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HIRDETÉSEK
□ centiméterenként • 4 fillér.
Nyílttéri közlemények garmond- 

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

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak. 

ELEI.ÓS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR 
Megjelen vasárnap reggel. 

fömünkatárs : Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
kiadóhivatalba kórjuk utasítani.

A LAP KIADÓJA - NYITRAI és TÁRSA.

Lakbérosztályok.
A törvényhatósági jogú és rende

zett tanácsú városok kiküldöttei a 
héten tartották meg kongresszusukat, 
amely azzal a kérdéssel foglalkozott, 
hogy mi módon lenne leghelyesebben 
felhasználható azon két millió korona, 
amit a kormány átmenetileg beállított 
a városok közigazgatási költségeinek 
fed-.zésére. Az értekezlet csaknem egy
hangúlag annak a nézetének adott 
kifejezést, hogy ez a két millió korona 
legcélszerűbben a tisztviselők lakbéré
nek kiegészítésére volna fordítandó, 
hogy igy legalább ez a javadalmazásuk 
megközelítené az állam és megyei hi
vatalnokok lakbérét.

Ez volna véleményünk szerint is 
a leghelyesebb. Azonban ez az intéz
kedés is csak akkor lenne kifogástalan, 
ha az állami lakbérosztályok a tény
leges viszonyoknak megfelelő kategori- 1 
ába Boroztattak volna. Az egyes városokat 
a minisztériumban a házbéradó-vallo- 1 
mások alapján sorozták osztályokba s 1 
igy megesett az nem egy várossal, 
köztük Léva városával ie, hogy félre- | 
magyarázott és sablonszerűén szerkesz
tett kimutatások alapján csaknem az 
utolsó lakbérosztályba Boroztatott. En
nélfogva a Léva városában működő 
tisztviselők nem kapuak nagyobb lak 
bért, mint Aranyosmaróton, Ipolyságon 
vagy mondjuk Oszlányban. A különb
séget nem tudják észrevenni a város 
és a község között, ami egyébként | 
nem is csodálható, amikor a posta és I 
távirda igazgatóság által kiadott telefon 
előfizetők névsorában Aranyosmarót, 
miut város szerepel, a Léva a járásba 
osztott község gyanánt van feltüntetve.

S ha már most tekintetbe vesszük 
»zt, hogy a törvényileg történt meg
állapítás 10 évre szól és hogy a meg
szabott összeg korántsem fedezi már 
>»a sem a háziurak által követelt 
házbért, ellenben a steigerolások határát 
megszabni továbbra is korlátlanul 
övék a hatalom : előctüuk áll leplezet
lenül lakáskérdésünk megoldásának na
gyon is siralmas és szomorú képe.

Amint jól tudjuk azt, hogy a 
lakbérek megszabásának alapjául a 
rendes viszonyok mellett, csakis a 
házbérjövedelem-adóvallomás szolgál
hat ; éppeu oly jól tudjuk azt is, hogy 
Léván a házbéradó vallomások kétes 
hitelük miatt a legkevésübé sem al- | 
Italmasak az állami tisztviselők lakbér- 
fl’»zegének megállapítására ; mert vagy 
feni tárják fel a valót, vagy pedig I 
°jan szükséglakások bérösszegét tűn- 1 
tetik fel, mely csak szorult kényszer

okból tűrt, de egy államtisztviselő 
állásához mérten szabályszerűen meg
illető lakás feltételeinek végképpen 
meg nem felelnek, s igy csakis egy 
már régen nélkülözve túrt tarthatatlan 
állapotról tesznek tanúságot, melynek 
megszűntét egy igazságos lakbérsza- j 
bályozástól joggal remélhettük.

Minden intelligens ember (az állami j 
tisztviselő is tán e kategóriába esik) 
igényt tarthat (az államtisztviselőt meg 
szabályszerűen megilleti), egy tágas, | 
világos, száraz és állásához mért ké
nyelemmel biró teljes mellékhelyisé
gekkel rendelkező lakásra. A lakbér 
osztályok megállapításánál alapul vett 
3 szobás lakásnak az előadott feltéte
lekkel feltétlenül bírnia kell, követke
zésképpen az ilyen lakás házbérösszegét 
fedeznie is kell a szabályozás szerint 
meghatározott lakbérösszegnek. Már 
most azt szeretődje tudni, vájjon akad-e 
majd egy is azon háziurak közű1, kik 
az adóbevallásban 3 szobás lakásukat 
oly csekélyre taksálták, egy teljes és 
modern három szobás lakást 400—450 
koro ia árban bérbe bocsátani hajlandó ? 
Mi azt hisszük — nem!

Az államkormány persze nem hi
bás, mert nem lehet tudomása azon 
anomáliákról, hogy itten egy-két szobás 
lakás közé ékelt sötét — lomtárnak, 
de sem nappali, sem éjjeli tartózkodásra, 
már egészségi szempontból — nem 
alkalmas lyuk, háromszobás jelleget 
nyer.

Elodázbatatlanul intézkedni kell 
az iránt, hogy Léva városa a tényle
ges állapotnak megfelelő lakbérosztályba 
jusson.

Ép a múlt számunkban tettük 
szóvá a tisztviselői lakások építésének 
kérdését. Kiemeltük, hogy a tisztviselők 
részére alkalmas lakások volnának 
építhetők a tisztviselő lekötendő lak
bérére fel veit amortizációs kölcsönből. 
Tekintve azonban, hogy az épitkezési 
költségek a lakásviszonyokkal szoktak 
arányban állani, s hogy az utolsó tiz 
év alatt hihetetlen áremelkedés tapasz
talható minden téren, kétségkívül e 
kérdés megoldásánál nagy fontosságú 
szerepe van a lakbérosztálynak, vagyis, 
hogy a tisztviselő kap-e annyi lakbért, 
amely az itteni viszonyoknak megfelel, 
amelyre számadásainkat alapíthatjuk.

Oda kell tehát törekednünk, hogy 
városunk magasabb lakbérosztályba 
jusson, mivel eddig a tiz évenkint 
eszközölt sorozásnál elmulasztottuk a 
szájunkat kinyitni s ott, ahol az osz
togatás történt, igazunkat bizonyítani. 

Panem . . .
II szánk önálló kenyérkeresetre utalt 

dolgos népe sóvárogva várja az időt, ami
kor az országnak lekötött és szunnyadó 
erőt felszabadulnak és uj tápláló ereket 
nyitnak a mindennapi kenyér biztosításához.

Sajnos, Kánaán voltunk m ndig, de a 
saját zsírunkkal nem tudtunk mit csinálni. 
Mr sem vagyunk sokkal különben. Hiszen 
Magyarország gazdasága ma is parlagon 
haver, népünk sorsa hasonlatos azéhoz a 
milliomoséhoz, aki betegség folytán kincsei 
mellett éhen hal. Bővében vagyunk a ter
mészeti kincseknek, amelyek hozzáférhetet
lenek ; a magyar értelem és a magyar 
munkáskéz a külföldön megbecsült és szí
vesen látott értéket jelent, mig idehaza 
alig tud száraz kenyeret keresni.

Nincs osztályunk, amelyik panaszokat 
ne hallatna. A gabona potom áron kél és 
a kenyér drága. Az áru a kereskedő, az 
ipari portéka az iparos nyakán marad és 
az aryag folyton drágább. A munkabér 
magas minden kereseti szakmában és mégis 
ezer, meg ezer munkás nyomorog. No az
után ott van az adó, amely ránehezedik 
miuden emberre és tárgyra és bonyolult, 
mint a binár, amelyből bajos kikeveredni.

Mai viszonyaink között lassankint álta
lános lesz uálunk is az a felfogás, mely a 
munka szimbólumában látja a polgári eré
nyek dicsőítését. Az uj idők fundamentu
mába tehát a munka dicsőítését kell befek
tetni. Mint hajdan a véres kardot, úgy 
kell most meghordozni az országban a 
munkás zubbonyt, hogy ennek láttára a 
hangos dologkerülők zajos lármája elné
muljon.

Kenyérmunkát, kenyérprogrammot vár 
az ország.

Ennek a felfogásnak a jegyében indul 
meg az az újabb mozgalom, me>y egyelőre 
egy szervezett iparospárt megalakítását 
célozza.

