
XXVI. évfolyam.

ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.
Vidéken és Léván házhoz küldve:

Egy évre ... 10 kor. — fill. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill.
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.
Előfizetési pénzek póstautalványnyal küldhetők. 
KffjreH számok 20 fillérért kaphatók 

a kiadóhivatalban.

II. szám. LÉVA,

ARS.
1906. márczius 18.

hirdetések
Négyhasábos petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdij minden egyes beiktatásér tO fillér-
IlivataloM hirdetmények

100 szóig 2 kor. €0 fill., azontúl minden szó 2 
fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk ^■'szeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS társadalmi hetilap; egyszersmind barsvármegye hivatalos közlönye.
A kéziratok a szerkesztőséghez : (Zöldkert-utcza 33. sz.) küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.
FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer
•e—► vasárnap reggel.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamacziókat a kiadóhivatalba 
(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani. 

A LAP kiadója : NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
i.

334/1906 szám.

Hirdetmény!
Ezennel felhivatnak mindazok, kik az 

1906 évi I. negyedére esedékes községi ■ 
pótadó, megyei útadó tartozásaikat a mai 
napig be nem fizették, hogy azt most már 
8 nsp alatt annál is inkább fi: essék be, i 
mert eilenesotb»n az 1885 évi XL1V. t. ez. 
58. §-a értelmében végrehajtás utján fog * 
behajtatni.

Városi adóhivatal.
Lévár, 1906. évi márc'us hó 17-én

ISozxxzsiJc 
adóhiv. fönöse. !

«• I
1371 1906 szám.

Meghívó.
Léva város képviselőtestületének 1906 

évi február hó 27-én tartott közgyűlésében 
1227/1906 szám alatt hozott határozatával 
a teliüggesztett városi polgárrces’er helyet- 
tesitésere egybehívandó közgyűlés határidejét i 
1906 évi március hó 22 ík napjának délutáni 
5 órájára tűzte ki, a melyre a képvise ö- ; 
testületi tag urskat ezennel tisztelet1 el . 
meghívom.

Kelt Lévár, 1906. évi március hó 16-án.
Xv£á.csá.xxszlx5r Táxios 1 

h. polgármester.

A Lévai Takarékpénztár.
Negyven esztendő már túllépi az 

ember életének gyorsan változó geue- 
ráczióját, tehát több egy emberöltőnél, 
mely alatt ha az ember, mint társa
dalmi tényező megfelel hivatásának, 
kötelességét hűen teljesiti; az évtize
dek határkövénél, alkotásainak szem
lélése felett ünnepet ülhet s méltán 
megérdemli, hogy az öröm sugarai 
vidámitsák nyugovó napjait s alko
tásainak áldása kisérje hátralevő éle
tének minden lépését.

Egy intézmény azonban, mely 
generacziót genaraczió után szolgál, 
melynek életében az első emberöltő 
a keletkezés küzdelmeiben, a kitűzött 

i

czélra irányuló eszközök válogatásában 
röpül el, — századokra terjedő életre 
van hivatva: — első negyven évét 
csak mint az ifjúkor időszakát ünne
pelheti, melyet jól töltvén, megizmo
sodva, munkaedzetten, önerejének tuda
tában köszöntheti reményteljes férfi
korának hajnalát.

Ily ünnepet ült Barsvármegye 
egyik legrégebben keletkezett intézete, 
Léva város büszkeségét képező s — 
erejéhez mérten, — jótékonyságát 
tekintve az ország legelső intézménye, 
a Lévai Takarékpénztár is, 
f. hó 11-én, fennállásának 40-ik évi 
közgyűlése alkalmával.

Holló Sándor, az intézet igazga
tóságának elnöke vázolta ez alkalom
mal a részvénytársaság négyévtizedes 
működését. — 60,000 korona alap
tőkével alakult meg az intézet s ma 
434,000 korona saját vagyonnal bir.

Ezen pénzintézetnek köszönheti 
vidékünk közönsége, hogy már negy
ven év előtt alkalma nyilt a takaré
kosság erényének gyakorlása által 
vagyonát, értékét észszerűen gyarapí
tani és az uzsora bénító nyűgéből 
kiszabadulni.

Hűséges kezelés és a kölcsönös 
bizalom fényes bizonyítékaként szol
gál, hogy e pénzintézet a lefolyt 40 
év alatt nemcsak tisztességes jutalék
ban részeltette a társulat részvényeseit, 
hanem e mellett közjótékony czélokra 
közel 150,000 koronát adományozott.

Közintézményeink nagyrészben a 
Lévai Takarékpénztárnak hathatós 
támogatásával keltek életre. A nőegy
letnek adományozván két értékes 
házát, alapját vetette meg a Lévai 
„Stefánia3 árvaháznak ; közel 20,000 
koronával járult a Lévai megyei kór
ház megalapításához is, nagymértékben 
járult a főgimnázium kiépítéséhez és 
stipendiumot tett le a szegény szor
galmas tanulók segélyezésére. Léva 
város közönségének hathatós támo

gatást nyújtott a városi menház fel
építése s a kaszárnya-uteza kiszélesi- 
tési eljárásnál is. Legújabban pedig 
az intézet négy évtizedes fennállásának 
emlékére egy artézi kút létesítését 
határozta el s e czélra 4000 koronát 
bocsájtott igazgatósága rendelkezésére.

A közönség bizalmáról tesz főként 
tanúságot azon tapasztalat, hogy a 
kis betevők ezerei bízzák filléreiket 
az „Oreg“ takarékpénztár gondozására; 
a betevők 75 százaléka ugyanis kis 
betevőnek tekintendő, melynek betétje 
10 és 1000 korona között váltakozik. 
A betétek összege ez idő szerint 
3.500,000 korona; ezen összeg közön
ségünk viszonyait tekintve elég tekin
télyes és főként örvendetes, hogy ezen 
intézet betétállománya évről-évre foly
ton emelkedik.

Az intézet ez évi tiszta nyeremé
nye 64,000 korona volt, melyből 
25,000-et részvényesei között osztott 
szét, 20,000-et vagyonának gyarapí
tására, 10,000 koronát pedig köz- és 
jótékonyczélra ford.tott.

Vajha az ország minden pénz
intézete lelkesedést szívna e szerény 
takarékpénztár áldásos légköréből s 
nyereményének ezreiből legalább fillé
reket (nyereményének 5°/0-ját) áldozná 
jótékonyczélokra.

Áldás és szerencse kisérje a jubi
lált intézetnek életét mindeD időben 
s Léva város kultúrájának és minden 
nemes ügynek legyen századokon át 
istápolója.

Mire kéri a Magyar Védő Egyesület a 
nemzetet.

A magyar ipar fö lendülését, tehát 
térfogia'ását és fejlődését sulyosin akadá
lyozza egyrészt az, hogy a külföldi ipar 
versenye kistoritja a ház.i piacról, másrészt 
pedig az, hogy a magyar társadalom a fo
gyasztás állal nem védelmezi. Az utóbbi 
körű meny a kü.földi versenynél is nyomasz
tóbb, mert ezt az önálló vámterület hiányá- 

bán egyedül a nemzet öntudatos akarata 
ellensúlyozhatja.

A Magyar Védöegyesü'et czélja : hogy 
a hazai piacot első sorban a magyar ipar 
foglalja ti. E cél megvalósulása érdekében 
a fogyasztókhoz a következő kérelmet intézi:

1. Minden szükségletét, amit iparos 
honfitársaink elkészíteni tudnak, készíttesse 
mindenki a hazában élő iparosokkal.

E kérés a pontatlan, rossz és hanyag 
munkásokra nem terjed ki, sőt azok is 
mellőzendők, kik a honi iparpártolás társa
dalmi mozgalmát arra haszná'ják ki, hogy az 
árakat fö'oigázzák.

Kísérjék figyelemmel azokat az iparo
sokat, kik a mozgalom előnyeinek kihasz
nálására a kü földi árukat saját ezégük 
neve alatt árusitják. Az ily ezégeket kérjük 
a Magyar Védöegyesületnek bejelenteni.

2. A boltokban (nyílt üzletekben) szük
ségleteit vásárolja mindenki azokból a cik
kekből, amelyek a hazában termeltettek, a 
melyek hazai gyárosok és iparosok készít
ményei.

A gyarmatárukat vásárolja mindenki 
azokban az üzletekben, amelyeknek kiraka
tában a Magyar Védő Egyesület kirakati 
Védötáblája igazolja azt, hogy a gyarmatá
ruk a fiumei kikötőbe érkezett hajók rako
mányaiból származnak.

3. Követelje mindenki, hogy a hazai 
gyárosok és iparosok a hazai piaczon keres
kedelmi forgalomba adott áruikat a Magyar 
Védőegyesület Védőjegyével jelöljék meg.

E Védőjelzés alkalmazható magára az 
árura, az árucímkére, a dobozra, esetleg a 
burkolatpapirra, tartályra.

