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

10 K. — f.
5 K. — f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér.

FOLITIZK-Z^I EL E T I T, A. F

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként - 4 fillér.
Nyílttéri közlemények garmond- 

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

árengedményben részesülnek.

A köziratok 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 ÓS TÁRSA.

A boritaladó eltörlése.
Bars vármegye és kívüle még bar- 

niinc törvényhatóság a szőlőtermelők 
és gazdasági egyesületek sürgetésére 
azzal a felirattal fordultak a kormány, 
hoz, hogy a boritaladó eltöröltessék, 
amennyiben ez nem lehetséges, lega
lább leszállittassék. A szőlősgazdák 
küldöttségileg keresték fél a péuzügy- 
minisztert ugyancsak e célból, de jóa- 
karatu biztatásnál egyebet nem nyertek.

Bortermelésünk csak a legutóbbi 
években kezdett emelkedni, mivel a 
filokszera által elpusztított szőlők re
konstrukciója csak lassan-lassan terjedt. 
És most, amikor a megfeszített mun
kának némi eredményét látná a gazda, 
ránehezedik az olasz borvámklauzula 
és a boritaladó ; két oly súlyos bilincs, 
mely Magyarország borkereskedelmét 
csaknem megbénítja.

Az olasz borvám klauzula elleni 
küzdelmét végre siker kisérte, nem 
szabad addig nyugodnunk, mig a 
boritaladó eltörlését a törvényhozás 
törvénybe nem iktatja. Láthatták a 
szeszadó felemelése alkalmával, hogy 
az erre irányult mozgalom is ered
ményre vezetett.

A pénzügyi kormány elfogadta a 
szeszadót, úgy, hogy az 37 millió ko
ronával többet fog jövedelmezni, mint 
eddig, de a 16 millió Korona nyers
bevételt jelentő boritaladó törléséről 
azért még ma sincs szó !

Mert ugyan mit jelent ez a tétel 
az állami háztartásban? Jóformán 
semmit. Az a 16 millió korona alig 
tesz ki többet az évi bevétel 1 
százaléknál, mert hisz az 1909-i állami 
költség vetés 1555 millió korona be
vételt praeliminál. Mikor először kér
tük a boritaladó leszámítását, vagyis 
körülbelül 10 millió koronával való 
csökkentését, akkor az állami előirány
zat alig 1000 millió koronát igényelt; 
azóta a szükségletek egy télmilhárddal 
növekedtek. Ha minderre találtak a 
pénzügyminiszterek fedezetet és fognak 
a jövőben az egyre emelkedő kiadá
sokra megfelelő alapot találni, lehetet
len, hogy éppen a boritaladó aránylag 
csekély összegére ne kerülne máshonnan 
fedezet,

De még ha csakugyan nem akadna, 
dtég akkor is közgazdaságunk és állami 
vagyonmérlegünk szempontjából sokkal 
fontosabb, hogy a milliárdnyi értékét 
képviselő szőiőbirtokokfennmaradjanak, 
hogy félmillió bortermelő, kereskedő 
& vendéglős exiszteuciája biztosítva 
legyen, mint az, hogy ideig óráig de
ficit nélkül végződjék az államháztartás 
mérlege. Nem i« szólva arról, hogy 

egy jómódú szőlőbirtokosság sok más 
címen az ily módon elmaradt adót 
sokszorosan ki fogná pótolni.

Lám, Franciaországban 1900-ban, 
mikor először volt igazán nagy ter
mésre kilátás, jóformán 48 óra alatt 
eltörüiték a boradót (csak valami je
lentéktelen forgalmi adót hagyva meg), 
pedig ott 173 millió frankkal szerepelt 
ez az adónem az ország költségveté
sében, vagyis kitette annak 5 száza
lékát. És mégis belement abba a kor
mány, mert a képviselők túlnyomó 
többsége meghallgatta a borvidékek 
kétségbeejtő siralmát és egyszerűen 
leszavazta ezt a tételt. A francia költ
ségvetés a következő évben 100 mil
lió deficittel végződött, de a szőlő
gazdaság meg volt mentve !

Megmenekült azáltal, hogy a bor
fogyasztás egy év alatt oly óriási 
lendületet vett, hogy maga Paris vá
ros lakossága fogyasztott el l’/a millió 
hektoliterrel, az egész birodalom pedig 
18 millió hl-ref többet, mint előző 
évben.

Hogy a fogyasztási adó leszállítása 
és a fogyasztás térhódítása között mily 
szoros nexus áll fenn, annak klasszikus 
példáját szolgáltatta már 80 év előtt 
Skócia. Ebben az országban a borfo
gyasztás jelentéktelen volt, mikor pe
dig 1882-ben az adót — nem is va
lami nagyon — leszállították, néhány 
év alatt a fogyasztás 300 százalékkal 
emelkedett.

Erre a fogyasztási többletre van 
a magyar szőlőgazdaságnak sürgős 
szüksége, ha ezt a katasztrófatói meg
óvni akarjuk.

Nincs a világon oly állam, melyben 
a boradó oly nagy volna, mint nálunk, 
még Ausztriában sem, ahonnan pedig 
ezt az adót átvettük. Bécsben a boradó 
hl.-ként 8 K. 48, Budapesten 12 K. 
92, az osztrák egyéb városokban 6 K. 
36, nálunk 12 K. 70, Ausztriában és 
vidéken 1 K. 48—4 K.. 46 közt in
gadozik. nálunk 8 K. 70.-től felmegy 
12 K. 70-ig. Azt hisszük, ezzel meg- 
talá.tuk annak a kulcsát, hogy nálunk 
miért vesztette el a mi nemzeti italunk 
az ő népszerűségét, miért pártolt át 
a jobbmódú közönség a sörhöz, a 
szegényebb osztály a pálinkához.

Nemzeti és kulturális, közegészségi 
és közerköícsi szempontok paraucsoló- 
lag követelik, hogy azt a rombolást, 
melyet a pálinka népünk széles réte
geiben évtizedeken át telt, a jövőben 
hárítsuk el. Ennek csak egy módja 
van : ha a boradó törlésével hozzáfér
hetővé tesszük a nép széles rétegei 
számára a jó és egészséges italt; a bort.

Ennek ma megvan a módja. A bor 

ára tetemesen leszállóit, mert az adó 
akadályozza annak általános fogyasz
tását. Tessék az adót eltörölni és ak
kor nemcsak az idei, még nem is oly 
nagy, de a remélhetőleg közel jövőben 
beálló 9 —10 millió hektoliteres ter
mések is hamar és biztosan fognak 
vevőre találni.

Gondoljuk meg, hogy a mai bor
árak néhol már 10—12 K.-ra sülyed- 
tek, mig ezzel szemben az állami 
boritaladó 9—13 K., közt ingadozik.
Ha ehhez hozzászámítjuk a némely 
községek által kivetett 20 százalékos 
adópótlékot, az italmérési illetéket, a 
forgaloniszerinti kereseti adót stb., 
akkor világosan áll előttünk, hogy 
maga az állam jóval többet szed adók 
és illetékek fejében, mint amennyit 
a termelő az ő kockázatos fáradsága, 
szorgalma, tudasa stb. után bruttó be
vételenként kap. Ily módon mestersé
gesen akadályozza meg tehát a bori
taladó azt, hogy minden, még oly 
szegény háztartásban ott szerepeljen 
miudig a legegészségesebb magyar 
nemzeti ital: a bor.

A tettek óraja elérkezett. Álljanak, 
mint egy ember talpra az ország ösz- 
Bzes érdekelt osztályai, a szőlőtermelők, 
a borkereskereskedők, a vendéglősök, 
mindazok az ipari és munkáselemek, 
melyek sorsa a szőlőtermeléssel szoro
san összefügg, de végül maga a fo
gyasztóközönség is és jogos Követel
ményük teljesedni fog.

