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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.
Vidéken és Léván házhoz küldve :

Egy évre ... 10 kor. — fill. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill.
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.
Biófiiet*** pénzek póstautalványnyal küldhetők.
Kgyrft számok 90 fillérért kaphatók 

a kiadóhivatalban.

13. szám. LÉVA, 1906. április 1.

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

Bélyegdij minden egyes beiktatásér tü fillér-
Hivatalom hirdetmények

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

minden négyhasábos garmond>sor dija 30 fillér. 
Velünk ^^zeköttetésben 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
—+ vasárnap reggel.

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

A LAP kiadőJA : NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
i.

895'1906 szám.

Hirdetmény !
Léva város tanácsa mint első fokú 

iparhatóság a képesítéshez kötött mesterség
gel foglalkozó lévai iparosok részéről be
nyújtott és számos aláirássall ellátott kér
vények alapján f. évi 594/1906 számú 
határozatával az általános ipartestület meg
valósítása érdekébon szükséges tárgyalásokat 
folyamatba tette.

Ezen elhatározással kapcsolatban hozott 
rendelkezésekből kifolyólag az 1884 évi 
XVII t. ez. 122 §. első bekezdésében kivárt 
tölteteinek vagyis annak megalapithatása 
végett, hogy a képesítéshez kötött iparüzök 
2 ad réste hozzájárul-e az általános ipar
testület létesítésének eszméjéhez — felhívom 
az érdekeltséghez tartozó mindazon képesí
téshez kötött mesterséggel foglalkozó önálló 
iparuzöket — kik az általános ipartestület 
megaakitását kívánják s az ez iránti kér
vényt még alá nem Írták, hogy a városi 
iktató iroda helyiségben e célra mától szá
mított 30 napon át nyitva tartóit ivet, mint 
hozzájárulási nyilatkozatot aláírásukkal el
lássák, viszont az érdekeltségnek azon részét 
is, mely az ipartestület megalakítását ellenzi, 
— szintén az e czélra s a fenti helyen és 
idő tartamon át nyitva tarto’t nyilatkozatot 
szintén Írja alá, — mert a 2/3 rész arány
nak megállapításánál amennyiben más meg 
bizható adatok az iparhatóság rendelkezésére 
nem állanának — mint ellenezök csakis 
azok lesznek figyelembe vehetők, kik az 
ipartestület ellen nyilatkoztak, a az e cílra 
szolgáló izet aláírták.

Léva 1906 évi március hó 28 án.
Bód.ogrli Ijajos 

, polgármester.

II.
1911/1906 szám.

Hirdetmény!
Osztrider György lévai háztulajdonos 

a nHonvéd-utca“ folytatásában keletkezett 
uj utca mentén levő há’ és kert telkének 
szód részében, mely a honvéd-utcai telkek 
mögött elterülve két olda'ról víz elvezető 
árkokkal határozatik — egy a nyilvánosság 
részére üzemben tartandó kö< fürdőt (gőz, 
köd, medence, zuhany és iszap fürdő be
rendezéssel) szándékozik létesíteni.

Miután a közfürdők létesítése az 1884 

évi XVII. t. ez. 25. §-a értelmében telep- ■ 
engedélyezési eljárás alá esik,-ezen törvény 
27. § a értelmében figyelmeztetem a szom
szédos tulajdonosokat, esetleg egyéb érde
keiteket/hogy mindazok kik a vállalat ellen • 
bármi oknál fogva kifogást akarnak tenni, 1 
— kifogásukat kötelesek szóval vagy írásban 
legkésőbb a f. évi április hó 12-ének du- ’ 
lutáni 2 órakor a városi főjegyző hivatalos 
helyiségében, s a telep helyén megejtendő 
tárgyalás alkalmával előadni, — kü'ömben 
az üzlettelep hacsak köztekintetek nem 
szolgá nak akadályul, — engedélyezve lesz.

Léva, 1906. március hó 30 án.
Bód.og^lx ZLiajos 

polgármester. 1

A F. M. K. E. újabb akciója.
A Felsőmagyarországi közművelő

dési egyesület, melynek áldásos mű
ködése a magyarosítás terén már eddig 
is a legszebb sikereket érte el, kultu
rális tevékenységét oly irányban óhajtja 
kiterjeszteni, hogy azon a területen, 
mely érdekszférája alá tartozik, olyan 
irodalmi és művészeti életet akar te
remteni a társadalomban, a mely 
állandóan érdeklődést tudna ébreszteni 
a szépmüvészetek és különösen a nem
zeti irányú művelődés iráut ebben a 
minden iránt közönyös társadalomban.