Rleiünkről csak örömmel látjuk, hogy 
az a kérges tenyerű, verejtékes munkából 
elő a a hazafiasság eren mindig elöljárt 
iparososztály, mely sokkal fokozottabb mér
tékben kürd a megélhetés nehézségével, 
mint a társadalom többi osztálya, kead 
kibontakozol az üres frázisok szuggesstió- 
jának hatása alól s megunva a meddő köz
jogi vitákat s a papiroson levő úgyneve
zett. uemzeti vívmányokat, rálep a józan 
realizmus talajára, belátván azt, hogy ma 
már a békés alkotó munkásságban és nem 
az üres urjoogatásban rejlik a hazafiasság.

Nem tudjuk : m osoda szervezet kiván 
lenni az uj alakulás, miképpen kootemplál- 
ják annak vezetői működötök kereteit, azt 
sem kutatjuk, micsoda háttér csirástatta ki 
a mozgalom magját, de már magában az 
idea, a gondolat olyan, hogy nem haladha
tunk el mellette szó nélkül s rá kell nu-
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latnunk arra, mint a felfogások tisztulásá
nak jellegzetes azimptomájára.

Meg kell állnunk e jelentős mozzanat 
előtt, mely a „panem et circenses“ jelszavá
ból szokatlan realitással a kenyeret ragadja 
ki, átadván a politika cirkuszjátékait a 
múlt lomtárának.

Érdeklődéssel várjuk a mozgalom fej
leményeit, mely helyes pontból indul ki 
s reméljük is, hogy nem fog ferde utakra 
tévelyedni.

Leszögezzük a világot mozgató óriás 
betűket : Panem.

Mert ez az öt betű a függetlenség, a 
hazafiasság, a boldogulás elengedhetetlen 
feltétele.

Hiába teszünk éles közjogi distinkci
ókat, hiába verjük mellünket féltéglával, 
hogy igy meg úgy, majd megmutatjuk az 
egész világnak és a többi, viselkedésünk 
jámbor szóazátyárBág marad, mig a kenyér
kérdés fontossága bele nem fészkeli magát 
a lelkekbe s el nem foglalja méltó helyét 
ebben a nagy pipáju, kevés dohányu or
szágban.

Mert amig kenyere nincs a népnek, 
keresete az iparosnak es kereskedőnek, 
amig terményeit nem tudja értékesítem a 
mezőgazda, addig ne is álmodjunk önálló, 
független, hatalmas Magyarországról, mert 
keserves lesz ébredésünk.

Gazdasági házi ipar
A mai munkásigényeknek, követelé

seknek teljesítése egyenesen a gazdák rom
lására vezet s megfordítva, a munkás 
helyzete a folytonosan emelkedő drágaság 
mist;, tarthatatlan, megéibe ése forog sok 
tekintetben kockán. Alig van ma olyan 
ember, aki ne látná be, hogy ezen a tart
hatatlan helyzeten, kölcsönös s méltányos 
megegyezéssel segiteni ked.

A munkások tulcsigázott követelése a 
munkaidőre vihető víbszs. Tudvalevő, hogy

TÁRCA.
A mi utcánk bolondja.

Irta; farosa Ferenc.
Öt évtizednek múltja áll ugy-n mögöt

tem s ezt a múltat és annak eseményeit 
jól ismerem, mert a lefolyt idő alatt váro
sunk minién mozzanatát élénk figyelemmel 
és érdeklődéssel kísértem. Ez azonban en
gem ki nem elégít, mert csak arról irhatok, 
amit magam tapasztaltam, vigy amit biztos 
forrásból hallottam.

Még igen sok, általam ismeretlen és 
mindnyájunkat közelebbről érdeklő dolog 
kerülhet e rovat alatt a nyilvánosság elé, 
ha a Barsnak olvasói akár közvetlenül, 
akár közvetve adatokat nyújtanak nekem 
ezek megírásához.

Minden, még a legcsekélyebbnek látszó 
közlésért őszinte köszönetemet előlegezve, 
— kérem, hogy menjünk most át a mi ut
cánkba, ahol bemutatom a mi szerencsétlen 
bolondunkat, aki jobb sorsot érdemelt volna 
meg.

Azoknak, akik Léván, a belvárosban 
laknak, nem kell messzire fáradniok, hogy 
a mi utcánkba érjenek. Sétáljanak át a 
vár és várhegy között tört szoroson, a ba
golyvár alatt, ahol jó időben csak fúj és 
fütyül a szél, de zord időben nagyokat 
süvít, — és elébük tárul a mi utcánk, amely 
ma tudvalevőleg a Kohári nevet viseli.

Történetünk idejében ez az utca sok 
mindenről volt nevezetes. Hogy miről ? el
mondom sorjában.

kivéve az állandó szerződéssel biró munká
sokat, egy nagy rész az évnek majdnem 
felén át munka nélkül van s igy ezek a 
rendes gazdasági munkaidő alatt igyekeznek 
a maguk részére oiyau bért kikötni, amely 
mellett biztosítva tudják megélhetésüket 
arra az időre is, amikor a gazdasági dolog 
szünetel. Itt kell első sorban segíteni, itt 
keli olyan módokról s eszközökről gondos
kodni, melyek által mindenki tisztességes 
munkája árán szerzett keresményéből bizto
síthassa maga és családja fenntartását s ne 
utazzék a birlokosságnak a kizsákmányolá
sára.

Gazdasági házi ipar létesítése az el ő 
éa legfőbb feladat. A mai háziipari foglal
kozásnál a termelés teljesen szervezetlen. 
Hogy például többet ne említsünk, a cse
mege-szőlő nagytermelők kosárszükségletüket 
kénytelenek külföldről fedezni, minthogy 
az itteni munkások nem képesek a töme
ges megrendelést teljesíteni, nincsenek be
rendezve a nagy termelésre. De ilyen szer
vezetien a termelés másnemű háziipari 
ágaknál is. A keresett cikkek nem állanak 
a megkívánt formában és kellő mennyiség
ben a fogyasztó rendelkezésére. Azon he 
lyek kivételével, amelyek megrendelésre 
dolgoznak, a házi iparral foglalkozók a ter
melésnél minden módszer nélkül járnak el 
s a legtöbb esetben még a helybeli piac 
igényeihez sem alkalmazkodnak. Már pedig 
a fogyasztónak meg van a maga igénye s 
ha valamiért pénzt ad, attól megkivánja, 
hogy az céljának megfelelő s használható 
legyen.

A gazdasági háziipari foglalkozás egyik 
lényeges nehézségét képezi az is, hogy a 
munkás a legtöbb esetben még a legkez
detlegesebb eszközt >s nélkülözi s az ilyen
formán előállított tárgyak amellett, — hogy 
sok fáradtsággal készülnek, formátlanok s 
a keresletnek nem föleinek meg. De meg 
a tömeges termelés jobb eszközök nélkül 
el sem képzelhető. A házi iparral foglalko
zók uagyrésze az üzleti szellemet hirböl 
sem ismeri s ha csekély számú készítmé
nyét helyben nem tudja értékesítem, bizony 
az a nyakán vész. Legjobb esetben egy 
elelmes vállalkozó zsákmányává lesz, hí 
értekén jóval aiuli árban egesz vidék ké
szítményét összeharácsolja s busás haszonnal

1848 előtt még külön bírója volt. Az 
utolsót, bajusz Józsefet, utcánk legmaga
sabb és legerősebb alakját, mint öreg em
bert, én is ismertem.

Utcánk lakosai többnyire a felső vidék
ről vándorolván ide, még a műit század 
közepén is túlnyomóan tótul beszéltek ; de 
beszédüket sűrűn keverték magyar szavak
kal. Ha pedig magyarul társalogtak, a 
szavak fele bizonyosan tót keverékből 
állott. A két nyelv összezagyválásában ki
vált az asszonyok remekeitek, akiknek már 
akkor is megvolt az a szokásuk, hogy töb
bet beszéltek, mint a férfiak.