Magyarország őstermelésében fontos 
szerepet játsziK a szőlőművelés, a 
melyre ezer és ezer családnak jóléte 
es megélhetése támaszkodik. 11a a 
mostani állapot megmarad, oda jutunk, 
hogy a szőhőmű vetést mint nem jöve
delmező foglalkozást, a birtokosok 
abbahagyják, vagy legalább is a saját 
szükségletük kielégítésére redukáljak. 
Hat ebből bizonyára nagyobb kára 
lesz az államnak, mint annak a cse
kély italadónak évi értéke, melyet 
egyébként is a kezelés költsége telje
sen felemészt.

Meg egy-ket szó az utcaöntözes 
ügyében.

Négy év előtt a liarj egyik elsőoikke 
megpendítette a maganlakokból való sze- 
mételtakaritás kérdését, mellyel azután, 
ugyan o lap valamely rá következő szamá
ban én is beliztójban foglalkoztam.

Azt fejtegettem, hogy a városnak a 
magániakoknál összegyűlő szemét, illetve 
száraz hulladék rendszeres kihordását saját 
kezelésébe kellene vennie és szabályrendelet 
utján rendszeresítenie.

Miutin az elmúlt, száras nyároa annyi 
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porrá vált utó szemetet kellett hatóságunk 
„jóvoltából**  nyelnünk,*)  ismét előhozakodom 
a szemét és száraz hulladék eltakarítása 
kérdésével. Ennek az utcaöntöiéssel való 
kapcsolata alább majd kitüiik.

Nem tudom, hogy a hatoság mivel 
igazolhatná azt a nemtőlődömséget, meliyel 
e hosszú, száraz nyáron a város közegész
ség! érdekeivel szemben viselkedett, midőn 
utcáinkat három hónapon keresztül nem 
öntöztette. Legvalószínűbb azonban, hogy 
a kellő vontató erő hiányával mentegetőz
nék, ha az egész dolognak egyáltalában 
olyan jelentőséget tulajdonítana, mely miatt 
magát a közönséggel szemben önigazolásra 
kötelesnek érezhetné.

Nem kutatom azt, vájjon a város lovai 
tényleg annyira voltak-e a város érdekében 
e nyáron elfoglalva, hogy nem értek rá az 
utcaöntözésuél közremü tödni. Én e ment
séget egyszeiüen elfogadom. Di ha elfo
gadom, akkor egyúttal rá kell mutatnom 
arra is, ami belőle egészen természetesen 
következik, tudniillik : ha kevés a lova, 
tartson a város többet.

És itt az utcaöntözés és szemétkihordás 
közötti kapocs.

A szemét és trágya bizonyos megha
tározott, rövid időtartamokban való kikor- 
datását szabályreadeletileg rendezni kell.

Akinek lova és szekere van, azzal, 
akinek nincs, az a város közvetítésével 
hordássá ki a szemetet a házából, illetve 
a lakásából.

A szemét-kihordást a város, teszem azt 
minden hónap elején és közepetáján, néhány 
napon keresztül, mondjuk nyáron reggeli 
5 órától 8-ig, télen reggeli 6 órától 9 ig 
eszközöltetné.

Azok, akik a szabálynnde'et értelmé
ben a város közvetítését kénytelenek és 
kötelesek igénybe venni, ezért évente bi
zonyos összeget fizetnek a városnak. Ezen 
összeg kisebb vagy nagyobb, aszerint, 
kmint rendszerint az alapul szolgáló ürmér- 
téknek (láda) megfelelő szemétmennyiséget, 
vagy onoél többet hordát el valaki.

•) Sajnos, most újra uyeljiik.

Ennek az összegnek számításom szerint 
kisebbnek kell és lehet ienüie, mint amilyet 
a lakosság eddig volt kénytelen e célra 
főid tani. Például : házamból kéthetenként 
hordatom ki a szemetet és száraz hulladé
kot, ami minden egyes alkalomkor 80 fil
lérembe, évente tehát 19 koroua 20 fillé
rembe kerül. Más, mondjuk, többet, meg 
más évente csak 8 koronát kényteleu e 
célra kiadni. Mindannyian szívesen vess ük, 
ha minden egyéb utánjárás nélkül ké'he
tenkénti rendes ''dobén megjol sn a városi 
szemetes-kocsi, és nekem ezért évente csak 
lő koronát, annak a másiknak pedig csak 
5 koronát kell fizetnie, vagyis, ha átlag 
10 koronánkba kerül a város által eszkö
zölt sz méteihordás.

Számitá om másik tlapjául 400 házat, 
illetve lakást és bolthelyiséget veszek, 
megjegyezvén, hogy minden lakás- vagy 
boithelyiségbériö a lakásából vagy boltjából 
eredő szemét eltakarítástrói maga köteles 
gondoskodni.

A város tehát ezen 400 helyről való 
rendszerei szemóteltakaritásért evente 4000 
koronát kapna, ez összegen pedig évente 
három pár igás lévai többet tarthatna.

Ezt a három pár lovat, amint jeleztem, 
a szemete.hordta csak a kora réggé i ó ak- 
ban venné igénybe. A nap többi óráiban, 
az eddig már meglevő ígákáal, az utcasze
mét elfuvaro.ására, Jöleg az utcák rendszeres 
öntözésére és egyéb közhasznú munka vég 
zésére volnának fölhasználaudók.

Ha a városnak ilysépm, mondjuk 6 
pár lova volna, akkor megengedhetné azt 
is, bogy a város reprezeutaciona is főbb 
tisztviselői a város határain belül, hivatalos 
működésükön kivü, azaz magán célokból 
is, de kizárólag a maguk, illetve családjuk 
használatára az erre a c; ra Kijelölt fogatot 
adott alkalmsakor, de nem kizárólagosan 
igénybe vehessék. Eszel eleje vijte.uék 
annak, hogy egyesek joggal teuuazaduaa 
azon, ha látják, hogy a város lovai akkor, 
midőn »z utcák a vizet sjomjubozzá:t, a 
szőlőhegy eset járják.

A számnál ómból eredményezett 4090 
koroua természetesen csak a kocsis és ió- 

tartási költséget fedezné. Azt hiszem azon- 
bán, és talán nem tévedek benne, hogy 
egészen pontos, reális számitással a ló és 
szekér beszerzési költségei amortizálása ii ta
lál fedezetet.

Kívánatos, hogy úgy a tanács mint 
képviselőtestületünk befolyásosabb tagj.j 
e kérdéssel behatóbban foglalkozzanak, ha 
ugyan a város emelkedése tényleg szivükön 
fekszik.

Igaz, bogy az ilyen szemétügy körüli 
tevékenység nem látszik akkora érdemnek, 
mint a díszes paloták létesítése, de több 
igaz hálát arat a közönség zömében. £s 
elvégre csak Mucsa marad az a város, 
melynek szórványos palotáit porfel.egek 
burkolják, és a nyílt csatornák bűzös kipá
rolgása mellett lóhulladék s a széltől össze
hordott bolti szemét szegélyezi.

Karafiáth M dr.

Emberszólás.
Igazi magyar neve: pletyka. Különös 

egy uövény ; nem igényel semmiféle Külö
nösebb ápolást, kikéi magától, kifejlődik, 
nagyra növekszik és ami fö — mérges. 
Kiirtani éppoly nehéz, miut amii.ö nehéz 
a gyomot a hasznos növények közül kiir
tani. K kei magától, nem kénye , otthon 
érzi magát, a szalóuokban éppeu úgy, mint 
a kunyhóban.

Hány jóravaló, becsületes ember életét 
mótelyezte meg már e mérges uövény; 
hány család boldogságát dúlta fel már ez. 
a kiszámithatlau szörnyeteg, hány ex szten- 
ciát sújtott már porba ez az orvú támadó, 
kíméletlen ellenség. Jellemző tulajdonsága, 
bogy eredetét kikutatni vagy egyaltalában 
nem lehet, vagy ha lehetséges is, nagyon 
sok nehézségbe ütközik, mert a vele való 
közösséget mindönki Bzereti letagadni.

