. Azt, hogy a lévavidéki 
árpák egy jottányit sem engednek a 
nyitravidékieknek. Mégis csak jó tudat 
az, ha tisztában vagyunk vele, hogy 
a mi termékünk elsőrendű. De ezt 
nem csak mi tudtuk meg, — meg
tudták a külföldi vevők is. Nincs tehát 
okunk félni a nyilvánosságtól; nem 
kell elbújnunk, hanem bátran me
hetünk ki a nyílt piacra. A lévavidéki 
árp t príma árú.

Örvendünk tehát, hogy a barsme
gyei gazd. egylet kezdeményezése si
kerrel járt. A pozsonyi sörárpavásár 
már gyökeret eresztett és árpánk 
hirreve és ezzel árai is eui dkednek, 
vidékünk bevételei javulnak. Már pe
dig attól is függ vidékünk boldogulása.

J

A magyar allamvasutak-
Hogy a Közgazdaságnak van-e fontosabb 

tényezője mint a jó, gyors és olcsó közle
kedés, afelett vitatkozni nem lehet.

Látjuk a Magyarországnál fejiödöttebh 
á Lmokban és tartományokban, mily seré
nyen és vállvetve versenyez a kormány és 
a vállalkozás a szükséges és hasznos vízi 
utak és vtsutak létesítésében, mint virágzik 
ott ipar, kereskedelem és gazdaság.

A mi viszonyaink nem ily kedvezők, 
mi még inkább nyerstermeléssel foglalkozunk ; 
de vasúti hálózatunk is ritka. Eltekintve 
attól, hogy valamivel jobb termés, vagy na
gyobb hadgyakorlatok idején az állomásokon 
megtorlódon árú, szállítási eszközök hiányában, 
romlásnak indul s a kereskedést benitja: 
több irányban hiányos a menetrend is és a 
vonatok nemcsak célszerűen nem közlekednek, 
de a vicinálisok oly kényelmes lassúsággal 
mozognak és i» közbeeső állomásokon a kellő
nél sokkal tovább állanak s indok nélkül 
időznek, mintha nem is síneken gurulnának, 
de csak úgy talpon csúsznának.

M.kor pedig a közönség, molynek mél
tányos igényei kielégítést nem nyernek, a 
fö es legtöbb hatóságokhoz folyamodik, azt 
ott figyelemre sem méltatják. Ha a kérvé- 
nyezés megismételtetik, az ósdi gondo kodás 
következtében meghd gatása újból e marad. 
Döcög minden a régi kerékvágásban, mintha 
minden a legjobb rendben lenne; legfeljebb 
hallomásból h.riik, hogy erre vagy aria 
nincsen fedezet. Van ptdig a tényezőknél 
mindenre fedezet; s hs nincs, van hitol, sőt 
póthitol is I



2 13 A. Tt S 1908 augusztus 23

Elfelejtik a fö és legfőbb hatóságok, 
hogy a vasút az államé, az állam érdekűit 
kell szolgálnia és Magyarország minden tal
palatnyi földje a magyar állam kiegészítő 
része, melynek érdekel — mint államiak 
— figyelembe veendők.

A vasút ügy vivöségének figyelmébe 
kell ajánlanunk, hogy a kérvényező közön
ség két okból várhatja méltányos kérelmé
nek kielégítését. Először, mert az állam az 
egyesek tömörüléséből állván, anyagi erejét 
minden adófizető filléreiből meríti másodszor, 
mert minden teljesített szolgálatért az 
utazó és szállító kellő mértékben megfizet.

Tudomására hozzuk vidéki közönsé
günknek, hojy, mint a nyilvánosság és a 
közvélemény képviselői, ismételve kifejezés- | 
re juttattuk Zólyom, Hars és Hont vár
megyék méltányos panaszait. A garam- 
völgyének érdeke, hogy vasútvonalán a 
közlekedés gyors legyen, a vonatok az ál- . 
lomásokon feleslegesen ne ácsorogjanak és 
a menetrend célszerűen legyen mega lapítva.

Különösen sajnáljuk, hogy a nemzeti 
kormány alatt is a régi nembánomság a ve
tető szellem a vasúti üzletvetetőségeknél, igaz
gatóságnál és a kereskedelmi m. kir. minisz
térium kebelében működő Jőfelügyelőségnél. Az 
itt működő vezérlőférfiaknak nincs érzékük 
a fizető közönség jogos és méltányos ké
relmének elbírálására. Süket fülekre talál 
ott a magyar államvasutak javát célzó, 
minden életrevaló javaslat, mert a szakre
ferensek legnagyobb része Boha a vonalakon 
nem szolgált, a közönséggel nem érintkezett.

Legközelebb minden tartózkodás nél
kül elmondjuk panaszainkat, — részletek
kel fogunk szolgálni és követelni fogjuk az 
orvoslást.

Az évszakok suggestiv hatása az 
egyén szellemi világára-

Számtalan élettani búvárlat s tapasztalat 
arról tanúskodik, hogy az egyén lelkitény
kedései velejükben véve nem egyebek, 
mint a külaövilág folytouos suggestiói.

S ha a szóban levő álli’ást megfordított 
sorrendjében elemezzük, kitüaik, hogy a 

suggestió a külsövilág molekuláris mozgatói
nak áitevödése az egyén idegrendszerére.

Eszerint a suggestió a külsövilág mo
lekuláris mozgásaiból ered, mely, mint fel
szabadult energia, áttevődik az érzékszer
vekre s azok révén érintkezésbe lép a lélek 
székhelyével : az aggyal.

Ámde a külsövilág suggestiv tényezői 
nem egyformák, hanem változók. Épp ezért 
nyilvánvaló, hogy az egyén szellemi műkö
dései sem mindig egyöntetűek, hanem a 
suggestiv tényezők mínemüségeihez assimi- 
lálódnak.

A külsövilág ,'izámtalan suggestió; közül 
e sorok kereteiben kizárólag az évszakok 
által előidézett suggestiv tényezőkről s azok 
révén az egyén testi és szellemi világában 
létrejött változásodról kívánunk néhány 
sorban értekezni.

Nyilvánvaló, hogy minden egyes lelki
működés a szervezettel a lehető legszorosabb 
kapcso aiban vau. így tehát ennek révén 
nem lesz felette küzde mos kimutatnunk 
azon szervi elváltozásokat sem, melyeket 
az évszakok suggentiói által létrejött szellemi 
nyilvánuiások ejtenek a szervezet bizonyos 
helyein.

Vizsgálódásunk során ki kell terjesz
kednünk elsősorban az évszakokat jellemző 
valamennyi tényezőre; azok egymástól 
elütő voltára ; suggestiv erejére, jellegzetes
ségére ; másodsorban pedig a suggestiv té
nyezőknek az egyén szellemi és testi vilá
gára történő hatásainak minémüiégére s 
eredményére.

Mielőtt azonban a dolog tulajdonképpeni 
tárgyalására áttérnénk, legyen szabad röviden 
megjegyeznünk, hogy a tárgyalás fonalán 
felszinro kerülő vonatkozások úgy az egyént, 
mint pedig az évszakokat illetőleg csak 
nagy általáuosságukban véve értelmezendők.

Mert hisz’ köztudomású, hogy ahány 
az egyén és évszak, annyiféle a változás s 
eltérés is,

A borús, esős idő jár ;sos tavasz más sug- 
gestiókot eredményez, mint a veröfényes stb.

A suggestiók hatása s eredménye más
más a műveletlen, vagy a kevésbbé müveit 
egyénnél, mint a műveltnél. A gyenge ideg
zetűnél ismét más, mint az erősnél, más 
a felnöttuél a más a gyermeknél, stb.

Ha már mo>t minden évszakot a maga 
elszigeteltségében vizsgáluak, arra az ered
ményre jutunk, hogy az évszakok suggestiv 
tényezőinek hatás-i nem egyformák, hanem 
sokban elérők.