Hogy csak egyetlenegy példával i lusz- 
tráljam a hegyaljaiak azon időbeli beszéd, 
módját, idézem egy anyának fiához intézett 
kővetkező figyelmeztetését :

— Jankócska! Ott van a frustyikod 
a mór.kon. Papád meg, oszlengat vihanyád 
ki a libákat a huszapaszára 1

Ez magyarul annyit tesz, hogy ; Janikai 
O.t van a reggelid a falacskán. Idd meg, 
azután hajtsd ki a lúdakat a libaiegelöre 1

A házak, közül csak hatnak volt fa
zsindelyből a teteje, a többit Bzalrna födte. 
Az utcának a hegy aljában épült során 24 
háznak nem volt kapuja. Az egész város
ban itt merült el a sokszor tengelyen felül 
érő sárban a legtöbb szekér.

Akkor csak az Úri — a mai Széchá- 
nyi-utca ékeskedett nálunk macska- és ku
tyafej alakú kövezettel. A járdát ezen ut
cában is a házak mellé lefektetett vagy 
élükkel felállított lapos éa nem lapos kövek 

értékesíti. — A forgató ritka esetben áll 
összeköttetésben a termelővel, sokszor mép 
az első vásárlóval sem, hanem a harmad,® 
negyedik kézből szerzi be szükség.étét' 
Ilyen értékesítés mellett midőn atiny, gj,! 
vetítő dija terheli, képzelhető, hogy mi jut 
a készítőnek. Ilyen értékesítés mellett a 
munkadij olyan csekély, hogy a munkásnak 
tényleg nem érdemes ezzel az iparáveal 
foglalkozni.

A házi ipar fellendülését nagyon hát- 
ráitatja az is, hogy a készítő kész munká
jának az árát azonnal akarja. Nálunk, pedig 
tudvalevő, hogy a kereskedők lányom® 
többsége hitelre szokott vásárolni, már 
pedig háziipari termelő hitelt nem nyújthat 
hiszen napról-napra él s igy a kereskedő 
megy külföldre vásárolni, hol bőséges hitelt 
kap, ha kell, hosszú időre is.

Ezt az akadályt ke.i először is elhá
rítani a akkor a háziipar fejlődése biztosítva 
lesz s a munkáakérdés is méltányos meg
oldást fog nyerni. Hiszen háziiparral szegéuy 
emberek foglalkoznak s azok is leginkább 
télen s ha bajukon segítve lesz, gazdasági 
munkásaink nagy része téli munkához jut, 
magáuak akkorra is tisztességes keresetet 
tud biztosítani s igy nem fog folyamodni 
olyan módhoz, amellyel a birtokos osztály 
romlását idézi elő. Igaz, hogy a gazdasági 
háznparral is mezőgazdasági munkasaiuknak 
csak egy részét tudnánk téli munkával el
látni, de ez nem azt teszi, hogy az ílleiekea 
tényezők épen ezen ok miatt szemet huny
janak a kérdés előtt. Hogy milyen intézke
dések szükségesek ide, ezt epen a fentem- 
litett hiányok mutatják meg. Szervezni 
kell a termelést olyan alapon, hogy a gaz
dasági iparral foglalkozó munkásom olcsó 
hitellel láttassanak el oly célból, hogy a 
munkához szükséges eszközöket és anyagokat 
beszerezhessek, nagyobb megrendelések tel- 
jesitésére vállalkozhassanak a hogy munka
dija:!. at készítményeikért azonnal megkap
hassák. A termelésnek ilyen eszközlését a 
szövetkezés utján lehetne a legsikeresebben 
keresztülvinni. Szövetkezés utján a munká
sok pénzhez juthatnak s a szükséges anyag
nak nagyobb mennyiségű s így OiCsóon 
beszerzésére is van tehetsegük es meg van 
adva a mód ogyöntetü, tömeges kezelésre 
s tömeges áruknál kedvezőbb értékesítésre, 

képviselték. A város többi utcáiban nyáron 
a feneketlen por, őszkor és tavasszal a 
mérhetetlen sár pótolta a mai aszfaltot.

Az Üri-utcanak kövezete részben a 
nagy templom tornyának anyagából került 
ki. Ugyanis 1808-ban júiiua hő 23. éa 24-én 
iszonyú tűzvész pusztított Láván. A bel
városnak több utcája teljesen leégett. A 
tűz által elhamvasztott épületek között volt 
a plébániai templom is, amelynek tornya 
szintén a tűz martalékául esett és a haran
gok is elolvadtak.

A templom rövid idő múlva újra tető 
alá került, de » tornyot — pénzhiány miatt 
— nem tudták helyrehozni. Üszkös falaival 
néhány évig meredt az ég felé a végre’ is, 
mert a düiedezö falak közveszélyesekké 
váltak, — lebontották és a kőanyagot az 
utca kikövezésénél használták fel.

Később, amikor a harangok elkészül
tek, egy alacsony és formátlan faalkot
mányban helyezték el azokat, amely évti
zedeken át igen gyakran a városi cigányok 
tanyájául szolgált és a templom tövében 
posványos környezetével hosszú ideig disz- 
telenitette a városnak legszobb részét. A 
haranglábakat akkor rombolták le, amikor 
a templom mostani két csinos tornyát kapta.

Ezek a tornyok — diszül szolgálván 
a templomnak éa a városnak — első sor
ban Báthy László prépostnak — a kultu
rális téren iétesite t más nagyszabású és 
értékes alkotásai mellett — rendkívüli bús- 
galmát és jóislését dicsérik. Ő alakította • 
Toronyépitö-Társulatot, amely társulat tagi**  
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rendo'ke»<1|,ül‘r0 aB o'esó hitel munktdij 
Elégre, sőt az értékesítésnél a kcreske- 
Jönnek riyujtai dó hitelre íb \ a övetkezet 
laegieiideléBeket, vállalatokat szerez tagjai
nak, felkeresi a piacokat éa segélyt nyújt 
versenyképes árukat előállító munkásainak. 
y0| a szövetkezetek alapításához az alap- 
feltételek hiányoznak, ott a község és a 
hatóság feladata, hogy h ,zi kezelésben 
munkatelepeket létesítsen, ahoi a mezőgaz
dasági munkák szünetelése alatt a gazda
sági báziiparral foglalkozó munkások mind- 
,ÍOD előnyöket élvezhessék, melyeket a 
szövetkezés nyújthat. Igen természetes, 
hogy a munkások ezen termelő szövetkeze
tei községi munkatelepei az állam, a tör
vényhatóság, községi testületek, gazdasági 
egyesületek részéről a legmesszebbmenő 
anyagi s erkölcsi támogatásban részesíten
dő. Hiszen a tapasztalat azt mutatja, hogy 
alig van év, amikor az állam, a törvényha
tóságok éa községek telvizidején ne lenné
nek kénytelenek a munka és az ezzel járó 
keresotbiány miatt nagymérvű segélyt ki
osztani a ez az alamizsnaosztás pedig a 
bajt még jobban eimergeeiti. A foglalkozta
tási terűknek ilyen irányú kiszélesítése 
hathatós módja a munkáskérdés megoldá
sának.

így fog nyerni békés megoldást az a 
veszélyes ellentét, ameiy a birtokos oszta y 
és a munkások között ma már fenyegető 
módon kiéiesedett a mely, ha továbbra is 
megmarad mostani állapotában, az egyik 
félnek káros romlására fog vezetni feltét
lenül. A tisztességes munkával biztosított 
megélhetési inod olyan erkö esi kényszer, 
minden emberre nézve, mely elöl a maga 
romlása nélkül ki nem térhet s ha mégis 
kitér, akkor a felelősség önmagát terheli. 
Addig azonban mindnyájunké ez a fe éles
ség. Ha a mindennapi é.et oly megélhetési 
nehézségeket áilittot ma minden foglalkozási 
körben élő ember elé, ame.yeket legyőzni 
a sajat erejével és tehetségevei nem tud, 
segítségére keli jönnie a köznek, az egész
nek s lehetővé tenni, hogy ne csak egyik
másik, hanem minden téren a becsületes és 
tiszteesiges munka s az ezzel jaió anyagi 
előny biztosítéka legyen a megélhetésnek.