A legtöbb esetben jelentéktelen dolog
ból keletkezik ; valaki egy másikról vélet
lenül hall va'amit, — természeiesen nem 
jót, — ezt már az emberi termés tel sajá
tosságánál fogva nem képes magában meg
tartani, kell, bogy ezt a harmadikkal is 
kötője, persze már valamicskévé' meg is 
toldva, hogy az a negyediknek és igy 
tovább közvetítse, természetesen illő meg- 
toldásoknál. Amikor a kiinduló pon'hoz 
újból visszatér, akkor már a kibocsájió rá 
nem ismer arra, mit ö talán esetleg egeszsn

TÁRCA.
A szerelem.

Irta : Falusi.

I.
Szép csendes nyári éj volt, A hold 

egész pompájával disze'gett az ég aljén. A 
kék égboltozat ezer meg ezer csillagszemé
vel mosolygott le a földre. A patak lassú 
csobogásába a tücskök zenéje vegyült; itt- 
ott egy szentjános-bogárka csillogott mint 
egy-egy lehullott csillagszem. A lakaszált 
rétekről btditó illat terjedt széjjel az enyhe, 
tiszta levegőben.

A falu szorgalmas, munkás népe rég 
aludni tért. Csend van mindenhol, csak 
Cillag János molnár uram malmában folyik 
zajosan aa élet. A keréken sebesen, magasra 
csapkodva rohan a gyűrűző, hullámzó viz. 
A kövek dübörgéséből alig lehet a szót 
hallaui. A szorgalmas molnár-legéoyek sietvo 
vámolják meg s öntik föl a garatra a szép, 
sárga, tiszta búzát,

A malom előtt levő padkán néhány 
asszony ül, várják, mig az ö gabonájukra 
kerül majd a sor odabenn a malomban, és 
assaonyszokáshos hiven vigan folyik a tera- 
fere köztük. Éppen Csillag János molnár 

uram leányától, a szép Húsról, meg a kö
zelgő menyegzőjéről beszélgetnek.

— Mégse látszik bo'dognak, — szólt 
az egyik anyóka, pedig a gazdag biró fia 
veszi el, ... . mindene lesz, amit szeme, 
szája megkíván.

— Ej, mit ér mindez 1 ? — pattant 
föl egy tüzes, baruaszemü menyecske, aki
ről tudtak, hogy nem » legjobb viszonyban 
él férje urával, — ha az asszony nem 
szereti az urát.

— Hat nem szereti ? I — zúgták srör- 
nyüködö hangon az asszonyok. Hiezen nagy ' 
szerencsének tarthatja az a leány, akit 
Bogár Atdrá?, a gaidag l iró ur ha, vesz 
el. Képtelenség, hogy v»l«ki üstökön ne 
ragadja aszereuciét, mikor az utána szalad.

— Hát aztán ? — szólalt meg ú;ból 
a fiatal menyecske, — csak lehet valaki 
azért bo dogtalzn egy férfi oldalán, ha 
mindjárt a kis király fia volna is ?

— Derék tiu az a Bogár András 1 
Majd idővel egymáshoz szoknak, — felelték 
az asszonyok.

— Soha, aoh 11 — erősitgetto szavait 
a neki tüzesedott menyecske. Megmondotta 
ő már nem egyezer, hogy soha nem lera 
annak a férfinak a felesége, kit ő Lem 
szeret. Sohasem tudná elmondani az oltár 

előtt a szent esküt. Aa ő szive már másé, 
— — — a Fodor Pistáé .... Vagy az 
övé lesz, vagy kész akár meghalni is. — 
Hisz mióta jegyet váltott az a szegény 
teremtés, úgy odavan, mintha kicserélték 
volna. Piros arca máris olyan mint egy 
hervadt rózsa, a szemén is meglátszik a 
sok sírásnak a nyoma, meg a járásaja olyan 
ingatag. Bezzeg Csillag Jauos molnár uram 
csak azt szokta mondani : „Cári fári I ké
szülni kell a lakodalomra." — Majd meg
látják, inkább megszökik, vagy elemészti 
magát az a szép leány, semhogy Bogár 
Andtas felei égé legyen.

— Slegény leány I — mondták a*  
asszonyok részvéttel.

Az asszonyom most hirtelen össz< dugták 
fejeiket és máé dologra terelték a beszédet, 
mer. Ciillag János molnár uram jelent meg 
a malom ajtóbar,

II.
Csillag lius lakodalmára készültök a 

fehérpatakiak. Csillag János molnár uram 
egy egész falu népét meghívta leánya la
kodalmára. A molnár ur portáján sürgőit- 
forgott a sok fehércsoléd. A szárnyas álla
toknak valóságos statáriumot hirdettek

A menyasszony, a szép 1 us, ott áll »• 
ablaknál ht'álsápadtan a könnytől égő sae- 
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jóhiszemüeg közreadott ; a szúnyogból 
elefánt lett.

Az érdekelt fél nem is aejti, hogy 
voltaképen mi történik ; csak azt veszi 
gyakran észre, hogy kezdenek »z emberek 
r4 görbe szemmel nézni, társaságát kerülik, 
jó barátai elhidegülnek tőle ; csodálkozik, 
keres kutat, de a helyes nyomra ráakadni 
piég sem tud. Mert az emberekben az 
őszinteség ilyen esetekben rendesen hiány
zik. Sót örvendenek neki és b;zouyOB meg- 
elegedsssel szemlélik a szoreucsétlen áldozat 
kínos zavarát.

De hiányzik sokszor a bátorság is, 
],ogy kellemetlen dolgot közöljenek valakivel, 
olyképen gondo.kozván, hogy úgy is elég 
jókor fogja megtudni, ha mástol tudja 
meg, miért éppen ö vállalja el azt a kelle
metlenséget, aminél esetleg az illető érde
keit fél felvilágosítása járna.

Hát pedig bárm-nuyire telve vagyunk 
is gyarlósággal, ennek a társadalmi beteg
ségnek a kiirtására mégis teljes erővel 
törekednünk kell, mert ennek a pusztítása 
veszedelmesebb a p istiénél, mert a pestis 
csak az emberi testet támadja meg, de a 
pletyka az ember legféiretebb kincsét, — 
a becsületet szokta nagy előszere'etiel ' 
megtámadni.

Sokszor nem is sejtik azok a már a 
veszélyes koron túl levő hölgyek. — tisz
telet adassák a kivételeknek, — hogy egy 
egy uzsonnakávézás alkalmával hány emberi I 
becsülete, kentek fel a zsemlyére, mint a 
vajat szokták felkenni, nem is gondolván 
arra, hogy ennek minő veszedelmes követ
kezményei lehetnek.

Ezt a mérges növényt ugyan elősze
retettel szeretik a szebbik nemre ráoktro
jálni, pedig akik ezt teszik, nincsen igazuk. 
Mert a pletyka a férd társaságokban is 
meleg otthonra talal.

Ha azonban a tisztescbb korú höl- | 
gyeknél sem találjuk helyénvalónak a 
mások egyéni tisztességén való ragódást, j 
mennyivel iukább Kell elítélnünk azt a , 
férfiaknál, akiknek tisztában kell lenniük I 
az igaz lovagiasság ama princípiumával, 
hogy jelen nem levőkről nyilatkozni, külö
nösen pedig kedvezőtlenül nyilatkozni nem 
egyeztethető össze a lovaglás ember fogal
mával.

Egymás gyengéi iránt einézöknek kell 
lennünk, hiszen gyarlóság taláitatik minden 
emberben, egyikben kisebb, a más kban 
nagyobb mértekkel, de nevetseg tárgyául 
odavetni, sokszor a közmigvetesnek okta 

mekkel nézi mindezt a nagy készülődést s 
még sápadtabb lesz. Forró fejét oda nyomja 
az üveg hideg lapjához ; szép szemeiből 
kitódulnak a könnyeit s patahkéut folynak 
végig a halvány orcáin. Szive, lelke oiy 
lázas volt.