Ezen a feladat elérésére az egész 
Felsőmagyarország irói és művészi 
gárdáját egy szövetségben csoportosí
taná. a kik azután az egyesület választ
mánya által megjelölt központokon s 
a nyelv határra eső részeken hazafias 
felolvasó vagy művészi estélyeket ren
deznének. Ezt a nagyobb szabású ter
vet a legélénkebb világításban adja elő 
maga a következő felhívás !

A Felvidéknek nagy és előkelő 
intelligenciája s ugyanolyan magas 
színvonalon álló iró és újságíró gár
dája van. Ennek dacára irodalmi és 
és művészeti élet a Felvidék egész 
vonalán alig található. Milyen nagy 
hatással volna a magyar művelődés 
terjedésére, ha ezek az irói és ujságirói 
tehetségek, egy szövetségben egye
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sülve s az egyes városokban és járási 
központokon állandó bizottságokká 
szervezkedve, kezükbe vennék műkö
désük területén a magyar társasélet 
irodalmi irányítását s időnként, a 
F. M. K. E. helyi választmányának 
vagy bizottságának segélyzése vagy 
valamelyes más, de kizárólag haza
fias és művelődési célra, fölváltva, 
belépő díjjal egybekötött és ingyenes 
fölolvasó vagy müvészestélyeket, hang
versenyt és egyébb mulatságokat ren
deznének, a melyek a FMKE lyce- 
uma cimmel és név alatt bizonyára 
nagy érdeklődésnek örvendenének 
mindenütt.

Ezen cél elélésére, a FMKE közp, 
igazgató választmánya, az elnökség 
javaslata alapján elhatározta, hogy 
az egyesület egész működési területére 
ki erjedőleg, Felvidéki Írók és Újság
írók Köre. (F. I. U. K.) cimmel szö
vetséget alakit, mely a FMKE fön- 
batósága alatt szervezkednék és a 
felvidék megmagyarositásának nagy 
nemzeti munkájában egyik erős ténye
zője volna az egyesületnek. A szö
vetség tagja lenne nemi külömbség 
nélkül mindenki, a ki a Felvidéken 
irodalommal foglalkozik, vagy újságot 
ir. a magyar irodalomnak, ujságirásnak 
és művészetnek lelkes híve, és támo
gatója, irói, ujságirói vagy művészeti 
termékek kiadója vagy más különben 
önzetlen segítője. A szövetség székhe
ly is a FMKE székhelye, Nyitra volna 
s a FMKE központi irodája utján, ál
landó összeköttetésben állana a buda
pesti Otthon írók és Hírlapírók Köre 
valamint a Budapesti Újságírók Egye
sülete és a Vidéki Hírlapírók Orszá
gos Szövetségével.

Tagsági dij volna minden rendes 
iró és ujságiró tagra nézve évenkint 
1 kor. — az irodalom, ujságirás vagy 
művészet pártolói részéről pedig egy 
általuk meghatározandó évi összeg, 
mely azonban két koronánál kevesebb 

nem lehet. Minden összeg, mely az 
évi ötven koronát meghaladja vagy 
ily összegben egyszerre adatik, mint 
alapítvány jegyeztetik be a szövetség 
könyvébe; örökös tag, ki legalább 
száz koronát ad a szövetség céljaira.

A szövetség vagyonának évi ka
matai a FMKE egyetemes közgyűlése 
által évről-évre meghatározandó, kizá
rólag magyar irodalmi vagy művé
szeti célra lennének fordítandók, neve
zetesen jeles irodalmi vagy művészeti 
müvek támogatására, kiadására és ter
jesztésére, a magyar történelmi irodalom 
és művészet előmozdítására, magyar 
történeti érdekű műtárgyak beszerzése 
föntartására és restaurálására, régi 
várromok és egyébb műemlékeknek 
művészi képekben való megörökítésére 
stb., a melynek egyelőée a F. M K. E. 
tervezett központi múzeumában nyerné
nek elhelyezést, később pedig a tár
gyak felhalmozódása után egyes érde
kelt vármegyék múzeumai közt volná
nak felosztandók.