A honi iparpárto'ás sikere érdekében 
a Védőjelzést követelje mindenki, hogy a kül
földi áruk hangzatos jelzése és a tisztesség- 
te'en verseny külömböző fogásai hazafias 
czélunkban ne téveszthessenek meg. Az 
akadályokat, ha szükséges, a társadalmi 
kényszer eszközeivel hárítsuk el.

4. Az 1906. évi május hó 1 töl kezdve 
szükségleteit mindenki azokban a kereskedések
ben vásárolja be, — még azokat az árucik
keket is, melyeket * honi ipar még előálli-

T Á R C Z A.
Magyarhon ünnepe.

Van egy drága köve az emberiségnek, 
melynek csiszoló pora a hála és kegyelet, ; 
köszörülöje az idő, melyet drága talizmán
ként őriz szive mélyén a honfi s honleány, 
melynek ragyogása szokatlan fénnyel hatol 
be a sötétség, a tespedő közöny homályába , 
s ez a legragyogóbb, legtündöklőbb drágakő : I 
az emlékezés.

Ez a drágakő ragyogó glóriával vonja > 
be azok fejét, kik nekünk a mai drága, 
szent napot megteremtették.

Visszajött ezer ékességével a kikelet s j 
uj tavasz, uj reménység fakad a kizöldült 
hantokon ... I

S a szikra, melyet a márciusi ifjúság 
ültetett szivünkbe, az uj márciusi szellő 
simogatásától fellobog s ki nem alszik 
soha! í

A tavaszi szellő lelkesítő s mégis pana
szos suttogásába belevegyül a czigány hege
dűjének fájdalmasan édes szivet dobogtató, 
lelket gyújtó nótája :

Tavasz elmúlt, a rózsának 
Kinyílott a szép virága . . .

Hallod-e Kossuth Apánk ?
Hallod-e, érzed-e mint hozza legszentebb 

imájával rezgésbe a szabadság tiszta leve- 
I gőjét a mi honszerelmünk?
i Zsng a nóta, magyar nóta s ezért zo- 
I bognak fájó örömmel öregeink, ezért lelkesül 

•« ifjü, azért köti megdicsöült arcz izal ko- 
I szoruját a honleány, azért duzzad a gyér. 
I uieki kebel s viszi az édes anya által kötött 

csokrot a haza oltárára, a Te sírodra 
Kossu'h Lajos 1

S az apró csokrok ellepik a sirt, ibolya 
s hóvirág illata száll a levegőben s álomba 
ringatja a lelket :

Bigén volt, mikor egy édes anya kicsiny 
bölcsőjében ringatta a haza reményét, régen 
volt, mikor a kis leiket naggyá nevelte 
forró csókja, lángoló hazaszeretete.

Aztán leszálltál közénk, — s mikor 
nemzetednek „azt üzented", mikor a lángo'ó 
vulkán leggyujtóbb szikrája keltette életre 
a lenyűgözött, szunnyadó hazaszeretetet, 
akkor — — — de hogy is írjam le ?

Sejtettük e, mikor kis karod a pólyán 
pihent, hogy Te fogod felébreszteni a halott 
magyart — hogy a feltámasztott nemzet 
maga fog elűzni durván kegyetlenül. Téged, 
ki megváltója voltál 1 S te száműzött lész 
s aztán — idegen . . .

A'om volt-e az, vagy az élet kegyetlen 
szatírája, hogy neked, csupán neked nem 
volt hazád, holott soha sem tettél egyebet, 
mint védted azt s szerettél bennünket min
dig, nagyon I

Nem téboiyodtál bele ebbe a gondolatba. 
Akkor is szerettél bennünket, lelked sugárzó 
fénye a messzeségből ömlött reánk, vissza- 
vissza néztél a hálátlanokra s csak mindig 
ránk gondoltál, mindig reánk . . .

S e gyászos napon örök álomra hunytad 
szemedet, - mi visiza hoztunk elveszett 
honodba, — hozy száműzött légy újra . . .

Dr nem! Éted utolsó pereseiben mel
letted lévő magyarjaid fogták fel utolsó 
sóhajod s elhozták közénk, lelked meg sza

bad szárnyalással szállt azonnal az árva, 
imádott hazába ... itt van közöttünk, 
felénk ragyog a napsugárban, reánk ragyog 
a virágban, bennünket buzdít a szellő sutto
gásában s a szellő viszi lobogóink pattogá
sát, szivünk dobogását s reményiéit édes 
bús dalát . . .

Ha pedig elsötétedik, nincs sem csillag 
sem napsugár, akkor : „ . . . felhő képében, 
gyászolod hazádat. Beborítod, mint a legfe
ketébb bánat, ... Te vagy az égnek ha
ragos villáma. Fenyegeted a sok árulót 
cikázva.

— Oh cikázz, te villám, sújtsd agyon 
ahány van I

Ne legyen egy nép sem porban, rabi
gában 1“

Dr. Radványné Ruttkay Emma

A hideglelés.

Még ma is él, ha meg nem halt híres 
K. városában tekintetes Viskiháty Mátyás 
János Ferencz ur, aki predikátumainak ilye* 
tén hátul viselésén kívül Bzámos egyesület
nek, hivatalnak, társaságnak és szövetkezet
nek viselte pártoló, alapitó s a jó ég tudja 
miféle bizottsági tagságait tisztességgel, köz- 
mngelégedésre ; ezeken kívül pedig az ősi 
város árvaüeye is ö reá lévén bízva, fölte
hető, hogy Viskiháty Mátyás János Ferencz 
ur nem volt am i bizonyos legyek ütögetője 
siját lábszárán, hanem igen is derék, szor
galmatos, tekintélyes úriember, akinek pár 
száz boldnyi földi javaihoz csak egy kis 

e'ülröl való predikátum lett volna szükséges, 
hogy hivatalosan nemes is legyen.

Már nem tudom egész bizonyosan, hogy 
az árvaügyeknél is mint elDÖk avagy ülnök 
szerepelt-e, annyi azonban áll, hogy a város
házánál árvaügyekben dolgozott, s ismerősei 
nem is egyszer évődtek vele, hogy az árvák 
ügyein kivül az özvegyek javainak előmoz
dításán is erősen fáradozott.

Ilyféle állítást azonban Matyi báosi 
rosszakaratú ráfogásnak deklarált s erélye
sen kikérte magának a fogalmak ilyetén 
összezavarását. O mindenekelőtt gyöngéd 
szivü emberbarát, aki ép ez okból határozta 
el magát élete végéig özvegyen maradni, 
nehogy egykoron népes családja elvonja őt 
legszentebb kötelességeinek teljesítésétől.

És voltaképen mi különös is lett volna 
abban, ha Matyi bácsinak voltak vala ösme- 
retségei némely özvegyekkel, azért ő csak 
úgy szerette a neveletlen árvákat, mint 
ahogyan rajtok kivül csak még az asztal* 
társaságokat. E-. oldalról tehát teljesen meg 
lehettek nyugodva a kedélyek, ellenben 
nagy megdöbbenést keltett, hogy Matyi 
bácsi lemond valamennyi tiszteletbeli tagsá
gairól és elnökségeiről. Hasztalan volt min
den rábeszélés és deputác;ó, az öreget nem 
lehetett kapaczitálni, úgy hogy a „Mindent 
a szegényekért" című asztaltársaság csak
hamar be is adta a kulcsot.

És e nevezetes ténynek egy árván 
maradt kis leány-rokona volt az oka. A 
szegénykének anyja hosszas betegeskedés 
után most balt meg, nem hagyva egyebet 
hátra, mint egy lévőiét, melyben kéri a



tani nem tud és igy külföldről vagyunk 
kénytelenek beszerezni — a mely kereske
déseknek kirakatában a Magyar Védő 
Egyesület Védőtáblája a honi árukra a 
figyelmet fölhívja.

Honleányok 1 Honfitársak ! S imm rábe
szélés ne riasszon el senkit a honi iparpár- 
to'ás hazafias kötelességének teljesítésétől !

Ha honi árut keres és követel mindenki, 
nyomban lesz miuden kereskedésben magyar 
árucikk. A kereskedő azt kénytelen és köteles 
árusítani, a mit a fogyasztók követelnek. Áll
junk ellent egyes kereskedők kisértéseinek 
és rábeszélésének. Az ország gazdasági 
hanyatlásának oka nemcsak az, hogy a 
magyar társadalom zömében elterjedt az 
a bűnös fölfogás, hogy csak az a jó, a mi 
külföldi, hanem egyik nyomós ok az is, 
hogy sok kereskedő azt látv', hogy a tár
sadalom (a fogyasztók) zöme mindenben a 
külföldet utánozza, a honi ipart nem támo
gatja, azzal szemben közönyöd, sőt a vásár
lók előtt arról kicsinylését is nyilvánítja.