Az évszakok suggestiv tényezői között 
vannak olyanok, melyek kedvező s viszont 

vannak olyanok, melyek kedvezőtlen h». 
tással vannak az egyén szellemi világára

Bizonyos, hogy az egyik évszaknak 
kevesebb a kedvező szuggestiója, a másik
nak több.

A kedvező, avagy a kedvezőtlen súg. 
gestiv hatások száma mindenkoron az illető 
évszak, sajátságaitól függ.

Az évszakok suggestiv sajátságai össze- 
függésben vanuak az egyén lelkimüiödé- 
seivel. Minél fokozottabb, tágasabb az i letö 
évszak kedvező suggestióinak köre, annál 
kedvezőbben folynak a leikimüködésok i8,

Bsbizonyított tény, hogy az évszakok 
közül legkivált a tavasz es az ősz eleje 
csúcsosodik ki nagyarányú kedvező sugges
tiv hatásaival.

Ebből önként következik, hogy a szó
ban forgó évszarokban a szellemi működé
sek is kedvezőbbek, mint egyébkor.

A suggestiv tényezők molekuláris moz
gáshatásai az egyén szervezetében bizonyos 
fi ku változásokat idéznek elő, mely változások 
az egyidejűleg végbemenő szellemi folyóirto
tokkal kapcsolatosak.

A suggestiv tényezők molekuláris moz
gáshatásai által előidézett szervi változások 
köréből különösképpen az érmozgató válto
zások érdemeinek említést, mert azok miu- 
dinneniü s rendű lelki működésnek tulaj, 
donképpeni éltető elemei.

Az érmozgató változások lényege ab
ban pontosul össze; hogy egyrészt bizonyos 
fokú értágulást, másrészt érszüaitést ered
ményezhetnek. Ha a suggestiv tényezők ha
tása kellemes, azaz jóleső a szervezetre, ak
kor a kellemes ingerek fokához képest az 
eredmény értágulással végződik. Míg ellen
ben, há az suggestiv tényezők által létrejött 
ingerület kellemetlen hatású a szervezetre; 
bizonyos fokú érszükités áll be.

Mindebből röviden kiviláglik, hogy a 
bizonyos fokú értágulásnál az érzeki-kelle- 
mes; az éiszükitésaél pedig az érseki-kel
lemetlen játsza a főszerepet.

A bizonyos fokig kitágított érreudszer 
szerepe igen nagy fontosságú minden egyes 
szellemi folyamatnál.

A kitágított érreudszer a rendesnél fo 
kozottabb vérmounyiségot szállít az agykó 
reg valamelyes mezejare, ezáltal uj fris 
anyaggal látja el az ott levő sejteket; mi
nek következtében él -nkebb, elevenebb 
lesz azok tevékenykedése (chemiai változás); 
de ezzel egyetembon hatványozottabbá lesz 
a megfelelő leiki működés iz.

A ionban az érmozgató változás (érszü- 
kités, értágu ás) csak akkor kapcsolódni

TÁRCA.
Utolsó akasztás Aranyosmaróton.

Barsvármegye levéltárában elhelyezett 
hiteles akták szerint e hó 24 én lesz 45 
esztendeje annak, hogy Aranyosmaróton 
utoljára volt akasztás ; a mai hivatalos ki
fejezést használva : kötél általi kivégzés.

A bűnös, akit az osztó igaszság ilyen 
szigorúan sújtott, Ggurovits István, kovácsi 
lakos, volt. A bűne : meggyilkolta a feleségét, 
azután feihurcolta a padlásra és a házat 
rágyújtotta.

Az akasztás híre messze vidéken óriási 
szenzícziót keltett és a fentjelzett napon 
még a távolesö helyekről is tömegesen tódult 
a nép Aranyosmarótra, hogy a kivégzést 
láthassa.

Amikor ez a szomorú nevezetességű 
esemény vármegyénk székhely ét! végbement, 
én tiz éves voltam ; akkor kerültem ki az 
elemi iskola negyedik osztályából.

Az akasztást megelőző napon is, mint 
rendesen, a Kohári-utczs (akkor : Hegyalja) 
végén levő Ao/idrí-emléknél legeltettük bá
rányainkat. Ezt az emléket az üregeibe 
helyezett képek miatt a nép általában csak 
Kspkának nevezte.

Történetünk idejében Léva határa még 
nem volt felmérve ; az emlék körül több 
holdnyi gyepes terület szabad rendelkezésére ; 
állott a hegyaljai fiúknak, skiének mind- ! 
egyiko egy-két bárányt szokott kapni 
évenkint szüleitől, hogy azokat szüretig a 
tágas és füvei dúiau benőtt legelőn a kellő 
hizlalásban részesítsék.

A legeltetésnél a játék és beszéd közben 
természetesen sok szó esett a másnap be- 
követkereudő akasztásról is.

Volt közöttünk bárom tekintélyesebb 
fiú is, akiknek az adta meg a tekintélyt ! 
felettünk, hogy már a gimnázium második, 
sőt egyikök már a harmadik ozitílyát is j 
elvégezte.

A nagg diákok hosszas tanakodás után 
elhatározták, hogy másnap korán reggel 
elmennek A-anyosmarótra és megnézik az 
akasztást; egyúttal felhívták a tö >bi f út. j 
is, hogy — akinek vau mersze — csatla
kozzék hozzájuk.

A fiút közül egy sem akart vállalkozni 
a kirándulásra ; én azonban felcsaptam és 
kezet adtam rá, hogy velük tartok. Bszzeg, 
ha tudtam vo’na, hogy Aranyosmarót nincs ; 
Garamszöllös mögött, bizonyára jobban m«g- 
gondo out a dolgot és nem szegődöm hozzá- | 
juk 1 De mert azt mondották, hogy délre | 

még itthon is leszünk, még szüleimnek som 
sióltam, hogy holnap reggel utazom.

A lurkók, akik talán maguk sem 
voltak tisztában az ú; nagyságával, engem 
— mint tapasztalatlan gyereket — egysze
rűen becsaptak.

Akkor még az én földrajzi ismereteim 
alig terjedtek Óbarson túl, ahol 8 évos 
koromban Szüleimmel búcsún voltam. Itt 
láttam és hallottam először trombitákkal 
vegyitett hegedűt czigánybandát játszani, 
amelynek nótái medett a korcsma előtt 
bokáig érő porban táncolt egy, két vagy 
talán három falu népe is. Estefelé a szan
dálok kitisztították a korcsma előtt levő 
tért ; de nem a port takarították el onnan, 
hanem az embereket ; mert néhány hoves 
véiü legény erősen összekü.önbözőtt, aminek 
az lelt a vége, hogy egy a helyszínén halva 
maradt ; kettőt töob helyen maglókéit fejjel 
saroglyán vittek haza ; egy c^omó ember 
pedig kisebu sebekkel borítva saját lábán 
hagyta el a kedélyes mulatságot.

Felvirradt augusztus 24-iko. Riggol * 
szokottnál jóval korábban keltünk. Zsebe
inket kenyérrel, alma- és szilvával keményen 
msgtömve, bárányainkat többi társaink 
felügyeletére bízva, — elindultunk akasztást 
nézni,
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kBivetlenül a lelki működésekhez kellőleg, 
ha a szerepének köre csupán az agykéreg
re vonatkozik.

Mert nyilvánvaló, hogy az értá<uiás 
tevékenykedéBi köre nemcsak az agykéreg
re értondö, hanem az egész szervező.re is. 
Hogy >z agykérgi értágulás nemcsak a 
lélekre, hanem a szervezetre is bir bizo
nyos hatással, bizonyítja -z öröm, v. a szo
morúság, bánat, Btb érzete.