Ehhez a szép tervhez nem igen 
kell kommentár. A F. M. K. E, eddigi 
működése mindnyájunknak elég ga
rancia ahhoz, hogy ez az újabb akci
ója is sikerrel fog járni. Mert megvall- 
juk őszintén társadalmi életünk teljesen 
levetette csillogó himporát, az ideálliz- 
mus helyett a hét, köznapi szürkeség 
pora lepte be az egész társadalmat., 
társas összejöveteleink nélkülözik mind 
azt. a mi akár újdonságánál, akár 
müvésziségénél fogva fel kelthetné 
érdeklődésünket. Ellenben nézzük csak 
a tót maticát, miként dolgoznak ott a 
nemzetieségek, miféle agitációt visznek 
véghez társas összejöveteleiken, a me
lyek mindegyike szinte művészi számba 
megy. Nekünk is fal kell ébredni a 
közönyösség deliriumából s ha a F. M. 
K. E meggyujtotta a fáklyát előttünk, 
hazafias kötelességünk, hogy tömörülve 
követjük s iparkodunk megvalósitani 
ezt a szép és nemes célt.

T A RCZA
A magyar nőkhöz.
Bécsi rongyot ne vegyetek !
Ha látjátok, hogy kínálják,
8 utánatok ezt kiáltják .' 
Itt az o'csó, jó portók",
8 pénzetek van bár egy véka :
Fogjátok be szemeteket,
Dugjátok be fületeket,
De ti, hazám bű leányi
Bécsi rongyot ne vegyetek!

Bécsi ékszert na vegyetek I 
Piros néktek az orcátok, 
Szép szemetek, pici szátok 
Van rajtatok annyi kellem 
Áll százezer arany ellen.
De ha mégis már úgy vagytok,
Hogy a csecsebecsén kaptok, 
Hazám édes, jó leányi, 
Bécsi ékszert ne vegyelek.

Semmitek se jöjjön Bécsböl I 
A mit kéz- s lábon viseltek, 
Mi eltakar nyakat, mellet; 
Mi óv és véd széltül. hóiul, 
N. származzék a csalóiul.
Szóval a mit eltaláltok,
8 a mi mellett híven álltok,
Azt, szép hölgyek, drága lelkek, 
Meg se rendeljétek Bécsböl.

Magyar hölgyek vagytok ti még, 
S kell, hogy azok maradjatok.
Hát csak magyarnak adjatok 
Szép szót, jó pénzt, édes hasznot. 
Mert ha minden lányt és asszonyt 
Honszerelem lángja éget, 
Bécs nyel akkor sűrű mérget, 
8 mi férfiak, büszkén mondjuk ; 
Magyar hölgyek -vagytok ti mig I

Tóth István.

A fakatona.
Irta: kömmé.

Az én fakatonám nem az a kedves, 
jámbor jószág, a kit papírban pólyában, 
skatulyába hoz a Jézuska jó kis fiuknak 
karácsonyi örömül ; jóllehet az enyém is 
karácsonyi meglepetés volt.

Baku igen érdekes, de vajmi kevéssé 
kel- mes városa a fehér cár birodalmának. 
Naftát izzad a föld, nafta párája, füstje az 
égi felhő, nafta bűze az illat, a nafta ott a 
kincs, a kenyér; mi csoda, hogy nafta ott 
az Isten is.

A sötét éjszaka néha megvillanik, mint 
uz alvó bajadér szeme, ha valami kéjes 
álomra hirtelen fölnyitja a pilláit. Ilyenkor 
jár a földön a nafta-isten. És a villanás 
világosság lészen, nappallá az éjjel; tülök 
búg, dob pereg s rohan az emberek soka
sága arra, a merről a fényesség lobogva 
terjed: olt várja híveit, a tüzimádókat a 
nafta Istene.

Igazi Isten ö, forrása a mindent teremtő 
melegnek, a mindent éltető világosságnak.

lm, most itt trónol, hogy bivei látbas- j 
sák. Á merre szem tekint, imbolygó, csapongó 
lángtenger a határ, melyben gyémántként 
ragyogó szikrák repdesnok, vörös, kék, fe- 
kete gomolyok ti zik egymást.

Ah, fenséges, hatalmas a nefta-Isten I 
És jámbor bivői himnuszt zengenek, 

táncot ropnak a tiszteletre, virágot szórnak 
ágő kebelére.