Ezen elterjedt hibákat egyedül a társa
dalom komoly akarata és a hazafias célban 
való állhatatos kitartása orvosolhatja.

A társadalom követelése a kereskedőket 
károsítani nem fogja, mert az áruközvetités 
hasznát a hazai ipartermékeken is megtalál
ják. Az is a kereskedő javára válik, ha a 
hazában növekszik a jólét, mert ezzel arány
ban nő a fogyasztók szükséglete, ez pedig 
növeli a kereskedők forgalmát, keresetét.

A Magyar Védőegyesttlet kére'me annál 
könnyebben teljesíthető mindenki által, mert 
nem kéri azt, hogy igényeiről bárki is 
lemondjon, csak annyit kér, hogy a mely 
szükségletet a magyar ipar már előállítani 
tud, ily árucikkekért ne adjuk a pénzt a kül
föld iparának.

Ez nem áldozat, mert föltesszük min
denkiről azt, hogy e kérésnek a nrm'O’i 
jólét fejlesztésére való kihatását belátja s 
nem fogja áldozatszámba venni azt, hogy 
ruházati cikkeit, asztalneműit, kalapjat, 
czipőjét, bútorait, gépeit, szerszámait, szap
panját, gyertyáját, cukrát stb. abból vásá
rolja be, a mit a különféle szükségletnek 
megfelelő minőségben a hazában állítanak 
elő és nem abból, a mit a külföldről hoz
nak be.

Adjuk pénzünket a hazai ipar munká
jáért, jutalmazzuk vele honfitársaink szor
galmát, igy megbecsülve a honi ipar mun
kását és munkáját: az ipar erősödni és 
fejlődni fog, az iparosok versenyre kelnek 
egymással, hogy jobb és olcsóbb munkájuk
kal minél több tért foglaljanak el a hazai 
piaczon.

A munkásságnak ily föllendülése hama
rosan nyújt a munkanélküliek százezreinek 
becsületes keresetet, rohamosan csökkenti 
a kivándorlást, együtt marad a nemzet, a 

jólét és az erkölcsös munkásélet terjed 
hazaszerte. A cselekedetben való kitartás 
jutalmát élvezni fogja a nemzet minden 
tagja.

A Magyar Védő Egyesület e kérelmé
nek teljesítésében ne tántorítson meg senkit 
az, hogy a kereskodő a kü'földi árucikke
ket valamivel olcsóbban kínaija, mint a ha
zait. Vásároljuk még akkor is a hazai árut. 
Gondoljuk meg, hogy a mi pénzt a honi 
iparunkért adunk k', az a hrzaban marad, 
amit pedig a külföldi árukért fizetünk, 
abból essteg csak az árbeli különbséget 
kittvö pár fillér marad itthon. Gazdálkodás 
érdeke ellen vét az is, a ki merő üres 
hivalkodásból drágábban vásárolja meg a 
külföld silányabb árucikkét, mint a jobb és 
tartósabb hazai iparcikket.

Legyünk erősek elhatározásunkban és 
áldozat-készségben mindnyájan 1 Kicsinyes 
okok ne tántorítsanak meg minket a tettek
be). Utasítsuk vissza kíméletlenül azokat, 
kik ez elhatározásunkban minket megtár- 
toritani akarnak.

A magyar Védő Egyesület e kére'mé- 
ni k teljesitéséra fogadalmat nem kér senkitől, 
m >rt bizik abban, hogy mind-tiki fö ismeri 
a honi ipar mellőzéséből az orsrágra háramló 
su yos veszélyt s akkor, midőn a közjóiét, a 
n< mz.et i uiturális és gazdasági erejének 
fejlesztésére irányuló társadalmi föladatok 
állandó ápolásáról van szó, reméli, hogy e 
mozgalomhoz csatlakozni őb azt erejéhez 
mérten támogatni senki sem fog késui.

A müveit, erős és hata'mas nemzetek 
példáját kövesse végre a magyar társada
lom ily irányban is.

E msgasz'os c“ira irányító munkában 
értsünk egyet mindnyájan, egyért '.„A Hazáért!*

Márczius 15-ike.
A nemzeti önérzet veszedelmek, szoron- 

I g.tla'ások idején erősödik. Ezen igazság 
igazolást nyelt a múlt hét csütörtökén, 
márczius idusán, mikor várótunkbau is rend
kívüli lelkeiedessel ünnepeltek a sabadság 
ébredésének évfordulóját. Jelen szomorú 
viszonyaink közepette a magyar léiek való
sággal szomjubozza a nemzeti szellem meg- 

j nyilatkozását, melyet békés perceiben — 
sajnos — el szokott hanyag lni.

De jobb későn, mint soha 1
A félénk lelkületüek most is rémeket 

i láttak, előre beszéltek, hogy az ünnep nem 
I lesz megtartható, szétverik a hatalom esz

közei stb. Mintha bizony egy egész nemzet 
. szívverését meg leLe ne akadályozói ! Meg
i aztán mi szükség volna ott a hata'om esz
' közeire a reudfentartás céljából, egy érzés
| egy a* 1/arat uralkodik, ahol minden szív, 

összeforrt a nemzeti eszme szeretetében ? 
Az egyetértés a rend maga 1

** *
Léván a márcziusi nemzeti ünnep már 

14-én kezdődött. E napon tar o.ta meg 
ugyanis a lévai irgalmas nőverek intézete 
hazafias ünnepélyét d u. 3 órakor. És ez

___________________ _ _______________ í

nagyon okos, figyelmes intézkedés volt, ló
én ugyanis már évek hosszú sora óta váro
sunk közönsége megszokta az ünnepély 
szokott rendjét, s igy a leányiskola ünnepe 
nem zavarta meg a régi rendet, sőt elöze es 
ünnepével előkészítette, emelte a március 
nagy napját.

E szomorú időben vigasztalt és re
ményt élesztett s-.ivünkteu a leányiskola 
lélekemelő ünnepélye.

A műsor Ízléssel összeállított és főké
pen alkalomszerű vo't. E'sö pont gyanánt 
Hall w r;h Erzs bet é.-Á'vay Mária nagy 
készültséggel előadott négy kezes „Megnyi- 
tó"-ja szerepel’, majd Béres Giz 1 a szavalta 
igaz érzéssel Bán Aladár „A magyar rem- 
zetért“ című hatásos költeményét. Ezután 
„Rákóczy ke9ergöjé"-t énekelték a növen
dékek ; a szivetrázó régi magyar ének ér- 
zés’eljes előadása mélyen meghatotta a 
hallgató közönséget. Erre egy igen kedves, 
hazafias tárgyú költemény következett: 
„A tündérek" — Rudnyánszky Gyufától, 
melyet Kiss Margit hűen, igaz érzéssel 
adott elő. Majd Novo’ny Ilona játszotta 
remek technikával Rorák Imréné „Magyar 
ábránd“-ját, ezután pedig a „Szabadság vi
rágait és a Kossuth nótát — me yeket 
Tokody István alkalmazott két hangú dal
lamra — énekeltek a növendékek oly szé
nen, hogy könny gyűlt a szemekbe. Nagy 
hatást rrt el Bozóky Júlia — Takácí Ge
deon „Brmyiszkónál" c mű szava'atával, 
mely hatás fokozódott a következő számnál, 
melyben Vári Mária és M iszáros 0 ga Káldy 
Gyula Kurucz-nótá t já>szották két kézre. 
Leghatásosabb volt a köve kező pont ; „A 
vén cigány" — melodráma, melynek szö- 
vegét Vári Mária szavata Novotny Ilona 
zongorakiaérete mellett. A bámulatosan lel
kes, átérzett szavalás, és a tökéletes tech
nikára valló kiséret valósággal elragadta a 
nsgyszámu közönséget, me y az erre kővet
kező himnuszt a növendékekkel együtt 
énekelte egy szivvel-lélekka1. Az ünnepély 
végén Báthy László prépost-plébános mon
dott hazafias szép be zédet, nem szóvirágok
ból, de a helyzethez mérten okos és lelkes 
gondolatokkal. Szóit a hazaszeretetről, utalt 
a honleányok munkás hoaszerelmére, mely 
mindenkor m gnyiia1 * * kozott, mikor a veszély 
oy fokra hágó t, hony annak elhárítására 
a férfikar is gyöngének bizonyu t, és kife
jezte a reményt, hogy mig a magyar hölgyek 
ősi erénye el nem fajul, addig migyar lesz 
a magyar.

A minden mozzanatában tartalmas és 
szép ünnepély el nem múló, nagy hatást 
tett a nagyszámú hahgatóság leikületére.

15 étek reggelén fehér, téli világra 
virradtunk. Fehérre vont mindent a márci
usi hó. A házak tetején szomorúan lengtek 
a gyásszal bevont, vagy fekete szallaggal 
ellátott nemzeti zászlók 8 órakor istentisz 
teletek voltak az egyes felekezeteknél; a 
r. kath. templomban az ünnepélyes nagy 
mise alatt a leánynövendékek gyermekkara 
a régi hazafias egyházi dalainkat énekelte. 
Az ev. ref. templomban 9 órakor volt ha
zafias ünnepély, ezt követte az ev. ref.