Ez a törekvés leend a iegbathatósabb 
ellenmérge a minden téren erősen grasszaió 
szociális luihajtásoknak, ezzel szünletheijü i 
meg, vagy legalább egy lőre csökkenthet
jük a sok kivándorlóét s ezzel szállítjuk le 

sorában szép számmal vo.tak képviselve a 
többi feiekezetelt hívei is, ami legszebb bi- 
zonyi'éka unnak, hogy nálunk a négy fele
kezet nemcsak türelemmel viseltetik egymás 
iránt, a legjobb barátságosa és egyetértés
ben él, — hanem a szükséghez képest 
anyagilag is készek egymást támogatni.

A lévaiakat tornyot nélkülöző temp o- 
mukért sokat bosszantották. Azt fogták 
rájuk, hogy a tornyuk Nyitrán van, mert 
ott csakugyan volt egy torony, ameiyuek 
nem volt temploma.

A< Úri-utcának páratlan rosszasága kö
vezete 1889. szept. hónapjának 18., 19., 
20. és 21 napjain Tisza Kaimaunak tűre.met 
is erős próbára tette, aki a jelzett napokon
* dunáninueni reform, egyházkerület gyű
lésére jött hozzánk és a tanítóképzőben 
volt szállva. Innen napoukint töbuször 
kellett a ref. templomba sétálnia, ahol a 
gyűlések tartattak. Minden egyes uija al
kalmával szóba hozta a maetkafejeket. A 
bucsuzásuál pedig azt mondotta, hogy sok 
kellemes emlékkel távozik Lóvá, ól, de a 
tessz kövezetét sem fogja egyhamar elfj- ( 
Ejteni,

Őszintén sajnáljuk, hogy a gyűlés nem 
évvel később volt megtartva. Akkor 

®kr aszfaltjárdákkal vártuk volna a nagy
*• kiváló vendéget.

Folyt, Wv.

a méltányos niveaura a munkásoknak, kü- • 
lönösen a mezőgazdasági munkásoknak 
részben a nehéz megélhetési viszonyokban j 
rejlő, részben pedig a szociális féktelen 
izgatások által felcsigázott es túlhajtott 1 
követeléseit.

Küiöntélék.
— Bars varmegye közigazgatási 

bizottsága t. ho 13 au tartotta havi rendes 
ülését a vármegyeház nagytermében. Simonyi 
Béla, főispán, szabadságon lévén, az ülésen 
Mailáth István, alispán, elnökölt. Jeleu voltak 
Bathy László, Dr. Bottka Győző, Deinuay 
Vilmos, Koszté ányi Sándor, L vaticö Gusz
táv, Zuamonák Sándor és Zongor János 
bizottsági tagos, tov^boá a főorvos kivéte
lével az összes üőadók. — Az alispán! je
lentés tudomásul véte e után, a jegyzői kar 
referálta ei az, ügydarzoosat, köziüg Kele- 
Ctéoyi Halasi fellebbezéséi a masaiét iskolai 
adó ellen, melyet a bizottság egyhangúlag 
elutasított. — A kir. pénzügy.gai gató jelenti, 
hogy a folyó evbei; csaknem miudeu adó
nemben telemben kisobu összeg folyt be, 
mint az elmúlt evben. Ez az oaa, hogy 
több helyütt a felelősség KÍmoudását kellett 
kérnie. — A kir. taufeiügyelö » vármegye 
területén engedélyezett államsegélyekrö. telt 
jelentést, melyekkel az áhamsegely fizetés 
kiegészítés es korpóclék címen több mint 
százezer korona összegre emelkedett. — A 
kir. ügyész, kir. főmérnök es állatorvos je
lentéseinek tudom isui veteie után az alispán 
azon községek kérvényéről cm.ékezett meg, 
melyek a nagy jégverés miatt kedvezményes 
vetőmagért folyamodtak a földmivelésügyi 
miniszterhez, A miniszter távirati utón haj 
landóuak mutatkozott a jegvert községeknek 
2 évi kamatmentes kő.csont engedélyezni a 
vetőmag beszerzésére, ha a főispán és alis
pán személyes anyagi fele-össéget vadainak 
a községekért. A bizottság megütközéssel 
fogadta ezt a szokatlan eljárást és hosszabb 
eszmecsere után Levalich László, közgazda
sági előadó es Bzthy Laszio, bizottsági tag, 
indítványára elhatározta, felír a miniszter
hez, hogy vagy engedélyezzen a miniszter I 
a szegény, kárvallott gazdáknak a miniszté
riumnál levő veiömagaiapuól 30% kedvez
ményes kölcsönt vagy adjon kel évi kamat
mentes kölcsönt, de no kösse azt o.y kivi
hetetlen fj'leie bez, hogy a kölcsönőkért a 
foispau es alispán személyes felelősséget I 
váfaljanak, mert ez nem ieuue egyen, m.ut 
a aegeiy egyszeiü megtagadása. — Egyéb 
tárgy uem léven, elnök az ülést 12 órakor 
b fejezte.

— A lévai uj tanitóképzöiűiézet 
Mar meg lesz, küldés Ede, ouUapea'.i okle
veles építész, akit a valiaa és közokta sügyi 
miniszter a lévai állami tanítóképző terveinek ; 
sürgős elkészítésével megbízott, a múlt hé
ten varosunkban időzött. Megnézte a kepezde 
telkét. Összehivatta az intését tanárikará , 
hogy k.ki előadja az uj épületre vonatkozó 
Hzakvéleményet. A tauaii testület valóban i 
nagy tudassa! es muUern kívánalmakkal 
sietett az állami építész nagy muukáiának 
a megkönnyítésére. Földes Ede, építész, 
rendkívüli figyelemmel hallgatta meg az 
összes elöterjeszieseket. Jegyzeteket, rajzó- 1 
kát készíteti magánaí, hogy az uj terve- I 
zetoen lehetőleg mindenben érvényre juttassa I 
a tanárikar bo cs tapasztalatokén alapuló j 
megjegyzéseit.

__ Tankötelesek. A be nem iratko
zott tankötelesek összeírását a varos által 
kiküldött tanítok befejeztek. Találtak 181 
tankötelest. Etek 1 i0nagyobb reizben ismét 
lőBÖk és iparostauooCoK. Rsudes iskolás 
gyermek csak 22 nem iratkozott be. Több
nyire pusztai beres-gyerekek. Aseredm my- 
nyei meg lehűtünk e.eg-idvo. A legtöbb 
szülő törődik gyermekevei.

— Csak egy vixagszálat.' Hogy 
csak egy vrrágszalat adjunk a halottak ko
szol újából a halál jegyeseinek életük vissza
váltására, — ezzel a jelszóval nagyszabású 
akció indul vármegyénkben és városunkban. 
Vármegyénk alispánja nemes szivétől indít
tatva maga vette kesébe a belügyminiszter 
á'tai engedélyezett köuyöradomány gyűjtést. 
A vármegye ősbsos fosaolgabiroit feibivia

közreműködésre. És ennek a buzgóságnak 
köszöuhetö, hogy mág a legkisebb falucská
ban is megindul az egyesület gyűjtötarso- 
lyába a gyűjtés. A tarsolyok ízléses kivite
lűik; oldalukon ezzel a főíirattal : „Ada
kozzunk a tüdőbetegeknek !“ Van egy 
nyilát-uk az adomány befogadá áia E hó 
24-én indul meg a gyűjtés a célja mintegy 
száz szegénysoron folyamodó tüdőbeteget 
azonnal szanatóriumba ketyegni, ezenfslül uj 
intézm .nyékét, főleg dispansereket létesíteni 
a tüdőbetegeknek. Miuden egyes r dükülben 
megszámlált összeget az egyesület hivatalos 
lapja kü öa nyugtáz. Örömmel írjuk, hogy 
az emberszeretet nemes versenyében a mi 
vármegyénk és városunk elöljár s nemes
leik ü hölgyek a temetői'gyűjtést is kezükbe 
vették. Városunkban dr. Fromuir Iguácz 
ur elnöki te alatt egy lelkes gárda alakult, 
mely rendezni fogja a temetői gyűjtést. A 
bizottság névsorát legközelebb közölni 
fogjak. Hisszük, hogy városunk áldozatkész 
közö s.ge tekintélyes összeggel fog hozzá
járulni a halál jegyeseinek megmentéséhez.

— Az első szállítmány megérkezett. 
N'gy egészséges gyermeket kapott e hó 
12 éa a Siefania-árvaház. Ezek a cseléd-otthon 
legelső lakói. S ezzel egy uj szociális intéz
ményünk nyílt meg. Kívánjuk, hogy a 
nőegyesület nemes törekvését siker koro
názza.