A nap már nyugodni tért a hegyek 
mögé, bíborvörös színével pedig búcsú 
csókot hintett a tájnak, A távolban megkon- 
dul az esti harangszó, hangja tisztán, csen
gőén, messze elhaiistszik a sötétlö tájon.

Sötét éj következőit. Aa eget a szürke 
fellegek egészen bbboriiottak. Néha mintha 
a felhők kergetödatex volna s ilyenkor a 
sötétlö folhöfoszlányok közül egy-egy csil
lag pislog ki.

Mély csend uralkodik mindenütt.
Csillag Ilus meg ott áll az ablak mel

lett és bele bámul a csendes, sötét éjsza
kába. Majd rettentő zokogás vesz rajt*  
erőt; valami nehéz gondolat bántja agyát, 
lelke is meginog tőle.

— Hátha megtenné ? — M nek éljen 
tovább? — Úgyis mind in reménységének 
vége !

Az öreg toronyóra épp tizenegyet 
kongatott, mikor Csiilag Ilus óvatosan ki- 
byitja a pitvar ajtaját és elszántan rohan 
ki • sötét éjszakába.

lanul kitenni valakit nem emberség, min
denképpen elítélendő még akkor is, ha 
n<*m'  jogom t-diva volna a dolognak ; neui 
bzabad elfeledni, hogy, aki pletykálkodik, 
az rendesen — rágalmaz is.

Vasút Bakabanya es Léva között.
Rég vajúdik ez a vasútépítési ügy. ' 

Utoljára október 6-án tartottak értekezletet 
Magyaradon az érdeseitek. Czobor László, 
országgyűlési képviselő, meggyőző beszéd
ben f-jtette ki a vaiut szükségességét és 
gazdasági eleiünkre való nagy hasznát. A 
Honfi Lapok legutóbbi szamábau Molnár 
Nándor cikkezik e vasútról. Bakabányát, 
amely város e yrnaga 240,000 Korona hoz
zájárulást ajánlott fel a vasútépítésre, rend
kívüli önzéssel vádolja, mert hat Léva 
végállomással akarja a vasutat. A cikkíró 
nagy önzetlenségében ezeket mondja : 
„Az egyedüli helyes és célravezető irány 
Ipolyszakállos. Hz /elei meg a magasabb nem
zetgazdasági érdekeknek ; de ez f elel meg egy
szersmind Hontvármegye és a terület érde
kének is. Hzen vármegyének, ezen vármegye 
minden gyermekének és lakossának joga és 
kötelessége azt kívánni, hogyha maga magán 
eret vág, ezeu véréből ne más vármegye, ha
nem Hont táplálkozzék és virágozzék föl.“ 
Ezek után Molnár Nándor senkit se vadul
jon önzéssel. BuKauáuyának es Batnak, meg 
a többi érdekelt Községeknek is Léva vo.t 
a piacuk és az is marad. Összes gazdasági 
érdekeik Lévához fűzik a vidéket, miues 
következteben mozgalom indult meg a báti 
járásban, hogy pontikanag is Barshoz csa
ló jak őket. C’ikKiró arról sem tud, hogy a 
Léva-Verebély és Nyitra között rövid időn 
belül meglesz a vasúti összeköttetés. Azt 
sem veszi tekintetbe, hogy Léva mar a 
tavasszal gyorsított vonatokat kap. Ha 
ezeaet figyelembe venné nem ima olyano
kat, hogy Ipolyszakalloson at könnyebben 
juthatnak Budapestre is, Wieube is, meg 
Ztolnára is, meg Körmöcbányára is. Hara
gudni szauad Lévara is, Baaaüányara is , 
de igaztalan érvekkel győzni, ha lehetne 
is, uem .zabad. — Z

KüiúaíGleK..
— Állami mértékhitelesítő hivatal 

Léván. A Kerosaeueiemügy, miniszter az 
anami mérté*hitelesítő  hivatalok székhelyét 
és működési körét, illetőleg hatáskörét 
megállapító rendelete szerint Láván, Bars- 
és Hontvármegyés, továbbá Selmecbánya

Oda támaszkodott még egyszer, utol
jára ahhoz az ösvényhez, ahol annyiszor 
várta Fodor Pistát, álmodozva boldogságról, 
szerelemről. — Aztán elszántan összeszedte 
még megievö kis erejet, gyorsan indult 
neki utolsó utjának. Ment, sietett, ahogy 
csak bírt. Lazre nem vette, hogy egy alak 
kanyarodik ki a mellékutcából és nyomon 
követi. Végre kiért oda, ahonnan csak egy 
ugrás, csak egy lépés és vége mindeunek, 
vége minden szenvedésnek.

Ott aztán megállt. Két tenyerébe rejté 
égő arc t. Még egy lépés, egy akaratlan 
sikoltás............. E pillanatban két erős
kar ölelte át es forró ajk tapad az övéhez. 
Miaor rémült ijedségéből feloszmélt Fodor 
Pistát látta maga előtt.

— Pista l Pista 1 hagyjon meghalni l — 
kiáltott a leány ketsegbeesetten.

Fodor Pista elvonta a zúgó medöl a 
szép Iiust, aki reszketett mint a nyárfalevél,

— Nem l.us! — mondá a legény 
akaraterösen. Itt vagyon, eljöttem érted, 
utánad, — akarsz-e velem jöunl ? 8 a le
ány bódultán, öntudatlanul borul karjai 
közé s alig haihatóan suttogja: „A tarok. “

A hold épp akkor bújt elő valamelyik 
felböfosslány mögül s halvány kepével 
bői, ogau reájuk mosolygott.

törvény hatósági joggal felruházott város 
területére kiterjedő hatáskörrel állam, 
mértékhitelesítő hivatal felállítását elrendelte

- A reformáció emlékünnepét 
október 31-én, szombaton ünnepelték pro
testáns polgártársaink, mely elkalomból 
Léván a prot. templomokban ünnepélyes 
isteni tiszteleteket tartottak. A vidéki pro
testáns lelkészek az ünnepet szokás szerint 
az utána következő vasárnap, november 
1-én tar ották meg. Lapunk évtizedek óta 
kitartással ápolja a jó viszonyt polgártár
saink között, egymás örömében, bajában 
résztvevő szivvel osztozunk. Mi nem azt 
keressük, ami elválaszt bennünket, hanem 
ami összeköt, városunk, hazánk jólétének 
munkalásában. Ez alkalomból is részt vet 
tünk protestáns polgártársaink ünnepén, 
amint azt lapunk fennállása óta mindig 
tettük ; csakhogy mindig azt az elvet kö
vettük, hogy az ünnep ájtatosságra és el
mélkedésre való.

— Iskolalátogatások. A helybeli 
állami tanítóképző növendékei kedden és 
sze> dán a róm. kath. fiúiskolát, csütörtökön 
pedig az irgalmas nővérek vezetése alatt 
álló leányiskolát látogatták meg. Köveskuti 
Jenő, igazgató éa Barta Jenő, nevelő, ki
sértek a növendékeket. Öt csoportba osztva 
minden teremben minden órát végighallgat
tak az ifjak. Péntek-.n az izraelita, szom
baton az evangélikus iskolák vendégei 
voltak a képezdészek. Gyakorlati pedagó
giájuk mindenesetre nagy mértékben nö
vekedett.

— Novemberi csillaghullás. A 
kiráiy november 1-vel, Gyenes László 
hdgyott főhadnaggyá, Stróbl László és 
Szecsei Srndor hdp. tiszthelyetteseket had
nagyokká nevezte ki. — Ugyancsak no
vember 1-vel Mihályi István, Nyitrán állo
másozó főhadnagy századossá lépett elő.