I n6 *p>skola ünnepélye, melyen a gyermekek 
été'etek és szavaltak, Toih István kántor- 
t»niió pedig lelkes és tartalmas emlékbe- 
szédet mondott.

A délelőtt a két intézet: főgimnázium

f

és tanítóképző ünnepeivel telt el. Városunk 
közönsége eddig is szívesen részt vett az 
ifjúság hazafi.s ünnepélyein, de most — az 
idők jele gyanánt — valósággal megostro- 
roolta az intézeteket, úgy, hogy négyszer 
akkora helyiségekre lett volna szükség, hogy 
az odatörekvő közöaséget befogadhassák. 
Lapunk szűk keretei nem engedik meg, 
hogy a két ifjúsági ünnepéllyel részletesen 
foglalkozhassunk ; annyi tény, hogy mü ... 
raik ízléssel kiválasztottak voltak, s a rend
kívüli nagyszámú közönség épülhetett az 
ifjúság hazafias lelkesedésén, kiváló elő. dó 
képességén, elismeréssel adózhatott azoki 
kik a jövő nemzedék nevelésére hivatottá .

A közönség együttes ünnepélye a szo
kott időben, délután 3 órakor kezdődött a 
Kossuth-téren. Levatich Gusztáv, a rend ,6 
bizottság elnöke mondott lelkes bevez•) 
beszédet, utalva mai helyzetünkre, és a 
ünnep fontosságára A tanítóképző ifjúság;, 
nak énekkara hatalmas, összevágó erővel 
kezdte el a himnuszt.: ezután Tóth István 
szavalta el erőteljes gondolatokkal telt m,- 
gas szárnyaiásu ódáját, minek végeztével a 
tanitónövendékek elénekelték a „tavasz 
elmúlt" című gyönyörű éneket. Erre ismét 
szavalat következett; Makkal Béla , gyújtó 
tűzzel, lelkesítő erővel szavalta el Abrá ,yi 
„Márciusi eskü“jét. Erre föllépett az em;i- 
vényre az ünnepi szónok, kerületünk volt 
képviselője, ecsetelte március idusának nagy 
jelentőségét, elmondta ennek történetét, 
utalt a bősökre, akik a márciusi eszmék 
védelmében ontották vérüket. A több ezerre 
menő hallgató-ág női része talán nem is 
figyelt a tarta más beszéd gondolataira, szí
vesebben legeltette szemeit a szép diszm,- 
gyarban pompázó ifjú ember daliás alakján, 
melyet az emelvénynek zászló es koszorú 
dísze még jobban kiemelt.

Az ünnepi beezéd után Kucsera Béla 
szavalta Petőfi tüzével és lelkesedésével a 
nemzeti dalt, majd a Kossuth nóta hangjai 
mellett megindult a körülbelül ötezerre fel
szaporodott tömeg a temető felé.

Most tűnt csak ki az összegyűlt tömeg 
sokasága. Még a Kossuth-téren az emelvény 
körül vastag gyűrűben állottak az emberek, 
már a Báti-utcza teie volt nyüzsgő népára
dattal. És sajátságos, hogy jóllehet semmi 
intézkedés nem történt a rend fentartására, 
azért rend volt mégis; megcsinálta önként 
maga a nép. Kezdetben volt ugyan némi 
tolongás, de ez csak addig tartott, mig kiki 
elhelyezkedet a menetben- Még a honvéd 
sírnál sem történt baj, pedig ott igen szűk 
hely van akkora tömeg számára. Irt a beve
zető ének u^án Bándy Endre mondott lelke
sedéstől áthatott, magvas szép beszédet, 
melynek végeztével az emlékre tűzték, 
a hozott koszorú*,  8Zéles nemzetiszin szallag- 
ján e két szóval: szabadság hőseinek. — 
Még Kozma Gyula VIII. o. tanuló szavalta 
el igen nagy hatással Saaboicska Mihálynak 
a hazaszeretetről szóló remek szép ódáját, 
s ezzel a himnusz hangjai mellett lassan és 
rendben oszladozni kezdett a nép.

Szóval az ünnepély megtartatott, komo 
lyan és méltóságához mérten, parányi rend
zavarás nélkül, mert nem volt jelen semmi
féle „rendfentartó" hata om.

A lévai kereskedő ifjak társulata esti 
9 órakor szintén tartott saját helyiségében 
hazafas ünnepélyt.

gyermek-szeretetéröl híres rokonát, venné 
pártfogásba az ő kis árváját.

Az öreg ur azonnal útra kelt s pár 
nap múlva már magával hozta a kis Etelkát, 
azzal az elhatározással, hogy leendő életét 
minél kellemesebbé fogja tenni.

Nem is volt a leánykának olyan kíván
sága, amit az öreg nem teljesített volna.

így múlik az idő, de az öreg élete 
sorjában mi sem változott, csupán a kis 
árva nőtt, szépült évről-évre; már—már 
fiiatal emberek kezdték kerülgetni a házat, 
de bizony ezeket az ábrándos s kissé hideg 
természetű leány semmibe se vette s regé
nyes gondolatokkal zsúfolt fejecskéje inkább 
bolmi földöntúli lovagokkal bíbelődött.

Matyi bácsi azonban sokkal jobban 
szerette volna, ha az ö Etelkája faképnél 
hagyja lovagjait és a szomszéd Kerekes 
Bertalan udvarlását fogadja el, aki gazdag 
és világlátott iparos volt. De hát hiába, 
most már késő volt kiverni a leány fejéből 
• regényes gondolatokat, melyek mintegy 
természetes folyományai voltak annak a 
helytelen nevelési rendszernek és annak a 
ferde viszonynak, mely a Matyi bácsi élet
módja s a leány gondolatvilága között 
létezett.

Mint telivér agglegény azt hitte, hogy 
tökéletesen eleget tett emberbaráti buzgal
mának akkor, midőn a gyermeket örökbe 
fogadta, annak a nevelését rábízta a taní
tókra, ö maga pedig szorgalmasan eljárt a 
„Fehér denevérbe*,  ahol a hajnali órákig 
mulatott barátaival. Ilyenkor aztán gyakran 
megesett, hogy virágos kedély-hangulatban 
térvén hasa, Etelkát már ott találta a 
zongora vagy könyvei mellett. Szólni azon
ban sohasem mert a leánynak, legfeljebb 

: a gazdasszonyának tett szemreháryásókat, 
miért hagyja oy sokáig lent Etelt át. 
Több se kellett! A vén gazdasszonynak 
csak úgy pörgött a nyelne." hogyan is kí
vánhatja a tekin'etes ur, hogy ö paran
csoljon a kisasszonynak, meg aztán mit is 
csináljon a szegényke, csak nem társaloghat 
vele a tudatlan öreg asszonnyal, aki libákon 
és káposzta savanyításon kívül egyébről 
sem tud beszélni. B zony ilyen körülmények 
között úgy segít magán a jó lélek, hogy neki 
ül a zongorának vagy a könyveknek, ’s 
addig játszik vagy olvas, míg végre kime- 

i rülten egy ülőhelyében elalszik.
■ — Matyi bácsi tágra nyílt szemekkel

hallgatta gazdasszonya , s elhatározta, hogy 
nem megy többé a „Fehér denevérbe*  ha
nem igenis itthon fog ülni az ö Etelkájával. 
Egyátalán máskép fogja ő berendezni életét, 
sőt a hivatalától is leköszön, hogy a nappalt 
mellette tölthesse. Estére kelve azonban 
Matyi bácsi mást gondok s megint csak 
elment a kocsmába, hol illő komolysággal 
fejtegette, hogy bár családi körülményei 
akként alakultak, hogy neki otthon kellene 
ülnie, mégis engedve a mindenfelől nyilvá
nuló óhajtásnak, egy darabig még megmarad 
a köz- és asztali ügyek vezetésénél.

Matyi bácsi ezen, Isten tudja már 
hanyadszori kijelentését a társaság lelkes 
örömmel fogadta, egyebekben maradt min
den a régiben.

Történt azonban, hogy Etelka egyszerre 
csak nagyon megbetegedett, úgy hogy a 
teljesen kétségbeesett Matyi bácsi komolyan 
aggódni kezdett, hogy ennek még halál is 
lehet a vége. Jaj miért is nem vigyázott 

j jobban a leányára, aki bizonyosan nagyon 
meghütötte magát.

Lelkendezve hivatta az egyik orvost a 
másik után, kétségbeesve kérdezősködvén, 
nem hal-e meg a ieány.

— Persze hogy nem — mondották az 
orvosok — hiszen az egész baj nem egyéb, 
mint makacs meghűlés, amely azonban nem 
veszedelmes s pár nap múlva tökéletesen 
el fog múlni.