— A Koháriak sírboltja Garam- 
szentbenedeken van. Ferdinándnak, Bulgária 
cárjának, aki magat nálunk esik murányi 
grófnak nevezi, tudomására jutott, hogy 
nagyanyjának, aki Kőbán leány volt, a 
koporsója már teljesen eirothadt és a drága 
földi maradványok ócska ládában nyugsza
nak. A nemesleikü uj cár egészen inkogni
tóban f. hó 3-án délután 4 és 5 óra között 
automobilon érkezett Garamszentbe- 
ned- kre, hogy a családi sírboltot meg
szemlélje. Hosszabb ideig imádkozott a 
hősök hamvainál. Majd megbízta dr. Haiczl 
Kálmán plébánost, hogy tervrajzot és 
költségvetést készíttessen, mert a sírboltot 
alaposan renováltatni akarja. A legsürgősebb 
kiadásokra 10 drb. aranyat hagyott hátra. 
A renoválás utánra nagyszabású ünnepélye
ket terveznek.

— Áthelyezés Óberth Sándor vág- 
seliyei káplánt, kit városunk adott az egy
házmegyének, Érsekújvárra he y azték át.

— Gyaszllir Léva város Közöuségé- 
gének minden ré egében ismert, szeretettel 
övezett úrasszony báláiéról vettük a gyász
jelentést. Szilassy Cézárné a napokban, 
október 14-én, életének öl-ik évében Hod- 
rusbáuyán meghalt, — Halá hire nem jött 
váratlanul, már évek sora óta gyötrő szív
bajban izenvedett, enyhülést nyaranta a 
pormentes hodrusi erdők aljában keresett ; 
itt zárultak le beszédes ajkai és hűlt ki az 
ö vidám, melegen érző keble, szive. — A 
jóságos „Mici néni", miként őt a város ki
csinye, nagyja nevezte, ninca többé!. A 
kedves emlékű úrasszony halálát nemcsak 
rokonai, barátjai gyászolják, de a város 
szigonyéi, árvái benne nemesleikü gyámo- 
litójukat siratják. A család gyászjelentése 
igy szól : — Alulírottak szomorodott szívvel 
jelentjük, hogy özv. sziláéi és pilisi Szilassy 
Gézámé, szül. Veith Máris, úrasszony életé- 
rek 51. évében, hosszú szenvedés után 
üodrusbányáu, f. é. október bó 14-én este 
9 órakor elhunyt. — A megboldogult hűlt 
te ■msi október h > 16 >n, d. u. 4 órakor 
helyeztetnek a lévai r. k, sirkert hullahá
zából örök nyugalomra, a gyászmise oztóber 
hó 17 én d. e. 7 és fél órakor a lévai r. 
k. temp o óban tartatik meg. Léva, 1908, 
omóber 15. Leidenfrost T.vadzrné, szül. 
Stilassy Mária, leány* * *•. Szilassy Cszár dr., 
Szilassy József, fiai. özv. Veith Hmrikné, 
szü . kkempel Karóim, anyja. Veith József, 
fivére. Szilassy Cézirné, szü. Hoffmann 
Frida, menye. Leidenfrost T.vadar, veje.

— Szüreti mulatság A Lévai Kath. 
Kör múlt vasárnap szüreti mulatságot ren
dezett az „Oroazláu" fogadó termeiben. A 
százszor iedöutésre szánt épület erre az 
alkalomra megifju •, díszbe Ö tűzött. A nagy 
terem elég jól fistett ai ivlámpák vakító 
fényében. Egy szőlő ugos volt az egész. A 
pad ótól mintegy két méter magasságban 
keresstűl-kasul futottak a fürtökkel dúsan
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megrakott venyigeszálak. Lopás biz’ ott 
volt bőven. A szölögerezdek is csábítottak ; 
de meg a pásztorok rabságába esni valósá 
gos élvezet volt. Csinos, magyar-ruhába 
öltözött, az életerőtől duzzadó 5-6 fiatal 
leány is megragadta a tolvajt és vitték a 
hegybíró elé, a sarokba, a mustoBhordó 
mellé. Szerencse, hogy az öreg, tiz lépésre 
látó, óvatosan totyogó pásztorbácsi helyet, 
nem ezek a szépek őrzik a Kereszthegyet. 
így is Bűk ott a to'yaj ; de a'-kor a pász
torokat is ellopn k. Ügy halljuk, a mulatság 
anyagi sikere nem éppen fenyes ; de a jó
kedv határtalan volt.

— Gyászrovat. — Vidékünk egyik 
kiváló nönevelő intézetének, a beszterce
bányai állami felsőbb leányiskolának hóm 
lokzatán lengő gyászlobogó hirdeti az inté
zet gyászát. — Kerner Péter, az intézet 
igazgatója, f. hó 11-én, életének 61-ik évé
ben, a tanítóképzés és a magasabb leány
nevelés terén eltöltött 35 évi áldásos mű
ködése után elhunyt, — Az elhunytban, 
lapunk szerkesztője, Holló Sándor sógorát 
gyászo'ja.

_  A bő szüretnek mi minden jó és 
üdvös kihatása van 1 Hajdanában mily más 
világ volt, mikor még mozsaras, puffogtató 
szüretek járták muzsikaszó mellett I Keve
sebb ború, több deiü. A szőlősajtóról alá
gyöngyöző istenáldásának szegény és gazdag, 
gyermek és agg egyaránt örült. E rég nem 
tapasztalt istenáldását, meghozta újra az 
idei ősz; kedély-ifjitó hatását mindaufilé 
tapasztalhatják, még az állaton is. Miiy se
rényen és önelégülten húzták végig az ut
cákon nem rég Léva város lovacskái az 
öntöző (ajtókat, mintha csak épen szüretről 
jöttek volna maguk is. Három száraz, por- 
telleges nyári hónapon át ábitoz'uuk ez
után, s ime a szüret meghozta. P jdig de 
elkeiiett volna 1 bizony latjua, hogy kü ö- 
uösen a makadamos utcákon még másnap 
■s kötve maradc a por. Tehát; az u'ca 
öntözése, ha uem csak úgy la szatra, hanem 
becsű etesen csinálják, sokat er és legfeljebb 
minden harmadik napon volua ismétlendö, 
ha másképen nem lehetséges. Jó volua e 
snerin', hogy a varos gazdsja a most sze- I 
rezhetö tapasztalatot a jövőben a polgárság 
javára érvényesitoué. Azt bisszüK azok a 
jó párak, melyek o napokban annyi uem 
várt örömet szereztek nekünk, nem csak a 
szüretek hatása alatt, bauem máskor is ki
fejtik majd e közhasznú tevékenységüket, 
hiszen a jó takarmánynak és az elegendő 
porcióban jutó zabnak is van ösztöké ö 
ereje.

— Tüzek Palosnagymezőn e hó 4-én 
először 11-éu pedig másodszor gyújtották 
fel Schiffendccker Ferenc gazdasági épületeit 
és takarmányát. A kár jelentékeny. — 
Eelsó/ídmoron f. hó 11-én Matejcsxk Jáuos 
égtl le. Haza, gazdasági épületei és sok 
iugóságok elhamvadtak. — Baracska*  6 
lakóház, több melléképület és takarmány 
lett a tűz martalékává.

— A hölgyek karja. Egy angol tu
dós, akinek az a szenvedélye, hogy minden 
kezeügyébe eső dolognak a hosszúságát és 
szélességét megméri és azután a mérésekből 
messzeható következtetést von le, most 
újabban alaposan ráijesztett a gazdag és 
semmit tevő hölgyekre is. Megdönthetetlen 
ténynek mondotta ki ugyanis, hogy a do
loghoz nem szokott hölgyek karja évről- 
évre vagy legalább is nemzedékröl-nemze- 
dékre rövidebb lesz. Ez a rendkívüli tudós 
férfiú határozottan azt Állítja, hogy az em
beriség gyöngébb felének, ha csak vegyes 
házasságok vagy valami más események 
révén változás nem történik, kényelmes és 
dologtalan életükben pár ezer év múlva 
egyáltalán nem lesz karja. Es állítás külön
ben nemcsak a hölgyekre vonatkozik, hanem 
azon férfiakra is, akik semmiféle sportnak 
nem hódolnak, egész nap aa Íróasztaluknál 
görnyednek és összes testmozgásuk abból 
áll, hogy elmennek sétálni.