Nevezetesen az öröm oly értágulással 
társul, mely nemtwak a lelki, hanem a szer
vi működéseket is élénkebbé, könnyobbé, 
8tb. teszi.

Jlig ellenben a szomorúság, a bánat 
hatása alatt a vérrendszer összeszűkül, ösz- 
szebúzódik, miért is úgy szellemi, mint pe
dig a szervi működések is fárasztóbbak s 
lassúbbak. Az érmozgató változások által 
létrejött tünetek a szív működésénél is 
észlelhetők. A kitágított érrendszerben 
könnyebben s gyorsabban haladhat a vér, 
mint az összeszükitettben, miért is a szív
működés az előbbi osotböl kifolyólag köny- 
nyebb, mint az utóbbi eset fennforgása
kor. Hogy a szellemi működések alapját 
bizonyos fokti vérkeringeBbeli változás ké
pezi, bizonyítja bármily fokozott izommut:- 
ka. A dolog veleje abból áll, hogy a foko
zott szervi munka alkalmával a tevékeny
kedő vér szétoszlik a megfelelő izmokban 
s azok ilyeténkep mintegy maguk szamá
ra foglalják le a vér javát; az agykéreg 
pedig a rendesnél vérszegényebb lesz, 
mi csökkontöleg hat a szellemi működé
sekre is.

Ebből magyarázható az a tünet, mely 
a szervi kifáradás alkalmával a szellemi 
világban észlelhető. Ehhez hasonló köiiilmé- 
nyek között ingadozik bármily fokú szervi 
tétlenség ; különösen pedig a hosszabb ideig 
tartó ülés, fekvés, stb.

A hosszabb ideig tartó szervi tétlen
ség csökkenti a vérkeringést, minélfogva 
az agykérgi sejttáplálkozás s ezzel kapcso
latos szellemi működés is lefokozódik.

Folyt, köv.

Különfélék
— Rendkívüli közgyűlést tartott 

városunk képviaototestüicte t. hó 19-éc 
melynek tárgysorozata mindöaaze 11 ügyöt j 
tartalmazott ; ezekből 10 került tárgyalás 
alá, mivel a városi villamos-telep átruházá
sára vonatkozó indítványt benyújtói időköz
ben visszavonták. A polgármester jelentéseit 
a közgyűlés tudomásul vette. Jelenti, hogy 
julius bó 31-én a pénztárt megvizsgálta s 
teljesen rendben találta. A lévai esküdtké-

Tolmácsig vígan folyt az idő. Itt ért 
engem az első kiábrándulás. Addig a Garamot , 
olyan hatalmas víznek képzeltem, hogy azon 
kisebb hajók járnak ; a kompot pedig egy 
vitorlás hajóhoz hittem hasonlónak. Amikor 
a Garamot és a kompot megpillantottam, 
olyan Bavanyú arcot vághattam, mintha ; 
egyszerre három vadalmába haraptam volna.

A Macskarévet elhagyva már türelmet en- 
kedni kezdettem, mert még mindig nem tűnt 
elő Aranyosmarót ; de társaim azzal biztat
tak, hogy már az út felén jóval túlestünk, 
Megnyugodtam. Kováciiban a csárdánál 
pihenőt tartottunk és enniva ónk legnagyobb 
részét el is fogyasztottuk.

Mentünk tovább. Minél távolabb voltunk 
Lévától, annál nagyobb félelem fogott el 
innak tudatában, hogy szüleim engedőimé 
nélkül jöttem el hazulról és mert láttam 
már, hogy délre otthon nem lehetek, h urdalt 
* lelkiismeret. Szerettem vo.na sírni, de 
nem mertem ; attól tartottam, hogy pajtásaim 
kinevetnek. Visszafordultam vo na; de féltem, 
hogy nem találok haza. Siommúrn ésleverten 
kullogtam velük.

Végre nagytokára feltűnt a láthatáron 
» vármegye székhelye. Egymást biztatva

pás férfiak lajstroma elkészült s az összeirt 
ion- ' 537. A vadalmáéi szántóföldek
1907. évi bérletéből utók, osan még 560 02 
kor. folyt be. A közgyűlés a várói tulajdo 
nát képező mérték-hitek siö eszközöknek 
az állam részére 31-i K árba . leendő 
átengedését határozta el. Aa úi vágóhíd ré- 
sz r > asükséges terület megszerzése érdeké
ben utasította a közgyűlés a pogármester., 
hogy a lévai kegyesreudiek házána. főnö
kével a célból már egy izhnn megkezdett 
tárgyalásokat folytassa. A 200000 koronás 
kölcsönügyletre vonatkozó kötelezvény és 
törlesztési terv fulolvastatván, azt a köz
gyűlés névszeriut való szavazással egyhangú
lag elfogadta. Ez összegből 95000 korona a 
fogadótelek, — 3319360 korona a
Khernul-féle földek, — 39290 korona az új 
vágóbid-teiek vételárának s részben építési 
költségeinek kifizetésére ’e3z fordítandó. 
4750 korona az elmaradt kamatoknak, 
3056.40 koroua a Kapusöz-ciatorna építési 
költségeinek fedezőiére szolgál. 11O00 ko
rona az árfolyam-veszteség, 12925 
korona az első ötnegyedévi kamat és 
tőketörlesztés ; & még fennmaradó 875 K-t 
a kölcsönügylettel járó kölségek emésztik 
fel. Ozv. Kosztolányi Zsigmondne pincebaj- 
lékának kisajátítását a Dalnoki K-né 
szöllőjének 800 korona vételárban leendő 
megvételét határozta el a közgyűlés, ellenben 
a tanácsnak a vásártér kibővítésére vonat
kozó javaslatát elvetette. A Kálnai-utca 
építési vonalára vonatkozó határozatnak 
újból változtatás nélkül való felterjesztését 
határozta el a közgyűlés, mivel az ezen 
határozatban foglalt megoldás a legmeg- 
felelőbb.

— A király születésnapja. Folyó 
hó 18 án U Felsége 78. születésnapját a 
lévai honvéd zászlóalj a szotott fénnyel 
ülte meg. A város főterén felállított kápolna
sátorban Báliig László, prépost-plebáuos, 
pontif.kálta az ünnepélyes misét nagy se
gédlettel. A misébe; a i szíóalj Sclileb Károly, 
százados törzstiszt jelölt, parancsnoksága alatt ' 
vonult ki és istentisztelet aUtt szépén ölsz- , 
hangzó disztüzeket adott. Azután diszmenet 
volt, mely után a laktanyában a legénység í 
feljavított ebédet kapott. A tisztikar a tiszti 1 
étkezőben tartott bán tettet.

— Gyúszláir. Pajaos, vidám fiatal 1 
leáöy volt, ki az élettől nagyon sok bol ' 
dogságot ée örömet remélt. Sreilemes cse
vegésevei, szépségével, égő szemeivel lebi
lincselte a környezetét. Szivének jósága, 
lclkénok nemessége áidóan sugárzott a. 
egész valójából. Ma már csendes, szótlan. 
Nem remei semmit. Szemeinek tüzet kiöl- I 
tották köuuyei, csillogását elhomályosította 

igyekeztünk a város felé. Mire beértünk, a 
torony órája 11 felé járt. A városban min
denütt a legnagyobb emud honolt. Aa utcán 
alig láttunk emuért. Sehol semmi nyoma az 
akasztásnak. Az volt a fökérdés : merre és 
hol keressük hát az akasztás színhelyét ? 
Amint ezen tanakodunk, megpillantottam 
egy megjei hajdút, aki felénk közeledett.

Tisztességtudással jó napot kívántam 
n ki és megkérdeztem tőle :

__ Kérem, motor ls hol akasztjuk fel 
azt a kovácsi ró sz emuort, aki a feleségét 
megölte.

__ Mi közöd hozzá ? Kérdé ö.
__ Hát, kérem, mi azért jöttünk ide 

Léváról gyalog, hogy lássuk az akasztást l 
— mondám neki.