De Matyi bácsi legkevésbbé sem nyugo
dott míg, s most már éjt-napot egygyé tett 
hogy a kedves beteg ágya törül lehessen. 
E válságos napok alatt tanulta megösmerni 
hogy mije ő Deki ez a leány, aki nélkül 
mcst már egész élete csupa haszontalanság 
volna, s nem győzött elég szemrehányást 

. tenni magának, amiért volt szive a kedves 
gyermeket mag ra hagyni. De vádolta leg
főképpen valamennyi asztaltársaságot és 
megfogadta — de most már Igazán — hogy 
soha feléjük se megy. Hogy pedig ezen 
fogadalmának nagyobb foganatja legyen, 
nyomban megszerkesztette a miudenféle 
elnökségekről, örökös tiszteletbeli és bizott
sági tagokról való szent és visszavonhatatlan 
lemondását s nagy mérgesen alákanyaritván 
nevét, kívánta, hogy sz irat azonnal rendel
tetési helyére jusson.

Időközben Etelka fölépült, s eddigi 
szokásátó eltéröleg kérte az öreg gazdasz*  
szonyt, engedné meg neki, hogy egyben- 
másban segítségére legyen, mert ezután ám 

j ö akar gazdasBzonykodni, mely kijelentésen 
Borosa néni annyira elcsodálkozott, hogy 

, szinte beleszédült s első ijedtségében csak 
a levesmérö kanalat tudta a leány kezébe 
nyomni, s azután hanyatt-homlok futott 
gazdájáért, hogy ez is saját szemeivel és 
fü'eivei győződjék meg a ciudáról.

Etelka pedig ép oly szakértelemmel

k -< elte a kanalat, mint akár a zongorát, s e 
percben jó ösztöne megsúgta neki, hogy 
azzal okozhat bátyjának legnagyobb 
örömet, ha szakítva szentimentális gondola
taival, a regényolvasás ős klimpirozás helyett 
a sokkal prózaibb, de annál hasznosabb 
házi dolgokat fogja, kultiváini, mi a nyrkas 
régi magyar szokásoktól el nem térő Matyi 
bácsi temperamentumával határozottan job
ban megegyezett, mint Beethoven legreme- 
kebb symphoniái.

Számításában rém is csalódott s mikor 
M.tyi bácsinak délben feltá!alta a saját főzte 
ebédet, az öreg majd kiugrott a bőréből 
s öröménél most már csak az lett volna 
nagyobb, ha a derék Kerekes Bertalan is 
ehetett volna velük egy tálból.

*

Pár évvel azután egy kis társaság ült 
együtt Kerekes Bertalan csinos kertjében 
egy dúsan megtérített asztalnál. Az asztal
főn, mint kiérdemlett társasági elnök most 
is az öreg Matyi bácsi ült, éppen 
nagyban magyarázgatva a vármegye ügyét 
baját, alig véve észre a fiatal, egészségtől 
duzzadó, gyönyörű asszonyka serény kináL 
gatását*

Egyék már kedves Matyi bácsi 
ebből az almásból. Tudja, ez épen olyan, 
mint amit akkor főztem, mikor a betegsé
gemből felépültem, s amelyről azóta mindig 
azt tartja Matyi bácsi, hogy abba a para
dicsomban almák valamelyikéből kellett 
belekerülni.

Matyi bácsi szeretetteljesen pillantott 
Etelkára, majd felkiáltott :

— Sohasem hittem volna, hogy egy 
kis almás leves meg egy kis betegség ilyen 
jóra fordítson mindeneket.

1C1 now 2él».



A közvacsora.
A köz vacsora ügye soká vajúdott. Az 

első terv szerint a városháza dísztermében 
akarta a rendező bizottság megtartatni, de 
erről le kellett mondani, mert n m volt 
kilátás arra, hogy a tanács a termet áten
gedi. Azután a városházi kávéház helyisé
geiről volt szó, a tulajdonos elvben bele is 
ment a dologba, de később visszaszitta, 
azt adván okul, hogy törzsvendégeire való 
tekintettel nem engedheti át a helyiségeket. 
Így tehát mégis a vén 0 oszlánhoz kellett 
fordulni, aki szeretettel fogadta a megtérő- 
ket, mindössze 40 fdlér késedelmi kamatot 

ámítván fel.
A nagy terem csodá)a‘osképen tele ’ett 

résztvevőkkel, úgy hogy uj meg uj teríté
keket kellett hozni. A jelenlevők lelkesen 
megéljenezték az ünnepély később érkező 
r dezőit, és volt képviselőnket, ifj. Mada
rász Józsefet.

A hangulat már ennek a hatása alatt 
is lelkes és emelkedett volt. Talán ennek 

et betudni, hogy két polgár-ember meg- 
t iedkezett magáról — nem ismervén a 
I inak erejét — és az első beszédet több- 

ór megzavarta. De csakhamar „föltünés 
( kül“ eltávolíttattak.

E'sönek Bódogh Lvjo3 polgármester 
szólalt fel, kijelölvén jelen helyzetünkben 
való teendőinket, köve endö magunktartását. 
Hangsúlyozta a honi ipar pártolását, az 

■ rák áruk kizárását. Beszédének hatása 
a -tt történt az első lépés a lévai védöegye- 
sület megalakulására, melynek elnökévé 
Levat.ch Gusztáv kiáltatott ki. — Levatich 
Gusztáv, mint a rendező bizottság elnöke, 
megköszönte a szereplők fáradozását. — 
Dr. Holló Béla kérésére ifj. Madarász Jó
zsef emelkedett szólásra és elmondta a 
választás óta történt dolgokat.

Keresetien szavakkal, híven vázolta 
szomorú helyzetünket, a parlament megbé
nítását és az eshetőségeket, melyekre készen 
kell lennünk. Szavainak igazságával, meg
győző elejével nagy hatást tett a jelenvo'- 

ra, a mely hangulatban Ssomerédy Lajos 
indítványára a vacsorán egybegyült függő - 
lenségi választó polgárok egyhangú lelkese
déssel ifj. Madarász Józsefet jelölték képvi
selőjüknek, ha az országgyűlés újra megnyi ik. 
A képviselő indítványára az ünneplő közönség 
táviratban üdvözölte a nemzeti küzdelem 
fővezéreit; Kossuth Ferencet és gr. Appo- 
nyi Albertét. — E.utáu még számos sikerült 
és tartalmas feiköszöntés történt, így Bándy 
Endre felköszöntötte Levatich Gusztávot, a 
lévai függetlenségi párt vezérét, Ordódy 
Audre főbíró éltette Ljva város po gársagát, 
azokat, akik mindig ott vannak a nemzeti 
eszmék szolgálatában, bár az úri osztály 
erre nézve nem igen jár elül jó példával; 
Szemerédy Lajos beszélt a honi ipar védő 
egyesületéről, kívánván annak mielőbbi 11- 
tesitését ; dr. Katona János arró szólt, hogy 
minden magyar embernek, másokra való 
tekintet nélkül, becsületesen meg kell most 
tennie mindazt, amit megtehet, Dr. Kersék 
János éltette a polgármestert, mint aki 
reál’s és haszros útmutatást adott teendőinkre 
nézve ; Kucsera Béla ostorozta a kis lelkű
eket, akik mindenütt rémeket látnak és 
kis gyermekek módjára képtelen ijesztésre 
is gyáván elbújnak stb. Tóth István felol
vasta egy sikerült szatirikus költeményét, 
a mi dualisztikus állapotainkról, majd az ö 
ind tványára asztalbontásnál való imaképen 
az egész közönség felállva, könnyekben 
úszó szemekkel, áhítattá énekelte el a nem
zet imáját: a himnuszt. Még tán soha szeb
ben, lelkesebb erővel nem hangzott fel ez 
ének, úgy olvadt össze a másfélszáz férfi 
ember hangja, mint a patakok vize, mely 
zúgva robogó, hatalmas folyammá vá ik.

A március 15 iki közvacsora az utóbbi 
években valósággal elposváoyosodott, most 
megtalálta helyes irányát, a cifra szók hiú 
talajáról rátért a cselekvés érdemes meze
jére, és reméljük, hogy ezentúl mindig igy 
lesz : minden év márczius 15-én egy-egy 
kővel, szikladarabbal erősítjük a nemzeti 
állam épületét.

11 óra felé kezdett eloszolni a társaság, 
de még ezután a Demjén-féle vendéglőben 
vagy 30 ember maradt együtt a képviselő
vel, aki igen érdekes és tanulságos dolgokat 
mondott el mai válságunk történetéről.