— Az ultraviolett sugaraknak be
hatását az emberi szervezetre már behatóan 
tanulmányozták és kimutatták, hogy a kü
lönböző hullámhosszai biró sugarak külön
böző hatásokat eredményesnek. A szem 
hasonlóképen nagyon megérzi as ultraviolett 
sugarakat, amennyiben ások a reoehártyán 

gyulladást okoznak. Némi védelmet maga 
a szemlencse nyújt, mert ez a kérdéses 
láthatatlan sugarakat láthatókká teszi, azaz 
fluoreszkál ; ez azonban nem tart folytono
san, mert a lencsében levő eme fiaoreszká- 
lásra alkalmas anyagok felhasználódnak s 
ekkor az ultraviolett sugaraknak már mi 
sem állja ú ját, hogy a recehártyához jus
sanak. s ott romboló hatásukat megtegyék. 
Az ultraviolett sugarak mennyisége annái 
uagyobb minél nagyobb a fényforrás hőfoka, 
az újabban alkalmazott fényforrások tehát 
sokkal gazdagabbak a szemre nézve káro- 
sugarakban, mint a régiek. Voege azt ta 
pasztalta, hogy a napfény sokkal több 
ultraviolett sugarat tartalmaz, mint az elek
tromos izzó- és ivlámpák, valamiut a gáz- 
izzófény. Kivételt képeznek csak a Regina 
ivlámpa és a kvarc higanygőzlámpa. — Ál
talában, ha a fényforrások elhelyezése olyan, 
hogy azok a szemre nézve el vannak ta 
karva, de a munkaasztalra e6Ő megvilágítás 
a nappali megvitági'asnak megfelelő, ’kkor | 
mos.erséges világiasnál kevesebb ullravio- 
lett sugár lUt a szembe, mint nappali vilá- 
gitásnái. Nem okadatolt tehát az az aggály, 
hogy az újabb mesterséges fényforrások a 
szemet megtámadják.

— Chrysanthemumok Azok az uta
sok és kutatóit, kik Japánban megfordultak, 
régen tudták, hogy a virággazdag keleti 
szigetországban a chrysanthemumok csodás 
nagyságban es megssamlalb.tatlan vei ozat- 
ban neveltetnek. Körülbelül 32 é vol eze-ött, 
angol kertészek odautaztak meggyőződni e 
csodavirágokról. Tanulmányo sták tenyészté
sét és é-etmódját. A egpompasabb Új akat má
gusnál hozták Európába A igiiaboi legott el
terjedt a chrysanthemum tenyésztő ■ Frauca- 
országba és Észak Amerikába s a sok meg
lepő eredmény valóságos chrysanthemum- 
ku túszt teremtett a versenyző kertészek 
között. Hazánkban Miihle Árpád, temesvári 
cég, kertészeti telepe volt az, iio*  legelőször 
neveitek chrysanthemumokat mossa nagy
ságú virágokká, és ugyancsak onnan kerül
tek ezen óriásvirágok a közönség közé. 
Tapasztalatait a rnu t évben m-gjelent „A 
Chrysanili-mum T myésztése*,  című mü
vében leírta.

RÖVID HÍREK. — Királyunk a papanak 
50 éves papi jubileuma alkaimavoi »r«uy 
feszü etet ad. A korpusz 60 gyémántból 
és rubinból ai.ó keretben van. — Hat moni
torunk Pétervarad mellett vesztegel. A hajó
raj ál két örnaszád vau — Zepellin léghajója 
mar e készült. — Olcsó lesz a papiros. A 
legújabb találmány, hogy ttoKUr.cacsuiááboi 
ötfeie pap rost lehet gyártani. A papiros ára 
ezzel fog leszedni.

Tisztelt Olvasóink I Bizonyára szí
vesen fognak megismerkedni a „Scott-féle 
Emulsióa-v*i,  mely általánosan ismert házi
szer, vagyis csukamájolaj, csakhogy az 
utóbbit teljesen jó izü és könnyen emészt
hető formában nyújtja. Gyermekek különös 
előszeretettel veszik be a „Scottféle Emui- 
sióa-l, mert jól izük. Ksph.io a gyógyszer
tárakban.

ÉS mégis igaz, hogy a legjobb, leg
megbízhatóbb bázisser a valódi „ERŐ íSÓS- 
BORSZESZ". — Est hallani miubeusitol 
aki egyszer kísérletet tesz vele.- - Oy ide
álisan szerencsés összetete.ü sósborszesz ez 
amelyet taiudszok, kik az „ERÖ-SÓSBUR’- 
SZESZ"-t telték meg állaudo haziszerükuek 
méltán nevezhetik az egészség öréuek 
nemcsak azért mert páratlan erősítő hatá
séval edsi a testet, hauem mart tömérdek 
esetben szolgál csillapítóul. „Erö-Sósborszesze 
30, 40 fillér 1 és 2 koronás üvegekben 
mindenütt kapható. Póstán 10 kis üveget 
3 koronáért küld utánvétté:, vagy a pénz 
előzetes beküldése után Kosmos Laborató
rium Győr.

Tanügy.
A „Láva-vidéki R. Kath. Népnevelők 

egyesületednek Garamszentbenedeki köz
gyűlésén a magyarbesiódcanitás direkt- 
módszerének bemutatására Szarba József 
előadó által tartott gyakorlati tanításból;

a.) A cél.
A nem magyar-tanítási nvelvü községi 

és felekezeti iskolákban telj-aitnndö Iü„ 
gyarbeszédtanitásról az 1907. évi XXV11 i 
intézkedik. Ez a törvény becsületes nyilt' 
Sággal megjelöli a célt, — nem mmt ’ 
magyar nemzet ellenesei hirdetik, hogy es 
a nemzetiségi egyént anyanyelvitől vau 
hivatva megfosztom, — hanem, hogy » 
magyar-anyanyelvű iskolásgyermek, mm: a 
haza leendő polgára, jókor megtanulhass 
hazája hivatalos nyelvét, ekkép az c.e'ben 
jobban boldogulhasson, magát idegen anyj. 
nyelve dacára több önérzettel vallhassa 
magyar po'gáruak, érzelmileg vagyis ben- 
söleg, valamint külsőleg közelebbről erezze 
magat a magyar nemzet tagjának.

Ezen kijelölt nemes cél megoldó a, va
gyis az idegen anyanyelvű po'gariársamkkal 
a magyar polgár eszményének a m gérte- 
tése s az erre való ránevelér, minden két
séget kizáióiag első sorban a magyar taní
tóságra háramlik. Mert jól mondja a köz
mondás : „Amit Jankó nem tanult azt 
Jauos nem tudja." Vagyis az iskolának a 
tanítónak keli becsületes munkát végeznie 
hogy ez as eszmény valósággá legyen.

A gyermek is tudja, hogy a vak a 
színek pompájában nem gyönyörködhetik 
avagy a süket az elbájo.ó zenei nem tudja 
élvezni ; így az a s.ü ó is aki atadja a 
gyermuset az iskolának, nem tudja gyer
mekére nezve a m gyár beszéd becset ér
tékelni, ha ö maga úgy érzi, hogy o csak 
tót, vagy oláh ember a nem érzi a magyar 
polgár Cím fölemelő vohát, ha erre irányuló 
eraöcsi érzetét eddig nem igyekez.tünh 
felébreszteni, ha öt ez iráuyban soha senki 
erkölcsi belátásra uem vezette. Innen van 
a sóit, nem magyar ajkú szülőnek gyerme
kei iskolázása idejéu közömbös vo ta a 
magyar beazédiauitas iránt; au' egyesek 
izgatok i.é aül is valósaggal ellenesei a 
magyar beiz dtauitasnaá. Az ere ö csi bs- 
iatiatás lehat ezen a tereu fontos dolog 1 
Ezen erkölcsi belátásra való rávezetés 
feladata már nem hárulhat csupán az izzó
iára és a tanítóra, haDem különösebben a 
leikészi és jegyzői karra, sőt minden igst 
hazafira kötelességeket ró. Hogy eme uem 
könnyű feiada.ot az említeti tarsada mi té
nyezők Csak igazi hazafias es nagyfokú 
emberazeretet mellett segíthetik elő, azt 
ezen a helyen vitatnom fö.ösieges. Hogy 
ez a gyaaor-ati eletben máris így van, 
ölömmel tapasztalhatjuk a mi tót vidékein
ken, sót egesz Birsvm gyében, ahol a szü
lök az erkölcsi belátás következtében semmi 
akadályt nem támasztanak a magyarbeszéd- 
tauicas utjuba, sőt ölömet éreznek gyer
mekeiknek a magyar beszédben való eiö- 
haladásán.