— A József kir. herceg Szana
tórium Egyesület lévai bizottsága 
hálás Köszönetét és elismeréséi nyilvánítja 
azon igen tiszteit hölgyeknek és uraknak, 
kik halottak napján a temetőben fölállított 
perselyek körül buzgólkodtak ,es egymást 
fölváltva délelőtti 10 órától esti 6 óráig 
a jótékonyság ügyét szolgálva 132 kor. 24 
fillért gyűjtöttek a szegénysorsu tüdőbetegek 
részére. Az ottan közreműködött hölgyek 
közül sikerült összeállítanunk a következő 
díszes névsort : Arvay Józsefné, Bogner 
Gyuiáné, Csirok Janosné, Gyenes Józsefné, 
Harsághy Nándorné, Houecz Józsefné, Ka- 
bina Ervinné, Lévát eh Gusztávné, Mercader 
Alajosné, Dr. Novotny Imréné, Pólya An- 
dorné, Riedl Zoltáuné, Suhajda Jánosné, 
Schubert Pálne, Tóth Ztigmondné. Arvay 
Mica, Bajaceek Mariska, Farkas Kamilla, 
Gyapay Marnia, Hoftmau Ilonka, Pólya 
GiziKe, Novotny Margit, Stosius Erna. Isten 
áldja meg a könyörületes lelkeket legbősé
gesebb áldásával I

— Alapitótag. Az irgalmasrend ma
gyarországi rendtouöke, Thúróczy Mihály 
Kornél, sokszor adta már jelét szülőváro
sához való ragaszkodásának. Intézeteink, 
egyesületeink nem egyszer részesültek jóté
konyságában. Legutóbb a Lévai Kath. 
Körnek küldött kétszáz (200) koronát, s 
ezzel az egyesület alapitótagjává lett.

— Eljegyzés. Kempfner Ede, kun
madarast községi állatorvos, Kempfner Ja
kab lévai köztiszteletben álló kereskedő, 
polgártársunk La e hó 4-én jegyezte el 
Briill Tériké urleányt, Brüíl Samu heves- 
verekényi káptalani nagybérlő leányát.

— Előléptetések. A m. kir. igazság
ügyi miuuator Bódék János lévai kir. járás
bírósági telekkönyvezetőt, jelenlegi alkal
maztatása helyén a X. rangosstály 2-ik 
fizetési fokozatába telekkönyvvezetővé 
léptette elő. — A besztercebányai honvéd- 
gya'ogezred szolgálatában levő Sztehlik 
István főhadnagyot, kezelötisztet, századossá 
léptették elő.

— Az újoncok esküje. A 14. honvéd
ezred lévai zászlósijának ujonoai múlt va
sárnap tették le az esküt. Megelőzőleg a 
legénység, minden vallás íeiekezet a saját 
szertartásai szerint, résstvett a délelőtti 
istentiszteleten. A tisztikar az újoncok 
zömével a róm. kath. plebáuiatempiomban 
jelent m3g, ahol Báthy Lássló, prépost-

Á
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plébános, mondott ssivhezszóló szentbeszé- 
det éa szentmisét. — Azután a laktanya 
udvarán sorakozott a zászlóalj, hol Bittó 
Gyula, százados, zászlóul jp&rancanok rövid, 
gyújtó beszéde után az esküt anyaoyel- 
vükön tették le az újoncok.

— Temetői gyűjtés. A Jó séf Kir. 
Herceg Szanatórium Egyesület azzal a föl
hívással fordu' a jó szivekhez, hogy ami*  
a „Csuk eyy viráysgálatu jelige alatt hatottak 
napján az élőhalottaknál-, a halál jegyesei- 1 
nek, a tüdőbetegeknek szánták, vagy gyűj
töttek, — kü'djék be az. egyesületnek: 
Budapest. IX., Lónyay utca 47. szám. Mihelyt 
az egyesület az adományokat számba vette, 
lapunkban közzé fogj a tenni a megyében 
befolyt gyűjtés eredményét. Örömmel írjuk, 
hogy az országos gyűjtésben nem a mi 
megyénk volt az utolsó az országban.

— A lévai választókerület o szág- 
gyűlési képviselője ifj. Madarász József, 
mint örömmel értesülünk amerikai tanul*  
mány-utjáról haza érkezett. — Képviselőnk 
a parlamenti szünetet arra használta fe1, 
hogy a kivándorlási ügyet oly célból tegye 
alapos tanulmány tárgyáva, hogy az oda
érkezők keserves helyzeten miként lehet 
gyors és megfelelő elhelyezés által segíteni ; | 
mik a legalkalmasabb eszközö't a Kivan 
dobottakkal való öaszeköttete^ fentartására 
s végül mily módon tehetjük könnyebbé a 
visszaváudoríást, a hazatérést. — Tanulmá
nyát — mint értesü'üuk — társadalmi 
szerveset utján véli értékesíthetni ; tanul
mányáról a belügyi kormánynak is előter
jesztést tesz, a i »y a kormány figyelmet — 
as égető bajok orvoslására — óhajtja irá
nyítani.

— A Lévai Temetkezési Egylet 
folyó hó 13-án délelőtt, 9 órakor, a város
ház tanácstermében fogja megtartani évi 
rendes közgyűlését, me<yre a Temetkezési 
Egylet tagjait ez utón is meghívja az el
nökség.

— öngyilkossági kísérlet. Aisó- 
zsemberen Valiéi: Józsefné, született Bátyái 
Emma, nöpostamester, h süa lőtte magar. 
Beszállították a lévai közkórhásba. Kigvó- I 
gyulájához van remény,

— Uj legényegyesület. Kishinden 
október 31.-én Biró B Ja, tanító, aki a 
lévai tanítóképzőben szívta magába a szo
ciális szellemet, iegényegyesületet alakított. 
Tagjai csupa földmiveslegenyek. Kivétel 
nélkül minden legény benne van az egye
sületben. Ürömmel látjuk a legeuyegyesü
leteket a nép körében. Szép jövő vár rájuk ! 
A városi legényegyesületek helyébe, ame
lyek az iparossegédeket gyűjtötték össze, 
úgyis a szociális egyesületek léptek.

— Esküvő. Magyar Eiek, a .Magyar
ország" belső dolgozótársa, kitűnő sportiro 
és Kiirthy Bertha, néh. Kürihy József és 
néh. Szemere Bertalan unoka|a november 
hó 11-én, szerdán délelőtt */ 2l2 órakor 
tartják esküvőjüket a budapesti belvárosi 
plébánia templomban. Gratulálunk I

— A bozóki plébános. Mischák 
István kisapáti káplánt az esztergomi fő
káptalan a bozóki plébániára prezentálta.

— Vigszinpad. Péntek óta játszik 
városunkban Hadó Smdor 8 taghói álló 
társulatával a IVeisz fele házban. Színpada 
nagyon is rögtönzött. Kupiéi nem egészen 
szalonképesek. A társulat tagjai közül ki 
kell emelnünk a két. Radót, Bihari Sárit és 
Vágó Macát Radó Sándor „A kovácsok 
strájkjá*-ban  rendkívüli ügyességet árult el

— A Petőfi ház sorsjátéka A Pe
tőfi Társaság faradságot nem ismerő buz- 
gósággal törekszik megvalósítani azt a kul
turális és kegyeleles célját, hogy a Petőfi 
Házban összegyűjtse és mielőbb hozzáfér
hetővé tegye a közönségnek Petőfi erek
lyéit s azokat a nemzet kincsévé avassa. 
A Petőfi Ház meg lesz, ha a társaságnak 
erre a célra rendezett sorsjátékát a iagyar 
társadalom fölkarolja. A nyereményekben 
gazdag sorsjáték egy koronát sorsjegyei 
egyáltalán nem állanak arányban azokkal 
a nagyértékü nyereménytárgyakkal. A 
nyeremények száma 2010. Az összes nye
remények értéke 70,000, a főnyeremény : 
25.000 korona, A Petőfi Társaság már 
MÓtküld'e sorsjegyeit ói erre kéri • közön '

séget, hogy a sorsjegyek vételével és tér- | 
jesztéaével legyen segítségére e nemes cél i 
megvalósításában,

RÖVID HÍREK Az egysüit államok uj 
elnöke Wiiliam Tafl lett. 53 éves, eszei, 
határozott, gvor< ítéletü, tapintatos férfiú. 
— A választói reíormra vonatkozó törvény
javaslatot Andrássy Gyula gróf, belügymi- i 
niszter, a szerdai ülésen terjeszti a k^pvi- j 
selöház elé. — A Balkán esemenyei. Az 
orosz cár a szerbek melle állott. Tiltakozik 
Bosznia annex-ója ellen. Hozzájárult ahhoz, | 
hogy Péter szerb király lekös önjön és he
lyébe fia, György üljön. — A görög király 
Becsben. tfyór</y, görög király, ma dele ott 
az uralkodóház ott időző tagjait meglátogatta, i

Közönség köréből.
Tekintetes Szerkesztő Ur!