__ Igen 1 ? — feleié a hajdú nagy 
csodálkozással. — No akkor jöjjetek velem 1 

Erre elvezetett egy nagy épülotbc, 
amelynek kapusijában egy másik hajdú 
teljes diszbon, kivont karddal sétált fel 
és alá ; úgy vettem észre, hogy a fal mellé 
állított sok puskát őrizte.

Folyt. Mv. 

a megüvegesedés. Színtelen ajkai körül pe 
d g fájó, bánatos mosoly játszadozik. Sze
gény Ilona 1 Bimbóból, mielőtt kinyílhatott 
volna, elszáradt, elhervadt virág lett. A 
f slö lózsát megperzselte a májusi fagy s 
az összezsugorodott, színüket vesztett szir
modat lefújta a halál hideg lehelete, hogy 
az ar yaföld a föltámadásig mellébe temesse. 
E .röl keli szomorú szívvel tudomást sze
reznünk a következő gyászjelentés alapján: 
— A ulírottak úgy a maguk, mint az összes 
rokonság levében is fájdalommal jelentik, 
hogy szeretett leányuk, testvérük és roko
nuk, Patay Ilonka f. évi augusztus 17-én 
délelőtt 10 órakor, hosszas szenvedés után, 
életének 21-ik évében e'hunyt. A szeretett 
kedves halott porrészei folyó hó 18-án dél
után 3 órakor fognak az alsószecsei ref. 
temetőben ötök nyuga’om-a tetetni. A<só- 
Szecse, 1908. aug. 17. A szeretet angyala 
őrködjék p >rai felett! l’atag Károly ref. 
• peres, édes apja, Patai/ Margit, Patay 
Béla, Patay Etelka, Patay Irénke testvérei, 
Ozv. Biliary Lujza, Ozv Patay Károlynő 
nagyszülők.

Képviselőnk Amerikában. Ifj. 
Madarász József, a lévai választókerület 
orss. képviselője, ki a kivándorlási törvény
javaslat előadója is lesz, e hó eiején Ame
rikába indult tanulmányútra, hogy az otta
ni magyarság helyzotét és a kivándorlási 
intézményeket tanulmányozza a tanulmá
nyait annak idején az emiitett törvényja
vaslat tárgyaló .a alkalmával felhasználhassa. 
Madarász a Cunard társaság Mauretánia 
nevű gőzhajóján e hó 7-én Beállott Nevv- 
yorkban az amerikai partra, a hol hat he
tet szándékozik tölteni. Az amerikai magyar 
sr-jó rokonszenvesen üdvözli ez alkalomból 
s a magyarság körében mindenütt szives 
fogadtatásra talált, tigy hogy tanulmányai
hoz az anyaggyűjtésben igen sok és kész
séges honfitársunk ajánlotta fel segitségét.

Szociális kurzust rendezett 
Beszterczebányán Bobok Arnold, theológiai 
tanár, a felsőmagyarországi keresztényszo- 
ciali iák számára. A kurzus folyó hó 15 én 
és 16-án folyt ie. Jeles szocilógusok tartot
tak előadásokat nagyszámú érdeklődőnek 
a kath. legényegyesület dísztermében. A 
kurzussal összekötött nyilvános népgyülés a 
tótanyanyelvü munkások ezreinek ünnepé
lyes tüntetése volt a keresztény Magyaror
szág mellett, szemben a pánszlávokkal és 
a nemzetközi szociáldemokratákkal. A ke
resztény szocializmus valóban disséretre 
méltó missziót teljesít a felvidéken.

— Mértékhitelesítő hivatalok 
felállitásáró1 a jövő évtől kezdve a keros- 
aedelmi miniszter gondoskodik s igy n mi 
városi mértékhitelesitö hivatalunk jövőre 
megszűnik Minden esetre gondoskodnia 
kellene a városi tanácsnak és a képviselő
testületnek, hogy a miniszter az új hivatalt 
Léván, mint legnagyobb forgalommal biró 
helyen állítsa fel, nehogy mértékeiül hite
lesítése végett is Aranyos marótra legyünk 
kénytelenek feljárni.

— Őszi gyakorlatok. Ma reggel 5 
órakor indult el bonvéu-zászlóaljunk az őszi 
gyakorlatokra. A zászlóalj ma Szecsén 
éjjelez. Az ebéd Busáén lesz. Holnap Koliára, 
holnapután Magyar-Srölgyénbe vonul, hol 
az ezred másik két zászlóaljával egyesülve 
három napig marad. Innét Párkányba, majd 
Bijuára menetel az ezred. Bajnáról a Kisbér 
körül lefolyó hadosztály-gyakorlatokra megy, 
azután Veszprém feló nyomul, hol a hadtest, 
illetőleg a nyugatmagyaror-zági hadgyakor
latokon vesz reszt. A zászlóalj szeptember
19- én, a lefuvás után, Székesfehérvárról 
vasúton érkezik haza. A tartalékosok és aa 
utolsó évet szolgáló tényleges legénység
20- án szereinek le és a gyakorlatok fáradal
mait kipiheuendök, haza mennek.

— Kitüntetések. Ö Felsége. a király, 
osztrák császári uralkodásának 60. éves 
jubileuma alkalmából a véderő érdemes 
tagjait rendjelekkel díszítette fel. A helybeli 
honvéd-zászlóaijunk két érdemes tagja 
részesült ez alkalomból jól megérdemelt 
kitüntetésben. Schieb Károly, százados törzs
tiszt jelölt, a katonai érdemkeresztet, Imre 
Vinose, őrmester, a zászlóaljnál immár 30. 
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éve egyike a legkiválóbb altiszteknek, az 
estist érdemkeresztet kapta. — A két 
ünnepelt előtt a tábori miee után a zászlóalj 
diszmenetben vonult el. Délben a tiszti 
étkezőben tartott banketten folytatták az 
ünneplést. — Imre, őrmester, a tisztikar 
társaságában az ebéden részt vett. Brunswik 
őrnagy, zászlóaljunk érdemes parancsnoka, 
fennkölt beszédben méltatta a kitüntetettek 
érdemeit. A bankett, melyen a helyben lakó 
tartalékos tisztek közül is többen részt 
vettek, a késő délutáni órákig a legkelle
mesebb hangulatban együtt maradt.

— Szobormegáldás. A cigányokat 
mi csak arról az oldalukról ismerjük, hogy 
elviszik a másét; garamszőlősi tudósítónk 
egy adományozó cigányról ad hírt. Sárközi
né, született Farkas Erzsébet, a saját költ
ségén Páduai sz. Antalnak a szobrát állít
tatta fel Garamszőllösön. Az oszlopon nyug
vó, csinos fülkében elhelyezett szobrot va
sárnap áldotta meg Báthy Gyula, esperes
plébános.

— Cserép- és téglagyár Báton. A 
Bátvidéki takarékpénztár igazgatósága egy 
cserép- és téglagyár részvénytársaság szer
vezését helyezte kilátásba azon esetben, ha 
a szervezést célzó előmunkálatok kedvezők 
lesznek. A felhasználandó agyagból próbaé
getések tétettek, melyekről a selmeczbányai 
tőiskola külföldön is bires építészeti tanára, 
Szabó Jenő, főbányatanácsos, nagyon elis
merőleg nyilatkozott.