És a kit emésztő bu gyötör, és a kit 
viszonzatlan szerelem hervaszt, menten gyó-

gyulá t talál, csak kiáltsa el bizalommal : 
„Tűz adott, tűs rontott, tűz gyógyítson 1“

És a mikor elkiáltotta, ha lány a szen
vedő, kecsesen ; ha férfi, daliássan leitsen a 
jó natfa-Isten felé s vesse magát izzó ölébe. 
Meggyógyul örökre. Nem fog'rajta többé 
szenvedés, nem ronthatja meg semmi bübá
josság ; édesen alhatik időtlen időig.

Irgalmas a nafca-Isten I
Na, hát ilyen város jó lehet annak, a 

ki ott kincsét találja, kenyerét keresi, meny- 
nyei üdvösségét érzi; de hogy lehessen jó, 
kellemes egy hercegnek 1 ?

Éppen azért majd hanyatt estek az em
berek, a mikor egész kíséretével ott termett 
Nikoláj Dimitrievits herceg hosszabb tartóz* 
kodára.

Megunta a pacsuli-szagot s kölni viz 
helyett petróleum fürdőre vágyik, avagy 
hitelhagyó akar lenni, hogy szive titkos sebét 
a nafta-istennel gyógyittaesa meg ?

Akármit tegyen is, minden bizomyal 
baj van ö méltóságánál az emeleten ; igy 
Ítélt a fölabajgatott közvélemény.

Hát baj is volt Öméltóságánál, de nem 
annyira az emeleten, mint inkább a mezza- 
ninon : a szive táján,

K’ gyógyítja meg ? A nafta-isten ?
•

Gyönyörű tél volt. A Néva befagyott ; 
tehát együtt volt és jól mulatott a magas 
társaság Szent-Péterváron.

A clubok telve voltak, járta a baccarat 
és fogyott a pezsgő és vége-hossia nem volt 
a cipös pletykáknak a távollevőkről.

Az utakon szebbnél szebb szánok csi
lingeltek s a hordárok alig győzték cipelni 
a sokféle ajándékot a színházak és orfeumok 
díváinak. Kü önösen az őrdöngös Alma 
Qiiivir kapuját ostromolták hevesen.

Ez a spanyol táncosnő úgy festett, 
mintha Murillo valamelyik Madonnája röppent 
volna a hideg vászonról a forró deszkákra, 
Orcáin angyali szelídség mosolygott, sötét, 
nagy szemeiben hóditó tűz lobogott s a ki 
belepillantott, menten szeretett volna lángja
iba vesző pillangóvá lenni.

Sok ilyen pilléje volt, de a ki legtöbb* 
szőr 8 legmerészebben csapongóit körülötte, 
az Nikoláj Dimitrievics herceg volt, a ki 
néha-néha abban a kegyben is részesült, 
hogy szomju ajkaival érinthesse Almapatyo- 
lat-kezecakéniek rózsabimbókként ‘ pirosló 
ujjhegyeit.

A tündöklő gyémántokat rejtő virág* 
csokrokkal végre annyira diadalmaskodott 

- a herceg, hogy lassan lassan széthullároztak 
mellőle a verzenyzők, úgy, hogy Alma Qai- 
vir kapuja már ciak neki nyílt meg s oly
kor még valakinek.

E; az olykor s még valaki csinált Ni- 
ko'áj herceg szerelmi idylljéböl tragédiát.

Ugyanis ez a még valaki, a kinek oly
kor megnyílt az őrdöngös Alma kapuja, nem 
volt herceg, hanem egy tagba szakadt ame
rikai, a ki alig megszámlálható milliókat 
szivattyúzott ki abakui petróleum forrásokból. 
Ö nagy zajjal jött s csak a gomblyukában 
hozott virágot a szép almának s nyers hu
morral derített vidámságot a szivében.



Védegyletünk.
Megalakult városunkban is múlt héten 

a védegylet, mely célzatában egyaránt 
hasznos a polgárságra és felemelő mind
nyájunk hazafiságára. Mi is a célja vol- 
taképen.

A cél, az esrme, melynek jegyében 
fogamzott ez egyesület, ma is az a monda*, 
mit Kossuth Lajos 1844 ben jegyzett 
fe1, hogy „nekünk a külföldieskedós szen
vedélyéből kell Kivetkőznünk."