A „Bars*  44. számában olvastuk, hogy | 
az október 30-áu ’artott rendkívüli városi 
közgyűlés egyhangúlag fogadta el a tanács- l 
nak a tandíjmentességért folyamodó fögim- 
náziutni tanulók kérvényei elbírálására vo
natkozó javaslatát.

Nehogy azt higyje valaki, hogy a kép
viselőtestület kivétel nélkül helyesli és mayá
évá teszi azon elvet, mely szrr.nt a tanács 
a tandijrnenteaitéshez kötött igény jogosult
ságát elbírálja: ki kell jelenten1 m, hoizy 
vagyunk, akik a tanács elvi megállapodását 
nem helyeseljük, tehát el sem fogadhattuk. 
Mi azon a közgyűlésen csak tudomásul 
vettük, hogy a kedvezmény iránti igényjo
gosultság elbírálásában a főgimnázium igaz
gatója s a városi tanács között véiemény- 
eltérís merült fel; hogy e fölött a v. és 
közoktatásügyi minister fog dönteni és, 
hogy e döntésig a tanács a tandíjmentesség
ben való részesítés' ez idószerint a maga 
belátása szerint fogja eszközölni.

A tanács elvi álláspontja ellen 'nem ; 
szólaltunk tel, mert hiszen annak helyes | 
vagy nem helyes volta fölött majd ítélkezik 
a ministerium. E döntés elébe p dig teljes 
bizalommal nézünk, m-r ezen biró tan- és 1 
nevelésügyi szakismeretét magasabbra kell I 
becsülnünk mint a tanácsét.

Itt azonban kénytelen vagyok egy két 
megjegyié.t tenni, melyet szívesebben hal
lottunk volna a közgyűlésen, az ott jelen 
volt tarférfiuk ajkáról elhangzani

A tandijmentesités a várss joga, mely 
a tulajdonát képező főgimnáziumot főutat tja. 
Az azt kérelmezők igényjogosu tsága fiigg 
az iskolában tanúsított jo magaviseletük és 
szorgalmuktól, valamint anyagi körülmé
nyeiktől. Tandíjmentességben tehát csak 
szorgalmas, jó msgaviseletü szegény tanuló 
részesülhet. Így van ez mindenütt és igy 
volt ez mindenkoron és ezt igazo'ja azon 
direktíva, mely szerint az állam iskoláiban j 
osztják a taudijmeutasséget és igy kell an
nak lennie, mert a tandíj mentesítés nem 
csak anyagi, de erkölcsi jelentőséggel is bir.

A kedvezmény erkölcsi jelentőségéről 
a városi tanács megfeledkezett. Figyelmen 
kivüi hagyta, hogy a tandíjmentességnek I 
jutalomként buzdító ag, serkentőleg kell | 
a szegény tanu nkra hatnia. Nem fontolta 
meg, hogy a tandijmauteeség nem neve ési 
pótlék, melyei, a szülő kap. Migfeled <ezett 
róla, figye lmű kivüi hagyta es nem fontolta 
meg ezt akkor, midőn kimondta, hogv tan
díjmentességben csak oly vagyontalan ta
nuló részesülhet, ak nek osztályzatában a j 
jeles ób jó több m nt az elégséges, de e I 
szabvány alól kivétetnek a tanítók, városi ( 
alkalmazottak, lelkészek és azok özvegyeik 
gyermekei. Iiy e.v mellett természetes, hogy 
a tandíjmentesités elveszíti magai-abb er
kölcsi jelentőségét, hogy határozottan er
kölcsrontó hatást gyakorol a szegényebb 
sorsú tanulóifjúságra. A szegény, jó maga- : 
vise’e ű, szorgalmas fiú buzgósága lankad 
ha látja, hogy egy buta, vásott, lusta la’ 
nuló azért részesül vele szemben a ked
vezményben, mert ennek atyja városi tiszt
viselő. Dj megtörténhetik az is, hogy a 
városi tanács e címen párt fogottjai számra 
nézve tú fogják haladni a tandijmeutasségra 
tényleg érdemeseket. Nem aroulütése-e es 
• pedagógia aiapelveinek ? Mit szólnak 
•hhsi » pedagógus urak ?

Annak elbírálására, hogy meiv . 
szolgált rá buzgalmával, hogy « tandíj*?^  
felmentsék, egyedül a taninteze igazv4lz- 
illetékes. így vau ez mindenütt, 
ez mindenkoron, csak Léván 'nincs ' 
Hí a tanári testület légii et. k isebb aj4nV‘ 
tav.l szemben, más, közismert reuyhod,n« 
makra cos és tudatlan diák nyeri e| a ■ 1 
talmat a városi-tanács bölcs belátásiból' 
atkor természetesen a tat intézet igazgató'’ 
ebbe bele uem nyughat>k. M. pedig*  0J‘ 
adunk igazat, amint minden eitoguu ig 
ssgszereiő ember az ö pártját fogja'

A tanács egyik szócsöve azt is mond,,' 
hogy a főgimnázium! igazgató magáuas 
akarja a tandíjmentesség adományozásának 
jogát vindikámi. Esi még akitor sem te- 
hetnök fel az igazga óról, ha az a 
nem is hangulatkeitesi szaudekként hatot' 
volua reánk és ha nem is szereztünk vomj 
maguaknaa a valóról okmányokba. 
győződéit. As igazgató a tandijmeuiesites 
rendszeres elintézésének egy igen prakt kua 
módját indítványozta volt a tanácsúak. Es 
az egész. Ezt vagy nem értettek még a 
városházán, vagy kritizálva cé zatossagot 
kerestek a sorok között ós veitek i4 ott 
feltalálni. Sem az egyik sem a másik eset
ben nem I rtom helyesnek, ha a képviselő- 
teB'üle.et tévesen és nem tárgyilagosan 
tájékoztatják.

Soraim szives közlését megköszönve 
maradok

Léván, 1908. nov. 2-án
kir. tisztelettel, 

Karafiáth M. dr 
vár. képviselőtestületi lag.

Hivatalos iöziemeny.
2497/1908 szám.

Hirdetmény.'
Az egyenes adók 1909 évre vonatkozó 

kivetésének aiapjaul szolgáló Bzemelyek es 
tárgyak összeirasi munkálata Léva város 
területén s a hozzaja csatolt pusztákon 
fo.yó évi november hó 19-től deczember hó 
4-ig terjedő időben fog a kiküldőitek által 
házról-hazra járva eszközöltetni.

Midőn ezeu munkaiatok idejéről az 
adózó közönséget értesítem, minden egyes 
adózónak figyelmét sajat jól felfogott erde
iében a luegjeieuö kikü dőlt vénykedeseben 
vaió támugaiasára a szükséges » a valónak 
megfelelő adatott bemondására es az egyes 
vallomásoknak benyújtására felhívom annál 
is inkább, mert a valiomasi ivek benyújts- 
sanak ouuuiasLiasa, az auouau hivata>beú 
megalapítását — az adószemdly es tárgy 
eltitnu asz az adatok Uemoudasauak mágia*  
gauáia, nemkülönben a kiküldött feireveze- 
Let6 es leendőmen vató hatraiiatasa az 
íiieiöie nézve az 1883. évi AU. t. c/. 101. 
§ «baa uiogaiiapituci penzuirsagor vonja 
ma^a Utáu.