— Gombamérgezés. Nagyoallóban 
végzetes szerencsétlenségnek lett okozója a 
mérges gomba, amelytől nem lehet eléggé 
óvni a népet. Ép a múltkor adtunk hirt 
egy Léván történt gomba mérgezésről, a 
mely azonban szerencsére komolyabb kö
vetkezményekkel nem járt. Nagysallóban 
azonban két áldozatot követelt a vigyázat
lanság. Németh István, nagysallói gazda, gom
bát szedett a szöllőben, melyet haza vittek 
s vacsorára megettek. Nemsokára a gazda, 
id. Németh István és a felesége, ezek fia, 
ifj. Németh István és felesége Szappanyos 
Lidia rosszul lettek. A gyorsan alka mázott 
orvosi segítség az öregeket megmentette, 
azonban a fiatal házaspár a mérgezés 
következtében meghalt. És pedig először 
csütörtökön Szappanyos Lidia, alig 23 éves 
fiatal aszsony, még azon éjjel meghalt a 
férfi is, a 24 éves ifj. Németh István. Tegnap 
temették mind a kettőt egyszerre Nagysa.ló 
közönségének nagy részvéte mellett. Az 
elhalt ifjú házaspárnak két kis gyermeke 
is van, de ezek nem ettek a gombából, 
mert, amikor a vacsora elkészült, már 
elaludtak s igy a szerencsés véletlen folytán 
megmenekültek a haláltól.

— A kánikula. Ma végződik a káni
kula. Kezdetét julius 22-én vette. Más 
években rendes körülmények között ezeken 
a napokon szórja a nap legmelegebb suga
rait a földre s a tikkasztó sugarak sárgára 
festik a fák zöld leveleit, megaszalják a 
mezők füvét s egyaránt megkinozzák az 
embert és állatot. De az idén másk int 
fordult a világ kereke. A hirhedt fagyos 
szentek uem dideregtek a tavasszal, sőt 
boldogan sütkérezhettek a kellemes tavasai 
napsugáron, de helyette julius 22-ike óla 
fásunk a kánikulában, éjszaka még a felöltő 
sem védi meg az embert a didergéstől.

— Éjjeli kaland. „Nem járok én 
csikót lopni — Isten, ember látja I Minek 
is van a világon az a vörös lámpa 1" Ilyen
féleképpen dalolhat az áristomhan az a 
tartalékos honvéd, aki a király születés 
napjának az éjjelén kiszökött a kaszárnyából, 
hogy tiltott gyönyöröket élvezzen. Előbb 
Nyuli József lakásán okvetlenkedett, majd 
Pogány Virgil, járárbiró, alvó gyermekeinek 
álmát zavarta meg. A nagy riadalomra 
megjelentek a rendőrök és elfogták a ,betö- 
rőt.u A visagálat kiderítette róls, hogy sem 
lopni, sem rabolni nem akart ; osak kótya- 
gos fejjel rossz utakon járt.

— Mibe került a május 11 mun- 
kasiflnat ? Érdekes kimutatást tett közzé 
a keresk. minisztérium arról, hogy a folyó 
év május 1-én tartott munkassünet milyen 
drága volt, A szünetelés lolytán az ipar ét 
bányászat körülbelül 160.000 koron*  kora 

settől esett el, ez egy napon. A kimutatás 
megállapítja, hogy ez évben már sokkal 
kevesebb volt az „önkéntezünetelök**  száma, 
mint a múlt évben.

— „Kés, Villa, Olló . . .“ A fegyver 
meg éppen nem gyerek kesébe való. Két 
ciövü pisztollyal játszott a tilzfiu folyó hó 
18-án éjjel a Lang-Kávéházban. Gyufsfe- 
jeket tördelt és azokkal gyömöszölte tele 
mind a két csövet. A kakas alatt elhelyezett 
kapszli véletlenül elsült, s a gyufaszilánkok 
alaposan összeroncsolták a fiú kezét. Dr. 
Lakner Zoltán, kórházi főorvos, nyomban a 
szerencsétlenség helyén termett és gondos 
kezelés alá vette a sebesültet.

— Ékszerajándek a F. M. K. E.-nek. Lőcséről 
egy névtelen egy arany iuelltűt, három kis opálkövei, 
két arany kézelőgombot „8ándoru felírással ég három 
aranv inggoinbot küldött a E. M. K’ E. titkári hi
vatala czimére, a reudeltetéa minden különösebb meg
jegyzése nélkül. Miután a csomagon a küldő megne
vezve nincsen, a F. M. K. E. elnöksége a ha/atía 
adományéit ez úton mond köszönetét a névtelen aján
dékozónak.

— Szerencsés esés. Szabó Lajos, 
tartalékos tizedes, a bevonulás napján, folyó 
hó 17-én, este 10 óra után valószínűleg rossz 
álom következtében, a laktanya emeletéről 
a kövezetre leugrott. Szerencsére csekély 
zú'.ódáson kívül egyébb baja nem történt. 
Szabó tizedest a laktanyaörség emberei a 
gyengélkedők szobájába vitték, hol azonnal 
orvosi segélyben részesült.

— Az asszony az orosz közmon
dásokban. Az orosz asszonyok nem lehetnek 
valami túlboldogok. A közmondás a nemzet 
lelkületét fejezi ki és az orosz közmondások 
szerint bizony igen alantas helyzete van 
az orosz asszonynak. „Szeresd feleségedet, 
mint a szamaradat — mondja az egyik 
közmondás — és rázd, mint egy gyümölcs
fát. ** Olyan férfiaknak, akiknek ez a barát
ságos tanács még nem lenne elég precíz, 
egy másik közmondás ezt tanácsolja: „Fe
leségedet nyugodtan verheted a seprüo-yél- 
lel: nincs ő porcellánból.**  Egyszeri elverés 
nem sokat használ, azt a nevelési eszközt 
minél többször kell alkalmazni; épp ezért 
egy másik közmondás igy szól: „Hogy, ha 
feleségedet reggel elverted, ne feledkezzél 
meg ugyanazt délben megismételni.**  Az 
ilyen kúra eredménye hamarosan mutatko
zik ; „Minél gyakrabban vered a feleségedet, 
annál jobb lesz az ebéded.1* Az indusok, 
akik nem olyan civilizáltak, mint az oro
szok, kissé másképp gondolnak az asszony
ról : „Asszonyt sohasem szabad megütni — 
mondja egy indus közmondás — még vi
rágszállal se.“

— Beiratások a kassal m. kir. gazdasági aki- 
démiába. Az akadémia hallgatói rend-uek és rendkí
vüliek lehelnek. Rendes hallgatóul felvétetnek, akik 
a gymuáziuini vagy reáliskolai taufolyamot as érett
ségi vizsgálat sikeres letételével befejezték ; valamint 
azok, akik a felső kereskedelmi iskolai tanfolyam 
érettségi vizsgála.át jeles eredménnyel letették. Rend
kívüli hallgatók lehetnek teljes korú férfiak, főiskolai 
hallgatók, vagy oly egyének, a kik felsőbb tanintézeti 
tanulmányaik befejezése után az akadémián csak egyes 
tantárgyakat óhajtanak hallgatni A beiratás október 
hó 1-töl 8-ig tart. Az első félévben tandíj, beiratási 
díj stb. címén tizeteudő 96 korona, a második felévben 
(március hó 1-én) 40 korona. Az akadémiával kapcso
latos kouviktusbau a hallgatóság lakás, ellátás, világí
tás, mosás és fűtés fejében havonta 40 koronát tizet 
előlegez félévi részletekben. A kouviktusbau rendsze
resítve van 10 féKizetéses hely, amelyeket t-regénysorsu 
hallgatóknak a m. kir. földmivelésugyi miuister ado
mányoz. Ugyancsak szegénysorai!, jó előmenetelü hall
gatók ösztöndíjban részesülhetnek. Levélben való meg
keresésre bővebb felvilágosítást nyújt a kassai m. kir. 
gazdasági akadémia igazgatósága.