Ertesü'ésünk szerint egy kisebb társa
ság a Schmidt-féle vevdégiöben külön ban
kettet rendezett, de hogy ennek mi volt az 
oka vagy célja, azt nem értjük. Nem va
gyunk olyan sokan, hogy meg ne férhetnénk, 
ha egyébiránt érzelmeink és akaratunk
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Különfélék.
— Ifj Madarász József, a lévai 

kerület orsz. képviselője nyilt levelet intézett 
választóihoz, a beszámoló helyett, melynek 
megtartását betiltották. A lelkes hangú, 
meggyőződés erejével fogalmazott nyilatkozat 
ismerteti a helyzetet, je zi a honpolgárok 
köte'ességeit és Kossuth Ferenc nek intelmét 
a bekövetkzehető választások esetén való 1 
magunktartáBára. Ennek lényege az, hogy 
ne kívánjon senki „alkotmányos11 költséget 
az ellenzék jelöltjeitől. A nyilt levéllel együtt 
és mellékelve jelent meg az egyesült ellenzék 
memoranduma.

— Nincsen közgyűlés Barsvármegye 
törvényhatósági bizottságának tagjai a kő
vetkező értesítést kapták : „Tisztelettel ér
tesítem a törvényhatósági bizottság tagjait, 
hogy a folyó havi rendes közgyűlést elha
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lasztóm s anak össszehivása iránt később 
fogok intézkedni. Aranyosmarótli 1906 már
czius 12-én. Sényi Kálmán főispán?*

— Kinevezés. Eiszenmann Oszkár, p. 
ü. titkár, igazgató helyettes, debreceni állo
más helyén való meghagyással kir. pénzügyi 
tanácsossá neveztetett ki.

— A vármegyei tisztviselők érte
sülő ünk szerint f. hó 16-ár. megkapták fize
tésüket, visszamenőleg is. A jóléti bizott
ságtól kapott összeget p«dig—hir szerint — 
Persay tis ti őüayésznek al ák át.

— Nyugdíjazás. Benkő Lajos dr. kir. 
tanácsost, a vaskoron* rend lovagját, Birs- 
vármeaya tiszti főorvosát saját kérelmére a 
mift hó 28 án tartott nyugdijválasztmányi 
ülésen nyugdíjazták. Az érdemekben meg
őszült tiszti főorvos nyugdíjazása ügyében 
a legközelebbi törvényhatósági közgyűlés 
van hivatva végleges határozatot hozni.

— Tanonciskolái bizottság. Léva 
város képvise'őtestü'ete az ipar Ó3 kereske
delmi iskolák részére kiadott utasítás ren
delkezéseiben megállapított jogkörében a 
lévai kereskedelmi és ipar tanonciskolái 
bizottság tagjaiul 3 évi idötattamsa megvá
lasztotta elnökül Holló Sándort, — tagokul: 
Bálinth Sándor, Báthy László, Blumenthál 
Jónás, Borcsányi Béla, Engel József, Faragó 
Samu, Fizély Lajos, Fogler Lajos, Forgács 
Mihály, Goldstein Henrik, Híavács József, 
Dr. Katona János, Dr. Karafiáth Máriusz, 
Kern Vilmos, Klain Ödön, Kiéin Sándor, 
Dr Kmoskó Bála, Kónya József, Kostyek 
József. Kovácsik Simu, Liebermaun Jakab, 
Nyiredi Gyula, Pollák Adolf, Schubert Pál, 
Bándy Endre, Takács István, Weisz Jenő, 
Dr. Weiez Zs gmond, Krizsányi Károly városi 
polgárokat

— Vadászati kimutatás. A lovag 
Schöeller Pál t'é'e lévai uradalomban 1905 
február 1 töl 1906 január végéig elejtett 
vadak jegyzéke a következő : hasznos va
dak : 2 d-rab szarvas, 25 drb. özbak, 19 
drb. özsuta, 9 drb. vtddszr.ó, 2 602 drb. 
nyu\ 478 drb. facánkakas, 2.262 drb. fotro'y 
32 drb fűrj és 93 drb. erdei szalonka. Ösz- 
tizesen 5.522 drb. haszros vad. Kártékony 
vad : 64 drb. róka, 14 drb. vadmacsVa, 6 
drb, uyest, 11 drb. görény, 33 drb. menyét, 
106 drb. kutya, 37 drb. macska, 17 drb. borz, 
68 drb. karvaly, 14 drb. kánya, 52 drb. 
bagoly, 67 drb. vércse 579 drb. varjú, 176 
drb. szarka, 214 drb. varjú és szarka tojás, 
és 6 drb. róka magzat. Összesen 1 464 drb. 
kártékony vad. A hasznos és kártékony vad 
összege 6.986 drb.

— Márciusi hó. Néhány napi verőfé
nyes tavaszi idő után, hatalmas böjti szél 
dühöngött, mely annyira lehürötte a már 
jócskán felmelegedett levegőt, hogy a hét 
folyamán több Ízben egy kis hóesésben is 
vo’t részünk. Városunk szépségi hibákban 
szenvedő hölgyei nagy sebbel lobbal gyűj
tötték öe3ze a természetes szépitöszert és 
most bizonyára élénk türelmetlenséggel fog
ják lesni az „elmaradhatatlan** eredményt. 
A korán kiváltott világos felöltök gazdáinak 
gondolatai pedig epedve kalandoztak a jó 
meleg téli kabátokat rejtő kulturintézetek 
felé.

— Verebélyen a nap jelentőségéhez 
méltó fénnyel és lelkesedéssel ünnepelték 
meg márczius 15-ét, Reggel 8 órakor isten
tisztelet voit, ez után iskolai ünnepély. Dél- 
atán 5 órakor a kath. körben gyűlt össze 
a közönség, a hol többek közt egy alkalmi 
színjáték is adatott elő. I/,7 órakor fáklyás
menet volt, ez után pedig a községháza 
eiőtt a polgárság közös ünnepélye folyt le, 
melyen Svarba István mondta az ünnepi 
beszédet. */,9 órakor a kaszinóban, a kath. 
körben, és a Gazdaszövetség helyiségeiben 
társasvacsorák voltak.

— Halálos baleset. F. hó 10-én 
Zseliz és Nagysalló közt a vonat elgázolt 
egy kéményseprő segédet. Kocsin bevitték 
Ztelizre, de útközben meghalt. Neve isme
retlen.

— Magyar ruha. Az esztergomi fő
gimnázium ifjúsága elhatározta, hogy március 
15-ére magyar ruhában fog már megjelenni 
az ünnepélyen és ez után is divattá teszik 
azt. A ruhákat, körülbelül 150 öltözetet, 
Pelczmann László szabómester készítette a 
lelkes tanulók számára.

— A Nyitramegyei Gazdasági 
Egyesület ga'góczi mezőgazdasági és szö- 
löszeti házi ipari téli tanfolyamának záró 
vizsgáját március 9-én tartotta meg Galgócz 
és vidéke gazdaközönségének nagyszámú 
jelenlétében. Az elméleti záróvizsga a tan
folyamon folytatott házi ipari tárgyak kiállí
tásával volt összekötve. A vizsgán Mezey 
Gyula ügyv. alelnöh elnökölt. A tanfolyam 
elméleti oktatása kiterjedt állattenyésztés, 
— földmivelés, — szöiöszet, — és számtan
ból a főldmivelök okszerű gazdálkodásához 
szükséges gyakorlati ismeretek e’sajátitására. 
A növendékek — a tanfolyam kezdetén a 
magyar nyelvet alig beszélők is — a jelen
levők teljiS megelégedésére értelmes magyar 
feleleteket adtak. A házi ipari kiállítás Ízlé
ses összeállításával nagy tetszést aratott. 
Az összes kiállított tárgyak pái óra alatt 
eladattak. Nagy keletjük volt főleg a cirok
seprűknek, keféknek és különböző kerti 
bútoroknak. A tanfolyamot 15 benlakó, — 
akik ingyenes ellátásbau részesültek — és 
20 bejáró növendék látogatta.

— A VÖrÖS kakas tartja rémületben 
a szomszéd Várnosladányt f. hó 6-tól. Már
cius 6-án esti 9—10 tájban kigyuladt Nagy 
János szalmakészlete s elhamvadt teljesen

a takarmány készletének nagy részével | 
, együtt. 7-én esti 10 óra tájban kigyuladt a , 
■ plébániának melléképülete s teljesen meg- 
1 semmisült. 12-én esti 8 óra tájban a legna 

gyobb viharban kigyulladt állítólag Gál és 
társainak a pajtája s néhány óra alatt léé- 

I gett mintegy 18 lakóház, 5 pajta, tömérdek 
takarmány és sz ilma-készlet. Mintegy 30

• család szenvedett kárt, az összes kár közel 
| 20,000 koronára tehető. — A tűz esetek 

keletkezéséről halvány fogalma sincs senki
tek. Valószínű, hogy valami p’romanikus 
dönti veszedelembe a lakosságot, mig rajta 

’ nem vészit.
— Rablógyilkosság. F, hó 6-án 

reggel Balázs Benedeket, a felsö-armai 
puszta csőszét, Fakóvezekény község hatá 
rában egy árokban meggyilkolva találták. 
Feje borzalmasan össze volt zúzva, törve. 
Minden jel arra mutat, hogy a csőszt f, hó 
5-én este répatolvajok támadták meg és 
verték agjon. A szerdán megejtett orvos
törvényszéki boncvizsgálat alkalmával a 
meggyilkolt csősz fején három helyen — 
valószínűleg kapaütésektől eredő — kopo
nyacsonttörés és behorpadás lett konstatálva. 
Az ismeretlen gonosztevőket a csendőrség 
erélyesen nyomozza. Balázs B .nedek 46 
éves, családos ember volt s áldott állapotban 
lévő nején kivül, két gyermeket hagyott 
hátra.