A célgondolat ma is ez lenne, de az 
egész cél, mintegy kijegecesedve a 60 év 
tanulsága alatt, ma tisztábban áll előttünk. 
Törjük össze azokat a bilincseket, melyek 
minket mint Ausztria gyarmatos rabszo'- 
gáját leköt. Ne adjunk évente ki 1200 millió 
koronát az osztrák szomszédnak ipari és 
kereskedelmi cikkért.

Pártoljuk a hazai ipart és kereske
delmet. Éi ba az áru talán nem lesz oly 
elsőrendű is, és ba ára talán pár fillérrel 
több lenne is az első időben, ez ne riasz- 
szon vissza. Ezrek és milliók ily csekély 
áldozatára van szükség, hogy a minket 
nyűgöző, szabad szárnyunkat kitépui akaró 
kétfejű sas karmaiból megszabaduljunk. 
Serkentsen kitartásra az a tudat, hogy 
önzetlenül hozott áldozatunk a lepergő ('vak 
során meg fogja teremteni az önnálló és vi
rágzó magyar ipart és kereskede’met. Ezek
ből láncolatosan következik a közműveltség 
emelkedése, a nemzeti eszme diadalmas 
térfoglalása.

Ily reményekre jogosít fel minket a 
múltnak tanulsága is.

Idézz üi fel annak pár mozzanatát.
A reform1 or védegylete Kosén h buz

galma folyamán alakult 1844-ben. És noha 
az eszmék hulláma abban az időben még 
nehezebben terjedhetett, mégis az egyesü
letnek rövid idő alatt 158 osztálya és 500- 
ezer tagja lett.

A mozgalomban akkor is nagy és ne
mes része volt a magyar nőknek. Meg a 
nagy demokrata Petőfi is megénekli a lel
kesen vezérlő Buthányi és K iroiyi grófnőket 
„mint hajnalsugárral testvéic-nllagok„-at

Ma is magasztos és felemelő hivatása 
van a nőknek a védegyleti mozgalomban. 
Hasonlatosképen nagy feladat és póldaadás 
vár nagy urainkra is.

Jusson eszünkbe, hogy mily országos 
visszhangot keltett akkor az a ma már 
szerénynek látszó tény, hogy Kopácsy prí
más a nagyszombati növendék papság posz-

A mikor aztán a herceg gyémántjait 
minden elképzelbe'ö alakban Alma lábai e’é 
rakta s több napon át barátaival birtokán 
vadászgatott, az amerikai kisebb zajjal jött 
látogatóba, nem bohóskodott, hanem arcán 
nagy elhatározás komolykodott.

Röviden beszélt, de nyomatékosan, a 
mitől, sajátságos, az őrdöngös Alma jobban 
felvidult, mint a legvaskosabb tréfától. Fel
ugrott pamlsgáról, átölelte az amerikai 
nyakát és hosszú szenvedélyes csókkal aj
kaira forrt.

Még ezen a napon üres lett a kálit, a 
közönség hiába várta dédelgette madarát s 
a herceg hiába kopogtatott kapuján,

A herceg búskomorságba esett s mar
in ár azt rebesgették, hogy .megháborodik.

A szép Almát mintha a föld nyelte volna 
el, se hire se hamva. Évek múlva tudódott 
ki, hogy az amerikai felesége lett s jobbára 
Bakuban éli világát.

Ezért költözött a herceg a petróleum
városba.

Az amerikai nem lehetett oly neveletlen, 
hogy viszautasitsa a herceg udvarias látoga
tását s igy Nikoláj Dimitrievics mind sűrűb
ben vendégeskedett náluk.

A szép Alma eleinte tartózkodó volt, 
majd fölmelef edett a herceg iránt, ellenben 
az urát elkezdette szeszélyeivel s képtelen
nél képtelenebb kívánságaival gyötörni, hogy 
elüldözze otthonukból.

így az a badar kívánsága támadt s eh
hez makacsul ragaszkodott és teljesítéséért 
könyekkel harcolt, hogy az ö szobáját is 
őrizze olyan cifra testőr, mint a milyen a 
cárné álmait virrasztja.