— A F. M K, E. közgyűlése. Zsolna trencséu- 
megyei nagyközség már megtette az előkészületeket, 
hogy méltóan fogadja a F. M. K. E.-t, mely szeptem
ber 3-án ott fogia tartani az évi közg. Ülését. A keres*  
kedelmi miniszter és a kassa-oderbergi vasat igazgató
sága a közgyűlés alkalmából az egyesület tagjainak 
kedvezményes utazási engedélyezett. A F. M. K. E. 
elnöksége fölkéri a tagokat, a kik erre a kedvezményes 
utazásra és elszállásolásra igényt tartanak, hogy CÍair 
Vilmos főtitkárnál (NyitraJ f. évi augusztus 26-ig 
részvételüket bejelenteni szíveskedjenek.

— Ehető rovarok. Mór az ókorban 
nyoma van annak, hogy akadtak népek, 
melyeknél egyes rovarok eledelül szolgáltak. 
Már a bibliában is emlegetik ai ehető 
szöcskét, és Mózes is a megengedett ételek 
között sorolja fel őket. Ninivében is ettek 
szöcskéket, Athénben pedig a piacon árul
ták őket. A mai Palesztinában szésámolaj bán 
főzik meg őket, az arab a k a napon szárít

ják, lisztté őrlik és kaláocsá sütik. Algírban 
vizben főzik, Madagaszkárban riaskásába 
keverik. A középafrikai négerek vastag 
barna levesbe főzik meg a szöcskéket’ 
Dél-Oroszországbau halak módjára megfüs
tölik. Egyes országokban hernyókat is 
esznek. A régi rómaiak különös Ínyencség
nek tekintettek egy „cossus**  néven szereplő 
férget. Kinában rendkívül kedvelt étel a 
selyemhernyó bábja. Ausztráliában a ben- 
szülöttek megpörkölik a bügong nevű 
lepkét, mozsárban összetörik és kaláccsá 
sütik.

— A platánfák hatása az egész
ségre. Már a régi korban említették a 
platánfáknak az egészségre való káros ha
tását, ami később, sőt a legújabb korban 
is be bizonyosodott. A káros hatást az a tö
mérdek csillagos szőr okozza, mely a fiatal 
leveleket bontja; e szőrük a levelek kibon
takozása közben lehullanak és a levegő 
belélegzése következtében a légző-szerve
ket nagy mértékben igazgatják, köhögésre 
ingerelnek. Indokolt tehát, ha e különben 
szépen és erősen növekedő fanemet nagyobb 
mennyiségben nem ültetik, kivált olyan he
lyeken, ahol sok ember huzamosabb ideig 
szokott tartózkodni (iskolák, fürdőhelyek, 
kórházak kertjében). Külföldön e tekintet
ben egyébiránt több helyen mogtiltották az 
egészségügyi hatóságok a platánfák ülteté
sét. így pl. Elszász-Lotharingiában már 
1885 óta nem szabad platánfát ültetni.

— (Gazemberek kongresszusa) 
Érdekes nemzetközi kongresszust tervez, 
mint Neicyorkból táviratozzák, dr. Reitman, 
csikágói szociológus. Azt akarja ugyanis, 
hogy a világ különféle notóriás gazemberei 
kongresszusra gyűljenek össze, hogy hely
zetüket a társadalommal és rendőrséggel 
szemben megbeszéljék s a helyzetük változ
tatására vonatkozó reformokról nyíltan 
tanácskozzanak. Az eredeti terv kivitelének, 
sajnos, az akadálya, hogy a rendőrség, 
amelytől Reitman a kongresszus résztvevői 
részére salvus conductust kért, nemcsak 
est tagadta meg, de kijelentette, hogy az 
összes részvevőket, mint gyanúsakat azonnal 
előzetes letartóztatásba helyezi, abban a 
reményben, hogy találnak közöttük régóta 
körözött egyéneket is.

Közönség köréből.
Nyilvános kimutatás :

Barsvármegye székhelyének Léván leendő 
elhelyezésével bekövetkezendő telekvélel 
stb. költségeknek fedezésére Lévz r. t. vá
ros javára megajánlott adományokról.

Schoeller Gusztáv lovag a „Lévai urada-
K.
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lom részéről — — — — 25000
„Lévai Takarékpénztár r. t.“ 15000 
„Lévai Tak. és hitelint. r. t.** 10000 
Amstetter Imre----------------- 272
Medvecsky Sándor — — — 375 
Holló Sándor-------------------------720
Missák Zsigmond — — _  398
dr. Kérték János — — — 200 
dr. Woinberger Adolf------- 150
Ördögh Lajos —--------------- 208
B umenthal Jónás — — _  220
Kovács Sándor kovács — _  116
Monacó Mósé-------------------- 450
Belcsák Lássló — — — __ 501
özv. Bolemau Edéné--------300
Bódogh Lajos — — __ 120
Nyitray Ferencz--------------- 675
dr. Kmoskó Béla--------------- 200
Loidenfrost Tódor--------------- 500
Bercsényi és Csornák--------126
Báthy László-------------------- 300
dr. Frommer Ignács — — 300 
Klain Ödön--------------- 630
Bándy Endre — — __ __ 100
Láng Barnáth — —_______350 

1908 aug. 18-ig kim. összesen : 57212 K. 67 1.
Folytatjuk I
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Tanügy.
A lévai róm. kalh. elemi iskolákba, a 

„Igari leányiskolába éa az óvodába az
_ 1V09. tanévre a beiratások szept. 

hó 1 2 , 3. és 4én, az ismétli) leányisko
la pedig 6- és 8'án

Léva, 1908. aug. 20.
Az intézetek igazgatósága.

Hivatalos közlemény.
51451908. szám.

Hirdetmény.
Az 1892. évi XV. t. ez. 3. § a rendel

kezéseben nyújtott kedvezmény alapján 
mindazon szöllös gazdák, akik szeszes italok 
kimérésével vagy kismértékben! elái usitásá 
vai nem foglalkoznak, — az állami borital- 
adó fejében a saját termetű boraiktól a házi 
szükségletre szánt bormennyiBÓg után csakis 
a volt borfogyasztási adónak megfelelő ré
szét vagyis városunkban bor után 2 korona 
70 fillért, borúmat és szöilőczefre után hek
toliterenként 2 korona 02 fillért tartoznak 
fizetni.

A fenti kedvezményt elnyerni óhajtó 
ezöllöa gazdák felhivatnak, hogy ebbeli 
igényüket f. évi szeptember hó 15-ig, — a 
városi fogyasztási adószedő hivatalban, ne
vük, házszámuk, a házbeliek számáuak, a 
szőlíőbirtok terjedelmének, a házi fogyasz 
tásra fölhasználandó bor évi átlagos meny- 
nyiségének, a folyó évben remélhető ter
mésnek a házi fogyasztásra és nagyban vagyis 
56 litert tevő mennyiségben való eladásra 
szánt bormennyiségnek megjelölésével ok
vetlenül jelentsék be.

Léván, 1908. évi augusztus hó 15-én.
IBód-og-lx luajoa 

polgármester. 
5082/1908. szám.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Léva város 

legtöbb_adótfizetök 1909 évi névjegyzékének 
ÖBszeállitására kiküldött bizottság működé
sének határidejéül 1908. évi augusztus hó , 
24, 25 és 26-ik napjainak d. u. 3-5 órája 
tűzetett ki a városház tanácstermében, a 
mely napokon az érdekelt felek ez utón is 
meghivatnak. Az összeíráshoz pedig Ricz 
János tanácsnok és Fábián Zoltán aljegyző 
kiküldetnek.

Léva, 1908. évi, augusztus hó 18-án.
Eoctogrlx Xuajos 

polgármester. 
5111'1903. szám.

Hirdetmény.
Ezennel közhirró teszem, hogy Léva 

r. t. varos képviselőtestülete 1908. évi au
gusztus hó 19-ik napján tartott rk. közgyű
lésében hozott 5006/1908. számú határoza
tával a Magyar Jelzálog hneioanstól 
200,000 korona 65 év alatt tör esztendő uj 
kölcsönnek fölvételét rendelte el, — amidőn 
ezen határozatot kihirdetem s a po gármes- 
teri hivatalban és a városházi hirdetőtáblán 
közszemlére teszem, — egyúttal értesítem 
Léva város polgárait, hogy az eben 15 
napon belül a városi iktató hivatalban fel
lebbezés adható be.