Azonban eme tanulságból önkéut kö
vetkezik, hogy a tanítónak a magyarul nem 
tudó szülőnek nyelvét bírnia kell, mert hogy 
a szülő a tanítónak — akire gyermeket 
bízta, — igaz emberbzráti szeretető:, meg
ismerje, így est bizalmával megajaudekozsa, 
kell, hogy vele gyermekerői a tanító sok
szor, de mindenkor igaz szeretettel, atyai 
jóakarattal tárgyaljon, beszeljen. így vezet- 
heijük el a szülőt a legbiztosabban ez 
irányban az erkölcsi belátásra, mert nyil
vánvaló, hogy a szülő erezni fogja, hogy 
aki az ő gyermekének önzetlen jóakarója, 
neai sem lehet ellensége.

Folyt, kov.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás-

Mindazon jó barátoknak és ismerősök, 
nek kik felejthetetlen jó anyánk, illetté 
testvér és sógornő özv. Loserth Mihalynő 
elhunyta alkalmával, szives részvétükkel 
fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak, fe*  
gadják es utón is báláz kössönelünket.

Léva, 1908 október hó.

Loserth oaalad-
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Hivatalos közlemény.
Hirdetmény.'.

A népfelkelés jelentkezéséről.

A.r. 1893. évi XXXVII. törvénycikk 
dljp'án mindazon katonailag kiképzett n^p- 
felkeléare kötelezettek kik a közöshad ie- 
reeben a honvédségben azok póttartalékában 
vagy a csendörségnél szolgáltak ; továbbá 
oly katonailag ki nem képzettek, kik nép 
felkelési (rózsaszínű) ajánlati lapokkal vannak 
eilátva folyó év október hó 21-én az Oroszlán 
neniléglö nagytermében személyesen megje- 
letn', vagy Írásban jelentkezni tartoznak.

írásbeli jelentkezéshez a rendörkapi- 
tányi hivatalban ^Jelentkező lap“ kapható, 
melynek kitöltésére és egyéb kezelésre nézve 
e rendőrkapitányi hivatal és a jelentkező 
lapra nyomatott figyelmeztetés nyújt felvi
lágosítást.

A személyes jelentkezéshez az utolsó 
katonai okmány (végelbocsató levél, kilépti 
bizonyitvány, ajánlati lap) elhozandó, az 
írásbeli jelentkezéshez pedig csatolandó.

Az itt tartózkodó (Ausztriában) a biro
dalmi tanácsban képviselt tartományokban 
és királyságokban honos népfelkelők hasonló 
minőségben és módozatok között tartoznak 
jelentkezni mint magyar honosok.

A jelentkezés igazolatlan elmulasztása 
— a népfelkelés némely csoportjainak je
lentkezési kötelezettségéről szóló utasítás 7. 
§ 70. pontja rendelkezésének megfelelő 
4 — 10 eg'sz 200 koronáig terjedhető pénz
büntetéssel, esetleg megfelelő szabadság 
vesztéssel biintettetik.

Léván, 1908 október hó 12-én.
Kónya József 
rendőrkapitány.

6311/1908 szám.
Hirdetmény!

Léva város képviselőtestülete Léva 
város házi pénztárának és a gyámpénztárnak 
pinz alapjai és egyeb pénzkészletei gyümöl
csöző elhelyezésére 1909 évre vonatkozólag 
folyó évi 45C3 számú határozatával és név 
szerinti szavazással a lévai takarékpénztárt 
jelölte meg.

Ezen lő nap alatt Btrsvármegye 
törvényhatósági bizottságához felebbezhetö 
határozat Léva város tanácsi irodájában 15 
napi közszemlére kitétetett.

Láva 1908 október hó 11-én.
Macsanszky Lajos

h. polgármester.

6306/1908 szám.
Hirdetmény I

Láva város házi pénztárának és a házi 
pénztári alapoknak 1907 évről szerkesztőit 
rárezamadáskt Léva város képviselőtestülete 
folyó évi szeptember hó 30-án hozott 
6220/1908 dzámu határozatával elfogadta.

Ezen határozat, a szám, dákokkal együtt 
Léva város iktató hivatalában 15 napon 
közszemlére kitétetik azzal a figyelmeztetés
sel, hogy azokat az adófizető közönség a 
hivatalos órák alatt me^t‘hintheti, s a fenti 
batáridő alatt bármely lévai adófizető a 
hozott határozat ellen feiebezésseí élhet.

Léva, 1908. október hó 11-én.
Mácsánsi.ky Lajos

h. polgármester.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető t Kónya Jóm*'  rendörb »p:tány

Busa m.-mázsánként 22 kor. 40 fill. 22 
kor 60 fill. — Kótaze'es 18 kor. 40 fill. 18 
*or. 89 fill. — Rozs 19 kor. 20 fill. 19 kor 
60 fill, —. Árpa 16 kor. — fill. 17 kor, 40 
HU. — Zab 16 kor. 20 fill. 16 kor. 50{ fii

Kukorica lő kor. 60 fill 16 kor. — fii*  
-Lenese 24 kor. 40 fill. 24 kor. 60 fill. — 
Bab 14 kor 20 fill. 14 kor. 80 fill — Kö-

9 kor. 40 fill. 9 kor 80 fill.

Vstómagvak 100 kilónként: Vörös ló- | 
hnre term'szettől sránkamnntes 120-130 i 
Vörös lóhere kis aránksá 200—j70 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 150—155 Luczerna, 
természettől arankamentra 175—180 Lu- 
uzerna, világos szemű aránkás 160—170 
Luc erna, barnás usmü 150—155 Biborhe e 
38 40 Bíltaczin 40—42 Muharmag 16 —17 |

Szerkesztői üzenet.
Zetelaky, Költeményében hely s a gondolat ; do | 

hiáuyzik belőle a költészet.
K. C Dalait, ha sok időnk lesz átdolgozzuk. így 

nem közölhetjük.
K. J. Valkháza. Mindenesetre közöljük. Csak tes

sék a többit is feldolgozni, köszönettel vesszük.
L. L. Nayykálna*  Nagyon későn jött. Csak a jövő | 

számban jelenhetik meg.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1908 évi okt. 11-től 1908 évi. okt. Ló 18 áig

Születés.

A szűiók 11616 •’B.I
A. gyermek

neve

Ctilub Nándor, Bátovszky M. leány Anna

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

Néma János, Manyuch Mária r. kath.

Halálozás.

Li eliunyt neve Kora ▲ halál oka

Kaszás Erzsébet 14 uap. Görcsök

özv. Tausz Károlyné tO éves Hasibagymáz

Kaczián Margit 13 hónap. Tüdőgyulladás

Nyilttér-

A makacs meghűlést 
és köhögést gyorsan enyhíti a SCOTT-féle 
Emulsio.

A Scott-fele Emulsio

Az Emuiéin vásár- 
•óriásnál a SCOT l - 
féle módszer Véd
jegyét — a haiáest 
— kérjük figyelembe 

venni

annyira kellemes izü, hogy 
azok a kik nem bírják el a 
közönséges csuka

májolaj izét, könnyen, sőt 
élvezettel táplálkoznak a 

SCOTT-féle Emulsio-val.
Azonkívül a SCOTT-féle 

Emulsio sokkal jobb hatású 
az egészségre.
Egy eredeti üveg ára 2 K. 50 fillér. 

Kapható miuduu gyógytárbau.