Végű, tudatom, hogy az összes ipari 
alkalmazottak «z összeírás alkalmával szamoa 
vetetnek, ezek közűi a heti vagy napi 
béréit atka mázolták, valamint a műhelyben 
dolgozó árun d<rab8óámosoK kiknek napi 
keresete a közönséges adagos napszain 
béredet meg uem haladja, adózás aia nem 
esnek, a házon vagy uüüeiyen kivüi lakó 
ipari muuaaaoa azoubau ak)£ lakásaidon 
veiéinek tel adózóként lógnak az össaeirsí 
es a kivetési iajstxómban szerepeim.

Léva, 1908. évi november hó 5 én.
Komzsik Lajos,

adóhiv. főnők. 
6789/1908 szám.

Hirdetmény !
l«3va r. t. város kepviseiötestíllete 

folyö 1908 évi oatóber hó 30 au tartóit rá. 
Köagy üiesaueu hozott 0567/1908 szám alatt 
hozott határozatával »i ,Oroaalái.“ fogadó 
regi epüietenek lerombolását elrendelte, 
határosatilag kimondta aunak 380,000 Ko
rona Köits.igeiőirauysattai a Vaas es Nor
biikor budapesti mű ipttéssea tervei a Költ
ségvetése Sserint való felépítését és ások 
alapján a verseny tárgyalás kiírását, — fenti 
tervezők és művesetek részére 12000 koron*
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. -te|etdijat megállapított s az összes költ- I 
,'égek fedezésére 430,000 korona kölcsön 
fölvételét határozta el. — M.dön ezen ha
tározatot közhírré teszem az 1886 évi 
XXII- *•  ct‘ értelmében figyelmeztetem Léva 
város illető polgárait, hogy azon határozat 
ellen 15 nap a'att a város kiadóhivatalában 
ötgositottak felebbezést nyújtani be.

Léva, 1908. október hó 30-án.
Sód.og'lx Tuajcs 

polgármester.

Lévai piaciárak.
KovatveaetŐ ; Kónya Jóise*  rendőrk «p'tány

Busa m.-másaánkönt 23 kor. — fill. 23 
kor 70 tilt- — Kétszeres 18 kor. 4q fill. 19 
, ’ 69 fill. — Rozs 18 kor. 80 fill. 19 kor

fjii. _  Árpa 15 kor. 80 fill. 17 kor. 90
fii| _  Zab 16 kor. 20 fill. 16 kor. 50 fii
_ Kukorica 15 úo"-. 40 fill 16 kor. 10 fill 
_ Lenese 24 kor. 60 üli. 24 kor. 80 fill. — 
Bab 9 kor 50 fill. 9 kor. 80 fill — Kö
les 14 kor. — fül. 16 kor. — fill.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1908 évi nov. l-«öl 1908 évi. nov. hó 8 áig

Születés.

A szülői neve A gyermek
neve

Toldi József Hingyi Julianna leány Mára

ifj. Sztribu’a J. Viczeucz E. leány Katalin

Valaeh Simon Gáspár Eszter leány Gizella

Halálozás

Házasság.

yölegeny cs menyasszony neve Vallása

Ková<*sik  Márk Dosztál Jolán r. kath.

Valent Ferenc Bátovszky Anna r. kath.

Az elnnnyl neve Kora A halál oka

Mihál Elenora U hónap Gyomorbélhurut

Akács János GO éves Tüdőgyulladás

Nyilttér*)
Tekintetes Szerkesztőség !

Folyó hó 1-én a 44. számú becses lap
jukban a magyar kir. áliamvasuti alkalma
zottak körében előfordult előlépettek kö
tött Alt Jáuos ur, a m:gy r kir. államva
sutak lévai fütőhaaának erdemes vezetője 
mint mozdony vezető van megemlítve.

Nem tutijuk kinek áll érdekében sze
retett főnökünket, ki a magyar kir. állam
vasutaknál sok évi buzgó és tevékeny 
ssolgálattétele elismerést ül már 16 évvel 
ezelőtt fütöháavezetövé lett kinevezve, az 
iróniának ily hangján a nagyközönség elé 
állítani, mert hisszüs, hogy az illető igeu 
jól tudja azt, bogy A t János úr jelenleg, I 
mint 1. osztályú lü.öházvezelő lepett eiö 
3600 koronára.

Ezen kijelentésemként tartozunk úgy, 
intézetünknek valamint szorotett tunöküuK 

nek AU János ú.'nak és uisguuKuak ,s.
Léva, 1908. november 6 án.

A magyar kir. államva-utak lévai f'tőháznál 
levő mozdrnyvezetői kar nevében.

Jánosi István,
mozdonyvezető.

rovat alatt közlőitekért nem válal felelősé-
» szerkesztőség.

Szoptató anyák
tejük hatását csak növelik és gazdagítják 
a SCOTT-tále Eoaulaió használat által.

Kimerültség megszűnik,

Az Emulsio vásár* 
sarlasnal a SCOTT- 
féle módszer véd
jegyét — a halászt 
— kérjük figyelembe 

vonni

a a csecsemő rózaásabbá, vi
dámabbá éa p a jzánabbá válik, 
mirt valaha volt.

Az anyaságnak bármily vál
ságos percében, a 

Scott-féie Emulsio 
erőt kölcsönöz, bátorít a 
emellett kellemes izü és köny- 
nven emészthető.

Egy eredeti üveg ára 2 K. 50 fillér 
Kapható minden gyógytárbau.

Enyhe, oldó házmzer m.iidazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az ii ö életmód egyébb következmA 
uyeiben szenvednek.

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

M OLL-FELEZZ]
SÓS - BORSZESZ

elismert, régi jóbirnevü háziszer 
szaggatás és hűtésből szármasó 

iniudeunemü betegségek ellen. 
Eredeti üveg ara kei, 2.

Kapható minden gyógyszertárban 
és drogériában.

.ntóra'-'hi

Föszetküldasi hely MOLL A. gyógyszerész 
qj8. kir. ndv. szállító, Bocs, 1. Tuchlaibeu 9.

Eladó kocsi. i
ellátott könnyű federes vadász kocái átköl- | 
tözKödés miatt jutányos áron azonnal eladó 
Ocmay Kálmán w. kir. erdötanácsosnál j 
Ziarnóczán.

Vadasz resziegyet.
Léva vidékén. Ldneioicg vasút mentén, 
hová hetouKint egyezer kirándulhat. Aján
latot nV^daaaa jeiigévél Újbányára pos
tán kérünk.

Bunda és lábzsák. íi 
ber.ocsi tulajdonod Liva Zigo u,ca 2. sz. 
értesíti a n. é. utazó Közönséget, hogy a 
téli idők alatt kocái használathoz utazó 
bundát és lábzsákot csekély használati 
díjért kölcsönöz, — zárt (bálái) kocsija is 
rendel ezéséro áll.

Eladó ház. A honved utcznban 
levő J8- es 20-ik szá

mú ujouuau, szí.at dán, épült két szép ház, 
nagy nyit udvarral, egyenként, — nagy 
úrilaknak együivéve, 10 évi adómenteséggel 
es kedvező feltételek ménéit, szabadkézből 
eladó. Értekezhetni a tulajdonosnál.

Angol pointer.
azuuu— c.»u.. fJoV.üuo. e lap kiadóhivata
lában.

Eladó ház es szóló.
Kossuth u. 16, számú ház. mely a 

Klapka utczára is nyílik (13. szám) 
valamint Vargha hegyen levő szőlő | 
szabad kézből eladók. Bővebb felvilá- 
gositással ott a házban

Kiadó lakás és műhely.
l/ikas ErioO Euecndu Öl.-iK aztiu aiatt 

onn*i  bérbeadó. Bővebbet Gu:rai Mátyás- i 
*41 Felsö-Szecsen, asztalos, kerékgyártó, 1 

hó vagy csizmadia műhelynek alkalmas. I

Zsákkölcsönzö Léván Xön. 
zsákokat úgy helyben mint vidékre, vala
mint uj ponyvákat és zsákokat is jutányos 
áron elad Ungár Adott Léva Kohári utcea.