Léva, 1908. évi augusztus hó 19-én.
Eód.og'ix loajos 

polgármester.
452Ö/1Ö ,8. szám.

Hirdetmény!
Léva r. t. város képviselőtestülete 1908 

Jyi augusztus hó 19-én tartott rend- is üli 
közgyíi ésóben 4525/1903 ast. alatt e határozta 
4 Dálnoky Káimanné tfs ÜiVroky Jánost é 
óvári lakosok tulajdonát kepozö és a lét a 
^13 sz. tjkvheu 1739/b. hrsz. a att főkéit 
Köíépólévai Bzölló és a rajta épii t huj óknak 

korona vételárban va ó niegvóteiét, az 
errŐl felvett adásvételi szerződés és a vo
natkozó össaes ügyiratok 15 napon át a 
J^rosi kiadóhivatalban köeszea»<ére vannak 
kitéve, ahol azok megtekinthetők s a feleb- 
ezés is ugyanott beadha.ó.

Léván 1908. évi augusztus hó 21-én.

polgármester.

4526/1908. szám.

Hivatalos-hirdetmény 1
Léva r. 1. város képviselőtestülete 1908 

évi augusztus hó 19-éu tartóit rendkívüli 
közgyűlésében 4526/1908 sz. elhatározta 
özv. .Kosztolányi Zugiaondné zíi-. Kai sor 
O i L wlajdo. át képező és a lévai 3053 
száma tjkvben A 1 tor 3061 lír.zi. bát> 
utcai piuczenek KiatjatitőH úján va.o í^Q1- 
szerzését, y határozat és a reá vonatkozó 
összes ügyiratok 15 napon át a városi 
kiadóhivatalban közszemlére vannak kitéve 
s ezen idő alatt az adófizető közönség által 
hivatalos órák időjében megtekinthetők a 
az ellen esetleg a ÍUebbezés is beadható.

Léva 1908. évi augusztus hó 21-én.
Z3óclog;lx Zuajos 

polgármester.
4939| 1908. szám-

Hirdetmény.
Léva vároR képviselőtestülete f. évi 

augusztus hó 19 én tartott közgyükében 
hozott 4939/1908. sz. határozatával a Káínai- 
utca páros számú Oldalának epitési irány 
vonalát megáilapjtá és az egyes háztelke sí
hez az építkezések aikaimával adandó köz
területek vétel írat négyzetméterenként 3 
koronában szabta meg. — Amidőn az erre 
vonatkozó határozatot közhírré és a kiadó 
hivatalban közszemlére teszem, — tudatom 
minden adófizető polgárral és az érdeítek- 
ke), hogy azon határozat, ellen 15 napon 
belül a város közigazgatási iktató hivatalé- . 
bán benyújtandó felebbezéanek van helye.

Léva, 1908. évi augusztus hó 19-én.
Bódogh. Lajos 

polgái mester.
20269jV. 1908. szám.

Hirdetmény.
Mindazok a személyek, kik az 1908. j 

évi szeptember hó 1-sö napján a szabad j 
forgalomba már átment, vagyis az 1899. évi 
XX. t. ez. szerinti szeszadó és az 1899. évi 
XXIV. t. ez. szerinti ezeszadópótlékkal is 
mar megadóztatott olyan égetett szeszes 
folyadékok kész'etevel bírnak, tne yek áru
sítás és kimérésre jogosultak birtokában 10, 
más háztartásokban a családfő birtokában 
5 liternél több al&oho t tarta maznak az
1908. évi XXVIII. t. ez, 121, 123, § értel
mében köte.esek legkésőbb 1908. szeptem
ber 3 áig az illetékes pünzügyöri szakasznál 
írásban két példányban bejelenteni,

A bejelentési űrlapok az előállítási 
költség megtérítése mellett a pénzügyőri 
szakasznál szerezhetők be.

Aranyosmaiót 1908 augusztus 17-ód. 
M. kir. Pénzügyigazgatósáy.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Jósáé’ rendőri*  flp'táay

Búza m.-mássánkéni 20 kor. 40 fill. 22 
kor. 80 HU. — Kétszeres 18 kor. 60 fill. 19 
kor. 29 fill. — Bors 17 kor. 60 fii . 18 kor 
_  fill. — Árpa 15 kor. 60 fill. 16 .tor. 20 
fill. — Zab 18 kor. — fii. 18 kor. 40 üli
— Kukorica 16 kor. — fi i. 16 kor. 40 fi.l
— Lmese 24 kor. 40 fill. 24 kor. 80 fill. — 
Bab 15 kor 60 fill. 15 kor. 80 fill — Kö
les 8 kor. 80 fill. 9 kor. 20 fib.

Az anyakönyvi hivatal lejegyzései.
1908 év. augusztus hó 16-tól 1908 évi augusztus hó 33 áig

Születés.

A szilül neve á ’< ? §
2a

A. gyermek 
neve

Horváth Oál Tamás Mária leány Mária

Szolgai Gyula Miklósy Jál>» tiu László Ferenc

Tamás J. Slampovszki 11. lei'iy Mára

Halálozás

Az elhunyt Dere Kora A halál ofc*

Andrnska József 69 éves TiidövósZ

i

Ny i Ittér.

Földbérlet.
A lévai ev. egyházközség a vad- 

almási dűlőben levő 8 hold és az 
Alsórétek dűlőben levő 2 hold szántó
földjét f. hó 30-án (vasárnap) d, u. tél 
4 órakor az egyházközség tanácster
mében tartandó árverésen a legtöbbet 
Ígérőnek 6 évre bérbeadja. Bővebb 
felvilágositást nyújt Ulreicli Nándor 
gondnok.

Jó forgalmú
hentes és mészáros üzlet haláleset miatt 
haszonbérbe kiadó. Cim: Özv. Nagy 
Kdrolyné Zseliz.

1 3 Két szobából, olő-
szoba, konyha és 

éléskamrából állá lukas azonnal kiadó. — 
Bővoboet a tulajdonoméi Laszió-utca 6 sz. 

Zsákkölcsönzö Lévánál,, 
zsákokat úgy lioiyben mint vidékre, vala
mint uj ponyvákat és zsákokat is jutányos 
áron elad Ungár Adolf Léva Kohári utcza.

Kályha raktáramat eddigi
Szepesi utca 19 szám aló. Szepesi utcza 12 
szám alá Schubert féle házba helyeztem át. 
Kohn Manó kalyhamoBter Léván.

Saját termésű
1904 évből literje 2 kor. Négy 1 literes 
üveg egy postacsomag. — Egy 136 literes 
hordó 240 ltorona. — Fanz előzetes bekül
dése vagy utánvétel mellett szállít dr. Haas 
Bertalan ügyvéd Sátoralja ujhely.

Bérbe adó
vagy örök áron eladó

a báti utcai pince sorok között — 
Léva város jégvermével szemközt, egy 
tágas 94 köbméter ürtartalmu jégve
rem, melyben 130 szekér jég raktároz
ható el.

A jégverem 3 év előtt újonnan 
épült lévai kőből és cement habarccsal.

1908. évi december 15-től bérbe- 
kiadó vagy örök áron eladó-

Értekezhetni Tóth Dániel tulajdo
nosnál László-utca 18. szám.

T- Eladó “ 
circa 100 Hektoliter 5-7 hektoliteres 
príma boros hordó.

Bővebben Amstetter Imre dohány 
nagyárusnál érintkezhetni.