A herceg megnyalta ajkait: „Hej, de 
édes a bosszú 1“ „Na jó, majd szerzek ne
ked testőrt, hogy csak oda repülhetsz, a 
hova én akarom 1“ — gondolta magában az 
amerikai és elutazott.

Milyen boldog, szeszélytelen, kezes jó
szág lett egyszerre a szép Alma.

Istenem, mégis csak tökfilkók ezek a> 

tó szükségletét ottani gyárból rendelte meg. 
Hát a zalai menyecskéknek a szomszéd 
megyéket is átható mozgalma, hogy csak , 
sümegi kartont hordjanak.

Valóban nem lehet bizonyos meghatott- 
ság nélkül olvasni Frankeuburg emlékira
tainak feljegyzéseit e korról. Menyi hevülés 
és szent akarat 1 És mégis elmaradt a tel- ! 
jes siker.

Vájjon nincs-e okunk csüggedni most. ' 
nekünk. Azt hiszük, hogy nincs. Ma a ma- ; 
gyár ipar és kereskedelem pártolása annál ' 
könnyebb lehet, mert az egy félazázad alatt l 
századokat fejlődött.

Ma tudjuk már, hogy csak e téren 
vehetjük fel a harcot s ha e téren segítünk , 
magunkon, az Isten is megsegit. A védegy- 
let lehet ma a mi igazi honvédségünk. 
Ennek fegyvereivel kell megküzdenünk.

Ne legyen hát e mozgalom olyan, mint 
a milyennek Arany énekelte meg, mert 
vezetői sem lesznek oly gróf Láughyk és 

I Oaapy táblabirák. A múlt eredménytelen
sége legyen intő és óvó példánk. És moz
galmunk ne legyen csak lidércfény vagy 
imbolygó pásztor: üs, mely helyen’rint fello
bog s újra tova tűnik, legyen mozgalmunk 

: olyan, mint a furosó tüsár, mely árja nyo- 
j mán, merre diadalmasan halad, szent tüzé- 
I ben egyeyé forrarzt minden szivet, Egye- 
‘ süljünk mi is. Vállvetve támogatva egymást, 
j áldozatot hozva, a jövőbe vetett hittel és 
j reménnyel munkáljuk közösen a védegylet 

hasznos és hazafias célzatát.
— ez —n.

Felhívás*3| a magyar gyáripar érdekeb n indítandó országos

I mozgalomra.
Tekintetes szerkesztőség!

Mellé’ elten van szerencsénk csat lni 
feihiváeunkat, melyet egy országos gyár
szövetkezet é» részvénytársaság szervezése 
érdekében, tehát a magyar ipar naegterem
tése céljából boctáj’ot’.unk ki. — Nagy, 
nemes és bazsti’s szándék vezet bennünket, 
és ha valaki, igy a hazaszeretettől áthatott 
hírlapirodalmunk lehet ez előre f 1 sem 
becsülhető, de kttiégtelenül óriási hord - 
rejü törekvésünkben föltétlenül és nagy 
sikerrel támogatásunkra.

A tón reményben, hogy a kért támo
gatást — a mi a hazának, a nemzet ügyé
nek van kér>e, — megkapjuk, kérjük a 

. csatolt felhívás esetleg szószerinti közlését, 
! napirenden tartását és elismert tollúkból 
■ eredő cikkekben való terjesztését.

*) Szívesen adtunk tért az időszerű eszmének 
lapunkban, vajba sikerrel járna a derék kereskedők 
mozgalma. A felhívást kibocsátó bizottság elnöke — 
Kontsek Géza — városunk fia. Szerk.

amerikaiak 1 mondotta a bércig a a szép 
Alma úgy megkacagott ezen, hogy a kön
nyei is kicsordultak.

Hónapokig volt távol a férj s kará
csonyra járt az idő, mikor visszaérkezett.

Alma nem tett neki szemrehányást 
hosszas e maradásáért, sőt oly bágyadt és 
kelletlen volt, hogy az esetlen amerikai ezt 
az ostoba megjegyzést tétte : „Talán bizony 
catarburban szenved kedves asszonyom ? 

. No, majd a Jézuska tálán meggyógyítja 1"
Karácsony estéjén aztán nagy megle- 

. petés érte a szép A'mát. Fényes testőr 
sétált föl s le ajtajáuá , meg tisztelgett is 
neki, mintha csak a cárné lett volna.

Senki sem mondotta volna, hogy fából 
van, hogy gépre jár a szép Alma tesöre.