Tűzifa
és Porosz kőszén meg
rendeléseket elfogad és ház
hoz szállít

Braun József és fia.

Fanfara (TA UPC8Ö> kockakő sirkeret 
es bárminemű szakmámba 

vágómuukát es bármily nagy megrendelést 
is a legjutányosabb árban elvállalok — 
Nagybecsű megrendeléseket pontosan teljesít. 
Bukovics István kőfaragó m. Vámos-Ladány

Eladó háztelkek
A Heinrich fele tag parcellázva ház

telkekül eladó.
Bővebb felvilágosítással szolgál Dr. 

Kmoakó Béla ügyvéd, akinél a parcellázási 
terv is megtekinthető.

Kiskörös és környéken
Állandóan bor közvetítessél fogla kozik

Heisler Lipót 
borügynök és bizományos 

KláKOHOS. 
Felvilágosításokká! szívesen szolgál.

Szőlő-oltvány
és vesszőről nagy kepes árjegyzékemet 
ingyen es bermentve küldöm meg, a ki 

cimét tudatja.
Ezeu könyvet még az is kérje, aki rendelni nem 

akar, mert sok hasznos tudnivalót tartalmaz.. 
Gyökeres oltványokból, amerikai és európai sima 
es gyökeres vesszőből, a "világhírűi TDöleu- 
■VSLXe-bö! 1 */ a nullió készlet. O.csó ár és pontos 

kiszolgálás. Cím :
SZŰCS SÁNDOR FIA 

szö.őtelepe, Bihardioszeg, 
..........................

?’ — .Papa megengedte ! Hisz valódi Jacobi fele
Antinicotin cigarettahüvelyek fadobozban !“

Figyeiem I Csakis a ..JACOBI" jelzéssel valódi ! 
Minden fidoboz egy érdekes buvészkáityát tanaimat.

Figyelem!
Szőlőoltványt, szőlővesszőt ne 
rendeljen addig, mig tőlem ár
jegyzéket nem kér! Gyökeres 
oltványok ezre 140 korona, 

Delaware ezre 100 korona.
Czim :

Szigyártó Nagy Mihály
Felsősegesd. Somogymegye.
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Görcs csillapító szélhajtó
Hodony csöppek

1844 óta használatban levő étvágy, 
gerjesztő, emésztést elősegítő háziszer- 

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

Beszerezhető :
Bittner Gyula gyógyszertarában

Gloggnitz (Alsó-Austria.)

GYERMEKOSZTJE 
csecsemők lábbadozok 
gyomorbajosok részére 

A LEGJOBB ALPESI TEJET TARTALMAZZA 
Egy dobra ára IkorBOFill kaphdtó minden gyógyszertárban 

és drogériában.ugyanott ismertető iratok ingyen.

Még azokat Is, akik eveken át mást 
használtak. mnghó. itotta a valódi

Ó SBORSZESZ,
mert mindazt macában, aiuit egy igazán
jó ÓF határos házlszertnl várni lehet.

Őre az egi-eítegnek, tertötelenit, erősít es edzi 
az izmokat, fájdalomcsillapító. Páratlan m ut száj
víz, haj- es börápolÓFEer,

SzükséflCó minden háztartásban,
Kapható mindenütt 30 fii’., 40 öli., I és 2 

koronás üvegekben.
Postán 10 kis üveget 3 koronáért I üld után

vétellel vagy a pénz előzetes beküldése útin 

Kosmos Laboratórium Győr.g
Kapható mindenütt' |

r
a legjobb éí lég Fin omW|^ 

Czipö tiszA^oszer 
Egyedüli gyáros FrilzSchulz púi.részv-tars'Vipcsel|g£ga:

a Horgony-Pain-Expel ler
pótléka

egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvenynél, osúznál és meghűlt- 
seknél, bedörzsölésképpen használva.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
olyan üveget fogadjunk el, mely a „Horgony" 
védjegygyei és a Richter cégjegyzéss. 1 elíá- 
tott dobazba van csomagolva. Ára üvegekben 
K —.80. K 1.40 és K 2.— és úgyszólván min
den gyógyszertárban kapható. — Főraktár 
Török József gyógyszerésznél, Budapest 
DL Richter gyógyszertára az „Arany erosziánhoz'.

Prágában, Elisabethstrassp 5 neu. 
j|^íindennap^8zétküldés. p"

GAZDASÁGI CIKKEK:
gabonazsákok, gépszijak, vízmentes 

ponyvák stb. stb. gyári áron.

Portlr.ud é« roináncémeut. stukntórnád, kátrány, cTbo'ir.nm, ■•fb.t, I nz»n 
credit), caibolpor, clormésa. carhdaav, naftáim, kék- és zöld K«hc, kék por es 
kénpor, gyanta, raffiahámo. petróleum, repceolaj, gépolaj, tovot az.or. faggyú, 
kender, kóc, gmmni és agzbesZtárá, kocgifc-nö maahaaó, cocusz nnveuyzsir 
tarlórépamag stb*

Ecsetek, meszelek, litolectr, lakk festékek, 
minden színben-

Húsvágók, d rá’ók, zománc- .

és nikkel főzőedény, mérleg és eú'yok, fágjr-

altgép*  k, jégszekrények, fürdőkádak, sárgaréz- és vaságyak, mosdók, kerékpár1 
ényképéeze'i gépek és kellékek, toraakéazletek, halászborgok, villanyos*ngő  kész’ 
etek stb. nagy választékban Jca.pla.a.tólc

KERN TESTVÉREKNÉL LÉVÁN.

Knapp Dávid,
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára Léván.

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

állandó gépkiállítás
VHn berendezve, melynek megtekintésére az érdeklődőközön
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 göpek és géprészek.

Uj czipész üzlet!
Tisztelettel értesítem Léva város és vidéke 

é. közönségét, hogy Léván, a Petőfi ut- 
Dro-

n.
czában. (Kossuth Lajos-utcza sarkán, 
geriával szemben)

czipész üzletet
nyitottam.

Nagyobb városokban s a fővárosban 
ken át, — valamint helyben, Kovács Sándor 
üzletében négy éven at, mint szabász — mű
ködtem s szakismereteimet gyarapitottam úgy, 
hogy képes leszek a n. é. közönségnek szakmámba 
vágó minden igényét a legpontosabban és leg- 
jutányosabban kielégíteni.

Nagybecsű pártfogást kéFve, maradtam
kiváló tisztelettel

D á n y i Béla
czipész mester.

GüdOos javításokat gyorsan es jutányosán eszközlök.
Üzletemben törekvő fiú fanonetnak felvé'elik.
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Állami központi martékhitelesitö m. kir. bizottság. 
3058/..08 szhoz.

Hivatalos helyiség bérlete az állami 
mértékhitelesítő hivatalok részére.

Az 1909. évi január hó 1-től felállítandó állami 
mértékhitelesítő hivatal részére kerestetik egy lehetőleg 
földszinten fekvő, a város középpontjától nem túlságosan 
messze eső 75 ms területű 3 világos és száraz szobából 
álló helyiség.

A 3 helyiség közül az egyik legalább 7 m. hosszú 
legyen. Kell ezenkívül »-gy lehetőleg ugyanazon épület
ben vagy annak udvarán fekvő a mértékhitelesítő hiva
talos kocsija elhelyezésére szolgáló minden oldalról zárt 
fedett és elzárható I szer.

Az ajánlatok föl jó évi november hó 15-ig az allami 
központ. mertekmtelesitő m k. bizottsághoz (Budapest, 
X. Kóztemető-ut 20. a) nyújtandók be lehetőleg vázlat
rajz kíséretében.

Nyomatott Nyitrai és Társa gyorssajtóján Léván.