évfolyam BEIRA FÁSOK J3elef«
: xxa.poxx S-S órái . —

Somogyi Mór 
tanár, zongoraművész 

ó I !o m il erv képesített okleveles zenetanár 
dltdllllldg igazgatása alatt álló ZENE-

Budapest VII. Erzsébet-körtV. 44 
zongora, hegedű ének, gordonka, oimbalom, az 
összes fuvő- és vonóshangszerekro, valamint zene

elmélet! tantárgyakkal.
Állami’ag dipl. zenetanárok. -A tanerők létsz- 26. 

....... Vidéki leányok részére .......

INTEKNATUS
Prospektusssal kívánatra szolgál az IGAZGATÓSÁG?
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PADLÓ
DUSZTLESZ4 AMERIKAI

POBMEHTESITÍ
Nagy előnye, hogy a padlói con.«rvilji, ami óllal mentei minden nedveaaog behatásitól, nem korhad, 

nőm támadja a azúfórog á» megvédi a gombától da KSkáppi n a p -dlót tor.ó,sa teszi.
Egyaaeri beeresztés után is te'jeeen p .rmeot. siti a padlót » igy különösei, iskolai tantermekben es nyil

vános helyiségekben igen alkalmaB a baeilnsok terjedésének megglitlására.
Egy lapos edénybe öntve bele ezen pormentesitö olajat, régi paitvisse vagy kelővel vékonyan, |Ó1 

Szétdörzsölve kell azzal bekenni a beeresatendő padlót. A takarításnál (söprésnél^ nem kell fellocsolni mert 
por m m képződik — hanem elég kefével vagy törlőruhával a padlót fellörölui.

Ára k'logramonkánt 60 fillér, hordóvételré’ o csóbb. 
FŐBAKTÁB: 

KERN TESTVÉREKNÉL LÉVÁN.
Ajinhír k továbbá belföldi 

FACONSERVALÓ OLAJAT 
kapu, ajtó, ablak, háztető, zsindtly, kcr.téi, lolyoió, árnyékaiéit, istálló. szekerek stb. 

befijHttfs -re éb tarlóvá tételére.
Ára kiloQramenkéir 30 fii ér.

Mótorvevők figyelmébe,

Herkules mótorvállalat,
Z3-u.cLa.pest, "V.. Váczl-ut 30. H 

Ajaiíja uqy cséplési, mint malom , 
üzemre kitünően alkalmas, legegysze
rűbb benzlnlokcmobiljait, melyek V. kar. 
Váci ut 30 szám alatti gyárban barmikor 

üzemben megtekinthetők.

Teljes 
jótállást 
Kifonastalan 
üzemért

Üzemzavarok kizárva.
Bámulatos egyszerű szerkezet! 

Rendkívül csekély benzinfogyasztás 1 !
13 -14 éves fiú 13 kezelheti ! 

Árjegyzék Ingyen I Olcsó árak részletfizetésre!

200 dili, elismerő levél a Magyarországon üzemben lévő motorokról

1908. évi 2848. szám.

Verseny tárgy alási hirdetmény.
A zsarnócai ni, kir. erdőbivatal kerületében a Gélét 

nek község határában fekvő kincstári trachyt kőbányák 
kihasználási joga az 1908. évi október hő 1-től az 1913 
évi december hó 31-ig terjedő 5 és 1/4 évre az 1908 
évi szeptember hó 21. napjan délelőtt II órakor az alul
írott ni. kir. erdőhivatal tanác termében megtartandó I 
nyilvános Írásbeli versenytárgyalás útján bérbe fog adatni

Ezen versenytárgyaláson a versenyzők a következő 
öt csoportba sorolt kőválasztékok szerinti részletezéssel 
tehetnek ajánlatot.

1. ) Közönséges malomkövekre darabonkénti egység
árakkal.

2. ) Több ös’zeillesztett kődarabból való úgynevezett 
francia malomkövekre darabonkénti egységárakkal.

3. ) A kőbánya területén levő kőbányákban található 
terméskő hulladékra köbméterenkénli illetve kétfogatu 
fuvaronkénti egységárral.

4. ) Vagdalt kőre, szegélykőre, korlátbábra (korlátkő) 
és határkőre köbméterenkénti egységárrd.

5. ) Műkőre (quader) fedő vagy erkélylapra, párkány
kőre, lépcsőfokra, és általiban faragott épitőkőre köbmé
terenkénti egységárral.

A fenn 1 5 csoport alatt elősorolt különféle kővá
lasztékokért a bérlő által fizetendő legkisebb évi haszonbér 
6800 (Hatezernyolcszáz) korona, mely azonban a verseny 
tárgyát nem képezi, és amely a szerződ is feltételei szerint 
oly esetben fogja a kincstárt megilletni, ha fenn az 1-5 
csoportokba foglalt kőválaBztékok után a versenytárgya
láson megállapított egységárak szerint számított összeg 
az illető évben ezen 6800 koronát el nem éri.

Árverezni tehát csak a fenn 1-5 csoport alatt előso
rolt kü ÖDÍéle kőválasztékok egységáraira lehet, olyképm, 
hogy a jelzett öt csoportban foglalt kőválasztékokra 
együttesen és csak egyenlő százalékban kifejezett felüifi- 
zetés Ígérhető ; az a'ánlat tehát, melyben az 1-5 csoportba 
tartozó kőváíasztékokra más-más százalékban kifejezett 
felülfiz ;tés ajánltatnék meg, mint az igybehasonlitásra 
alkalmatlan figyelembe vétetni nem fog.

Hasorilóképen figyelembe vétetni nem fognak az 
utóajánlatok és távirati ajánlatok sem.

Bánatpénz 1000 korona.
A kikiáltási egységárak jegyzéke, nemkülönben az 

általános árverési és részletes szer.Öd'si feltételek az alul
irt ni. kir. erdőhivatalnál és a geletneki m. kir. erdőgond- 
nokságnál ez évi augusztus 23-tól kezdődőleg a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők, vagy kívánatra az érdeklődők
nek megküldenek.

Zsarnóca, 1908. évi, augusztus hó 16.-án.

M. kir. erdőhivatal.

Knapp Dávidj
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára Léván.

Piactéren — nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
— újonnan épült házamban nagy választékú 

. állandó gépkiállítás 
van berendezve, melynek megtekintésére az érdeklődő 
közönséget — vétel kötelezettség nélkül is — mindenkor 
szívesen látom és szakszerű magyarázatokkal készséggel 
szolgálok.

Hazai gyártmányú gépek 
u m. HOFHERR és SCHRANTZ féle gőzcséplő 
készletek, GANZ féle motorok minden nagyságban 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.

*7’

« Meghívók «■
# díszes kivitelben készíttetnek V 

Nyitrai és Társánál Léván. &

MT Hölgyek 

részére nélkülözhetetlen!!

Legjobb szépitőszer a

FÖLDES-féle MARGIT CRÉME

Kapható minden gyógyszertárban, drogériában és illatszer
kereskedésben. — Postán utánvétellel vagy a pénz előzotes bekül
dése után küld a készítő :

■3 
flfi
- X
e «
52

Pár nap alatt biztosan eltávolít szeplöt, 
májfoltot, pattanást, borátkát (Mitesser) 
és minden más bőrbajt. Kisimítja a ráncokat 
és az arcot fehérró, simává varázsolja, 
üdit és fiatalít.

O
vako 

utánzat

E 3 Ára; Icls tég-oly 1 Jeor., xtag-j.- 2 leor. o ®: x*  c

Q
KtVALÓ T0 LETT-CIKKEK: Margit hölgy 

por (3 színben) 120 kor.. Margit-szappan 
70 fill., Margit-fogpáp 1 kor, Margit- 
areviz 1 kor

5 g-

FC5IL1DE& KELENÍEN gyógysz. ARAD
Főraktár Láván: Medveozky Sándor és Dezseri 

Boleman gyógyszertárakban.

Nyomatott Nyitrai éa Társa gyorssaj tóján Léván.