— A pénzes-levél boritékán nem 
szabad aláhúzásnak lenni. Minthogy a 
pécze:-levél boritákán, közvetlen egymás 
mellett alkalmazott két vagy több vékony 
vonás vagy a'áhuzás alkalmat adhat a pén- 
zcslevél oly kifosztására, melynek nyomai 
csak beható megvizsgálása mellett, esetleg 
pedig még igy sem fedezhetők fel: a keres
kedelmi miniszter a posta- és táviró-hivata- 
lokat az ily pénzeslevelek felvételétől 
eltiltotta.

— Tüzeset. F. hó 13 án délelőtt 
Braun Gyula mészégető telepén kigyulladt 
egy istá ó és cselédlak ; a tűzoltóság ciax- 
hamar o t terme t, a kigyulladt épületet 
ugyan már nem lehetett megmenteni, de a 
többi épületekben és a közeli szalmakazal
ban kár nem esett.

— Táviratok utcai gyűjtése. Ér
dekes tervvel foglalkoznak a kereskedelem- * 
ügyi minisztériumban; a táviratok gyűjtésével. ' 
E terv szerint a táviratot a levelek módjára 
utcai levélszekrényekbe lehetne bedobni. E 
célra külön boritékokat készíttetnének, 
melyet úgy konstruálnának, mint egy össze
hajtott távirat űrlapot, úgy, hogy szétnyitva 
mindjárt a szöveget is rá lehesse a irni. A ’ 
távirat diját levéljegyekben kell majd fel- j 
ragasztani. Ezen újítás az utazó közönségre ; 
is nagy fontossággal bir, mert olyan állomá- j 
sokon, hol a vonat annyi ideig nem ál), • 
hogy táviratot fel lehessen adni, ezen távi- í 
rati űrlapot egyszerűen a vasúti szekrénybe < 
be kell dobni. Ezen ujitásnak az a célja, I 
hogy a táviratok feladását megkönnyítsék I 
s a feladó közönségnek ne kelljen esetleg I 
a posta-hivatalokban várakozni.

Közönség köréből, 
Köszönet-nyilvánítás.

A József kir. herceg Szanatórium-Egye
sület lévai bizottsága hálás köszönettel és 
elismeréssel nyugtázza a lévai takarék- és 
hitelintézet által, múlt évi tiszta jövedel
méből neki juttatott 50 korona adományt.

Kelt Léván, 1906 évi március 14-én.
Árvay Józsefné Dr. Frommer Ignácz 

pénztárnok. ügyvezető elnök. i
Köszönet nyilvánítás.

A Lévai takarék- és Hitelintézet 50 : 
koronát juttatott kezeimhez, hogy azt a 
Segitö-Egyesüiet céljaira fordítsam, Ezen 

’ emberbaráti tettért szegény tanulóink nevé
ben ezen utón is hálás köszönetét mondok.

Léva, 1906. márcins 16-án.
Gyuláuyi Lajos,

a kegyesrendi főg mnázium igazgatója.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzést*. >
1906. évi március hő 11.tói 1906 március hó 18-ig ,

Születés. i
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Rajcsányi Pál Konc Ágnes fiú Sándor

Luki János Dóka Erzsébet fiú Lajos

Gáspár András Miklósi Mária fiú József

Mucska Márton Kaszala Katalin fiú István

Provazsan Mátyás Prokop V. leány Rozália

Molnár Ferenc Huszski Julianna fiú Kálmán

Nádasdi József Kiszel Julianna leány Mária

Pollák Emii Link Anna leány Mária

Sohulc Ignác Ebrenfeld Hilla fiú Pál

Halálozás.

Az elhunyt neie Kora ▲ halál oka

Nikisei Lajos 53 éves Májzsugorodás

Kovácsik István 6 hónapos G ircsök

Lévai piaci árak.
Rovatvezető ; Kónya József rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 14 kor. 80 fill. 15 
kor. 20 fill. — Kétszeres 13 kor. 40 fill. 13 
kor. 60 fill. — Rozs 12 kor. 60 fiU. 12 kor. 
80 fill. — Árpa 14 kor. 20 fill. 14 kor. 40 
fill. — Zab 15 kor. 40 fill. 15 kor. 80 fill.
— Kukorica 14 kor. — fill. 14 kor. 20 fill.
— Lencse 26 kor. 80 fill. 27 kor. 60 fill. — 
Bab 24 kor. 80 fi'l. 26 kor. — fill. — Kö
les 9 kor. 20 fill. 10 kor. 40 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten. 
Vöröshere 114—128 kor. — Lucerna 124 — 
128 kor. — Bükköny 20—24 kor. — Mu
har 18 — 20 kor. — Baltacím 30—32 kor.

Nyilttér.
Pártoljuk a honi ipart!

Mindennemű Magyarországon gyár
tott kézműáru nálam kapható.

Az osztrák iparczikkeket succes- 
sive kiszorítani iparkodom és az itt 
be nem szerezhetők végett a vám
külfölddel az összeköttetést felvettem.

HOLZMANN BÓDOG
férfi és női divatáruháza Léván.

Kizárólagos főraktára B ars vár
megye részére a híres Felikan és 
Gyukits budapesti kalapgyárának, 
továbbá a délmagyarországi kalap
gyár r. t. főraktára.

Híres Hamerli-féle pécsi keztyű, 
nyakkendő, — zsolnai gyártmányú 
posztók és divatkelmék. Ó-budai híres 
színtartó legdivatosabb cretton, 
batiszt. Voile de Laine stb.
Szepességi vásznak és kamuka áruk. 

Női és gyermek felöltők.

Nagyságos Asszonyom !
Van szerencsém szives tudomására hozni,

— hogy Barsvármegyében ezégem képviseletével

Grotte Vilmos
léaai kereskedő urat bíztam meg, s ezen meg
bízással — kapcsolatban feljogosítottam őt 
czégemel illetőleg mindennemű ügynek korlátlan 
elintézésére. Midőn őt Nagyságod b. pártfogá
sába ajánlom, tisztelettel kérem az eddig 
élvezett nagybecsű bizalmával őt is megtisztelni 
kegyeskedjen.

Alkalmat óhajtván nyújtani Nagyságod
nak arra, hogy megismerkedhessen a TA VA- 
SZI valamint a NYÁRI újdonságokkal, melyek 
az idén különössen nagy és szép választékban 
állanak b. rendelkezésére : megbíztam képvise
lőmet, hogy vevőközönségemet — kívánatra — 
személyesen meglátogassa és áruimat minden 
vásárlási kényszer nélkül bemutassa.

Március hó 10 tői kezdve Grotte Vilmos 
cégnél — a mintagyüjteményeket t. vevőközön
ség rendelkezésére állanak.

Tisztelettel kérem tehát Nagyságodat, hogy 
esetleges nagybecsű szükségleteit részemre, illetve
— Grotte Vilmos ur részére fenntartani 
kegyeskedjék.

Magamat szives jóindulatába ajánlva, 
vagyok.

Tetjes tisztelettel

Szénásy Gyula
női ruhakelmék raktára, Kristóf-tér 4. 

Szénásy, Hoffmann és Tsa 
selyem áruháza, Bécsi-utca.

------------  Knhfilknti - ■ 
fedélcserépzsindely 

jutányosán kapható
Amstetter Antalnál

Léván
Koháry utcza.



Alaptőke 15.000.000 kor.

hirdetések. 1906. márczius 18

HAZAI BANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NÁDOR-UTCZAI FIÓKJA
BUDAPEST, V., NÁDOR-UTCZA 18. Tartalék 2,225.000 kor.
Siirgöngcrim : Nadortttezai Hazaibank. Telefonszám : 86—01.

tőkebefektetés és legolcsóbb sorsjegyekBiztos

a Pesti Hazai Első Takarékpénztár-Egyesület uj nyereménykötvényei.
A vevőnek a rendkívül előnyös nyereményhuzásokon való játék csak a ,kama*a*a^ 

nyeremény a törlesztéses húzásnál sorsolt nyereménykötvényért járó nyeremeny-szelveny ar o \ J ,
J °r i<MCMinden egyes nyereménykötvény, illetve a kötvény kisorsolása esetén az arra kiadandó a?
összes nyereményhuzásokon végig — tehát 70 éven át — játszik, e szerint többször is sorsolható nyereménnyel.