S E I D LITZ-POFU
Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az ülő életmód egyébb következni**,  
gyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük ZívÉoll
készítményeit. _______

M OLL'FE LE
SÓS-BORSZESZ

rT'™erS'' bedörzsö'és, 
el w, mert, régi jóhirnevii bázisár 
szaggatás é» bélésből származó 

mindennemű betegségek ellen. 
Eredeti üveg ars Jcox. 2- 

Kapható minden gyógyszertárban 
és drogériában. 099*

Főszétküldási hely MOLL A. gyógyszerész 
és kir. u<lv. szállító, Bécs, I. Tuchla iben 9.

FOGORVOS
Univ. Med

Dr. SPIEGEL 
az ösazes gyógy tudományok tudora, specia

lista száj- és fogbetagek részére 

Lévára megérkezett 
és már csak 8 napig fog működni. 

Lakik: Steiner szállodában.
Mérsékelt árak ! Munkámért jótállást 
vállalok! Katonák éa állami hivatal

nokoknak engedmény.
Rendel egész napon át.

600 hectoliter
fajszőlőből — mézesiehér, olasz rizling, 
zöld szilváni, bakator, rakszőlő stb. 
fajokból szűrt 18—20 fük08 must 
eladó.
Főherczegi Uradalom 

KISTAPOLCSÁNY .
Szüretelés folyamatban van ugyauott 
tiz hectoliter kétéves törköly-pálinka 
és nagy mennyiségű téli alma is 
kapható.

Eladó tűzifa. ‘2„SULÍ &
Kazy László erdőgazdaságában eladó — 
Ezen fából 75 öl kemény hasított, 25 öl 
gömbfa. — Tudakozódni lehet tulajdonosnál.

Eladó ház SchöL'er utcza 7 számú 
■ Tóth József féle ház

szabadkézből eladó bávebb fölvilágonitást 
adok az örökösök nevében Tóth László a 
Barsmegyei népbanknál.

Saját termésű™*
1904 évből literje 2 kor. Négy 1 literes 
üveg egy postacsomagk— E;y 136 literes 
hordó 240 korona. — Pénz előzetes bekül
dése vagy u’ánvéte! mellett szállít dr. Haas 
Bertalan ügyvéd Sátoralja újhely.

pe mA Lépcső, koc.akö sirkerat 
JhXUXwXw^U. és bárminemű szakmámba 
vágómunkát és bármily nsgy megrendelést 
is a legjutányosabb árban elvállalok — 
Nagybecsű megrendeléseket pontosan te'jeait. 
Bukovics István kőfaragó m. Vámos-Ladány.

Bor pince.
kia ló.

A báti utón egy bor 
p rce és magtár bérbe

Értekezni lehet özv. Duben Jézsefnéval 
— Koisuth-utCA 19 bz. a.

Zsákkölcscnzö Léván Kölcsön, 
zsákokat úgy helyben mint vidékre, vala
mint uj ponyvákat és zsákokat is jutányos 
áron elad Unyár Adolf Léva Kohári utcza.

Téli elrakásra “XT 
ez’ílö kaphaió Forgács-féle „Kákái*  szőlőben, 
ugyanott jó zametú fohér es vörös Ó- és uj 
bor 50 litertől feljebb kapható.

Eladó háztelkek
A H.-inr eh féle tag parcellázva ház- 

telketill eladó
Bővebb felvilágosítással szolgál Dr 

Kmoakó Béla ügyvéd, akinél a parcellázás 
terv is megtekinthető.
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KÖNYVKERESKEDESONKBEÜ
tanuló felvétetik

Csakix néhány gimnáziumi osztályt 
végzett ifjú vétetik fel,

NYITRAI és TÁRSA LÉVA.

A mosás akár a tánca,
Fáradságba uem kerül,
Sohieht szappant ha használsz, 
Még szived is örül.

I -----------

Schicht szarvasszappana 
csodálatos, hathatós tisztítóerejét 
sajátszerű előállításának és a leg
jobb nyersanyagok leggondosaba 
ki választásának köszöni.

Sc'iicht szai vasszappana 
kíméli a kezeket és a fehérneműt! 
?!«-2takarit fáradságotés vesződséget 
k li ennélfogva az egészséget! 
Megtakarít pénzt, időt és munkát!

~ Tisztasága 30.000 koronával 
szava tol tátik.

Görcs csillapító szélhajtó
Hodony csöppek

1S44 óta használatban levő étvágy, 
gerjesztő, emésztést elősegitő báziszer- 

Egy üveg ára 1 k.
Két üvegnél kevesebb (2 K. 50 f. után
vét mellett) postán nem küldetik. 

Beszerezhető.'
Bittner Gyula gyógyszertárában 

Gloggnitz (Alsó-Austria.)

GYERMEKUSZTJE 
csecsemők lábbadozók 
gyomorbajosok részére 

A LEGJOBB A1.FESI TEJET TARTALMAZZA 
Egy dota mnds; t^szefláisaii
ésdngenáin.ugyandlisnertílí iratok ingyen.

Szőlő-oltvány
4. nagy képes árjegyzékemet

Jnoyen es bérmentve hí <I<íiu m-e. »>- 
cimet n Ha j 4.

Ezen könyvet af ín aki rendelni nem |
*k«r, mert nők ha^zi o*  tudnivalót tartalma/.

Gyökeres oltványoké , amerikai és európai wima 
; es pvökerew vesszőből a •világi5rn3- IDela.- 
.vaxO'l-ő' 1 */j  m liió kés/. O cs • yk p»n'o- 

kit)Z<>lp*í'á*.  C in :

SZŰCS SÁNDOR FIA
K-zö őteb pe, Bihardieazeg ,

------------------------- 1 - - N --------------- - -

Meg azokat Is, akik ev ken at mást 
használtak, meghó ito'ta a valódiFr 

r o
SOSBORSZESZ, 

mert minaa/4 egyesit! magábau, amit egy ittasán 
jó ér hgtáfON házlszertől várni 'ebet.

O’e az egés/.ieenek, fertőtdeiiit, ero-.it <n edzi 
az izmokat, f^jda'omcsillapitó. Páratlan in i.t száj- 
viz, haj- börápoló-zer.

Szükséges minden háztartásban, •-w-s—
Kapható mindenütt 30 fii’., 40 üli., I és 2 

koronát üvegekben.
Postán 10 kis üveget 3 koronáén küld után

vétellel vagy a pénz előzetes beküldése után 

Kosmos laboratórium Győr.
Kapható mindenütt'

afcíMWWMT-ííy.- -

Knapp Dávi
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára Léván

Piactéren — nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
— újonnan épü't házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás 
van berendezve, melynek megtekintésére az érdeklődő közön
séget — 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.

>

Meghívók
Y díszes kivitelben készíttetnek V 
51 Nyitrai és Társánál Léván. jQ

1908. évi 3334. szám.

Fa- és érc koporsók

Nyomatott Nyitrai 4a Táraa gyorasajtóján Léván.

Faelaiási hirdetmony.
A brodi m. kir. erdőgonduokság „A“

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

W*  Fakoporsö "Wf 
Gyermekeknek 4 koronától fölfelé. — Felnőtteknek 
16 koronától fölfelé. -------  — —=
Koszorú 1 korona 80 fillértől 20 - 30 koronáig.
Raktár: Kern Testvéreknél Léván.

- • Kaz’ daság-i osztály I. vágássor 3 tag 49 erdőrészlet 
1908. évi vágásterületen ledöntött, kérgezett, az 
1908 évi juuius hó 22 éu és 26án a vágás 
területén keletkezett erdei tüzek áltál felületen 
megégett, az égett részektől megtisztított, meg- 
hos'tolt — hossz — és vastagságoyi méretjegy- 
zéssel és folyó számmal ellátott 187. drb fenyő 
szálfa tőnél való eladása iránt a zsarnóczai m. 
kir. erdőhivatal tanácstermében 1908. évi no- 
v mber hó 9 én, délelőtt 10 órakor nyilvános 
Írásbeli verseny tárgyalás tartatik.

Kikiáltási ár: 3374 koroua. 
Bánatpénz : 340 korona.
Az árverési és szerződési feltételek a zsar

nóczai m. kir. erdőhivatal nál szerezhetők be.
Távirati és utóajánlatok el nem fogadtatnak. 
Zsarnócza, 1908. évi október hóban.

M. kir. erdőhivatal.