A nyereménykötvényeknek biztosítékát az államnak, városoknak és községeknek nyújtott kolrsunok_k3JX«hoLt 
törlesztések, valamint a nyeremények pontos kifizetéséért a Festi Hazai Első Takarékpénztár Egyesület 
összes vagyonával külön is kezeskedik Ezeket a nyereménykötvényeket adjuk:

a) készpénzfizetésre a mindenkori pontos napi árfolyamon darabonkint 20 korona foglalót kikötve. A 
sorsjegyekre kívánatra igen jutányos feltételek mellett megfelelő előleget nyújtunk.

b) az 1883 XXXI. t.-cz. értelmében kiállított részletivekre

18 havi 10 koronás, vagy 32 havi 6 koronás részletre.
1906. márczius hó 15 ig beérkező rendeléseknél intézetünk ezeken az árakon árfolyam emelkedés 

esetén sem változtat.
Ki ár az első részletnek postautalványon vaió beküldése után megküldjük a sorsjegyek sorozatát és számát 

tartalmazó törvényesen kiállított részletivet, melynek alapján a vevő azonnal megszerzi a kizárólagos játékjogot.

Az első cziklusban évenkint három
szor junius 5, október 5, február 5

300.000 
600.000 
300.000

koronás főnyeremények 
40,000 és 20.000. 50.000 és 
20.000. 40 OOO és 20,000
koronás melléknyeremények kerülnek sorsolásra 
Egy évi nyeremények összege: 

1,571.000 kor. 
4j^~ Minden egyes sorsjegy
jj4£** okvetlenül kisorsoltatik. TB®

A nyeremények főösszege :

32,221.300 kor.,
a törlesztési húzások főösszege :

36,938.750 kor.
mind az öt cziklusban.

a) KÉSZPÉNZFIZETÉSRE:
Hazai Bank Részvénytársaság Nádor-utczai fiókja Bpest V.. Nádor u. 18 
Szíveskedjenek részemre a napi árfolyamon számítva készpénzfizetés 
ellen darab Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesületi nyeremény
kötvényt küldeni. Mai postával küldök Önöknek foglalóul darabonkint 
20 koronát azaz összesen koronát mig a hátralékos összeget

utánvéttel beszedni.
szíveskedjenek

Kelt

Kíegrendelési jegy - b) RÉSZLETIVRE: 
Hazai Bank Részvénytársaság Nádor-utczai fiókja. Bpest V , Nadoru 18. 
Megrendelek Önöknél a prospektusukban foglalt feltételek szerint az 1883. 
XXXI. t.-cz. értelmében kiállítandó részletivre darab Pesti Hazai
Első Takarékpénztár Egyesületi nyereménykötvényt A vé'elárat darabon
ként koronás havi részletben fogom törleszteni. Az első
részletet összesen kor. ma postautalványon küldtem czimükre.

Kelt

A megrendelő neve:

Pontos lakásczime:
(olvasható aláírás)

A megrendelő neve:

Pontos lakásczime:

(olvasható aláírás)

• Miudeu darabb szappa” a Schicht névve1,
V üfavl ■ tinta és nem káros alkatrészektől
I A f ó 11 ó q • 25 000 koronát fiiét Schicht György cég

V U l d I I d O • Aussigban bárkinek, aki bebizonyítja, hozy 
szappaua a „Schicht- névvel, valamely káros keveréket tartalmaz. 

[T-szanDan!
LWJ fi

fi

V s 
fii

(.Szarvas-1 vagy kúlcsszappanj

használjuk
kivá'ó hatáau tulajdonsága miatt

előnyös eredménnyel
bármi mosási célra úzymint;

sajat használ*: ra, 
minden ruhaneműnél

és 

mindenhez 
ami egyá falsban mo-va lesz.

Minden gazda M 
mielőtt cséplőkészletet vásárol, 
nézze meg a Plewa féle ben- r|' 
zin vagy nyersolaj motoros rJ 
locomobilt. megfelelő cséplő- Jj 

vei üzemben. V
V. Llpót kőrút 15 a Plewa E. mérnök Él 

és Társa magyar vezérképviselete, [f 
Bővebb felvilágosítást szolgál Susitzky Jakab Léván. g 
Különleges gyártási czikk : malomberendezés és motor malom- '11 

hajtási czélokra.
---------- -Á-xjeg-yz élcet éa Icöltség'-wetést d-ljmeittesexi Js:-ü.ld.Sls.

fi 
fi 
fi 
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fi 
fi 
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fii 
fi 
fi 
fi 
fi 
fi 
fi 
fi 
fi 
fi 
fi —------- ....----------6 __
fi dunk még felemlíteni, hogy lekiutve a három nagy ruhatelepeink léte- 
fi sitését azon kellemes helyzetbe jutottunk, hogy a rengeteg áru beszer- 
fi zése folytán igen előnyös árak mellett bocaáthatjuk azokat rendelkezésre, 
g Az összes áruk hazai és angol szövetekből készültek.

FEINER és KÜRTI
ruha telepeik

Léva, ljosoncz, Rózsahegy.
_ Szive, tudomására hozzuk a t. vevőinknek, hogy 2 év óta fennálló 

Feiner Gyu'a cég alatt vezetett üzletet a mai naptól *
FEINER és KÜRTI

törvényszékileg bejegyzet ezég alatt fogjuk folytatni.
Van szerencsénk szives tudomására adni, hogy a 

tavaszi és nyári 
idényekre a legszebb áruk

már megérkeztek és óriási választék van
következő cikkekben u. m.

Férfi-ruhák női felöltők, raglánok. iskola öltönyök, gyer
mek ruhák, felöltők köppenyek, stb.

Midőn a t, vevőközöuség szives jóindulatáért esedezünk, bátorko-

a

a fi

fi fii 
fi fii 
fi 
fi 
fi 
fi 
£ fii 
fi 
fi 
fi
V 
fi 
fi

"íj DÉNES B. Budapest 
I

Az elismert legjobb és legkitűnőbb

Cséplőgépek 
szab, uj Kenögyürüvel ellátott görgős csapágyakkal 

kézi-, járgány 
és 

gőzhajtásra

Aczél ekék 1,2,3 és 4 baraziasnak 
Rét, moha, tagozol es iiagonal Boronák

Gyűrűs és sima acél lemez földi hengerek 
-^.g-xlcola. vetögépek

Kávé
.4*.

♦ 
♦
♦ 
♦♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦
♦

Küküllőmenti

Első Saolöoltványtelep ♦
(Tulajdonos: Caspari Frigyes |

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Medgyes. 114 N.-Küküllőmegye.) 

volt az egyedüli az egész országban, mely olt
ványait óriási mennyiségű, naponta 5 millió 
liternyi vízzel Öntözte s ennek folytán az egye
düli szöllötelep, amely ez évben is valóban szép 
és minden tekintetben kifogástalan minőségű 
szőllőoltványokat szállít.

Képe: irjegjzék számi elismerő levéllel ingjen és öérmenóve,

New-Cuba kávé . . 
Jamaikai legfinomabb . 
Kuba legfinomabb . . 
Ceylon legfinomabb 
Ceylon finom .... 
Portorico finom, és Cuba 
Gyöngy legfinomabb 
Mocca legfinomabb . . 
Arany Jáva legfinomabb 
Brazíliai legfinomabb 
Brazíliai II. rendű . . 
Cuba pörkölt .... 
Hungária kávé . . . 
Örötl kávé ....

1 klg. frt. kr. 
. . , . 1.60 
. . . . 2.20 
. ... 2.20 
. . . . 2.10 
. ... 2.- 
. . 1.60 2.— 
. . 2.— 2.20 
. . . . 2.20
. . . . 2.20
. ... 1.60 
. . . . 1.30
. . 2.— 2.40 
. ... 1.20 
. . . . 1.-

Kapható:

Kern Testvéreknél, Léién.

i

I

ARATÓ-GÉPEK 
fűnek herének. 

Szénayyüjtök és aratóysreblyék. Szénafordltók. 
Szabad, aszalójeszölei gyümölcs es főzeléknek, 

Bor- és gyfimöcs sajtók, 
C-y-újao.&lcB és szőlő zuzók 

és bogyómorzsolók, 
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő 

.3 Y F H O N I .< 
Tormáncs es vértetü pusztítására 

Sz állltJa-ató ta.Jca.rt tözlrely-elr.

J árgány ok
1—6. vonőállat befogására 
Legújabb gabonatisztitó-rosták, 

TRIUREK és KUKORICA MORZSOLÓK, 
Szecska vágók, darálók, répavágók, 

Széna és szalmaprések "*Xtható‘

, 7T— MaYFARTH PH. és Társa _______

■8 ™8LX4monnfivei!
Kaphatók: KNAPP DÁVID úz-xaAl

Nyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában Léván,