Nagy mesterek ezek az amerikaiak.
Ennek már csak kellett örülni és örült 

is a szép Alma.
Hogy öröme még teljesebb legyen, az 

amerikai ajánlotta magát; mert egy időre 
át kellett menni a gyárba, hogy meghall
gassa munkásai ünnepi üdvözletét.

A mint távozott, a szép A'ma szenve
délyesen borult a herceg karjaiba. Oy 
boldog, oly szerelmes volt, mig künü „tipp- 
topp" sé'ált a fakatona.

Egyszerre megállt, valami nyikorgás 
hallatszott, majd fülrázó dörrenés s csak 
széthányt, füstös kövek jelölték, hol pompá
zott az amerikai tusculánuma.

Sóba senki sem tudta meg, hogyan és 
hova repült a szép Alma s Nikoláj Dimit
rievics herceg.

A fakatona, ha tudta volna, akkor sem 
árulhatta volna el, hogy az ö keblében rej
tőzött az a szörnyű démon, a mely rette
netes szárnyaira kapta a szerelmeseket.

Az amerikait sem f ggathatta ki a tör
vény és a kíváncsiság ; mert azon az éjszakán 
elrohant oda, hol a nafta-isten ragyogott 
nagy fényességgel s „tűs adott, tűs rontott, 

| tűz gyógyítson 1“ a lángtengerbe vetette 
magát és elmúltak minden kínjai.

Irgalmas a nafta-isten.

Kelt Debrecen, március hó.
A debreceni Kereskede'mi Kör szer

vező-bizottsága revében :
Dr. Vajda József titkár. Kontsek Géza 

elnök. ,
Az emberi haladás azon korszakában 

é ün'r moit, am lyben a gazdasági erők 
parancsoló, sőt szabad állítani, egyedüli 
jelentőséggel bírnak. Ez erők immár harc
ban állanak egymással és előreláthatólag 
tovább fog e küzdelem fejlődni, mikor azu
tán az államok sorsa és jövendője a szerint 
fog eldőlni, a mint egyik vagy másik erő
sebben fogja megállani helyét e gazdaság< 
csatában. Nincs sok idő a gondolkozásra, a 
halogatásra. Ma évek alatt annyit fej ödünk 
mint 20—30 évvel ezelőtt egy-egy évtized 
alatt sem. Az a nemzet, a melyik a mostani 
viszonyok között egy pár évet strgná1, 
évtizedeket vészit, de esetleg egész jöven
dőjét eljátszhat ja. A többi államok villany
kocsija a haladás terén átszánt rajtunk és 
könnyen a pusztulás örvényébe sodorhat ben 
nünket. Itt tenni, cselekedni kel), minden 
hibozás nélkül. A kislelküségnek, az e’öre 
lemondó számitgatásnak el kell tűnnie.

Mi tisztelettel alulírottak már hónapok 
óta dolgozunk egy eszmén, melynek meg
valósítása Megyarorzságon rövidesen meg- 

' teremtené a honiipart éti az európai számot
tevő tényezők közé emelné a magyar 
kereskedői kart és ipart.

E« eszme a következő :
Alakítsuk meg a magyarországi összes 

kereskedők szövetségét, melynek tagjai 
kötelezzék magukat arra, hogy 2-3 évi 
batá-idő mehett szállítandó, a külföldivel 
árra és minőségre hasonló magyar iparcik
keket átveszik Ugyané szövetkezet alakítsa 
meg azon országos részvénytársaságo’, ame y 
a kérdéses cikkeket készítő és szállító gyá
rakat s?er-'ezze, építse és fenntartsa.

E kombinátlónak eredménye lesz a 
magyar ipar fe v rigzása és a magyar 
kereskedő em megerősödése.

Mert ez igy keletkezett gyárak jövöje 
biztosítva var, a kereskedők szövetkeze
tében, mint biztos és állandó vevőben. A 
mennyiben a kereskedő szövetkezetnek 
érdekében fog áilani a létesítendő gyárakat 
fönartani, hisz ő is részvényes azokr ál. A 
gyár pedig jó es olcsó arukat készíthet; 
mert a részvényes ugyanaz, aki az árut a 
gyár ól m greszi. I y két u ott je’entkezvén 
a haszon, a gyár n< m lesz kénytelen, úgy 
mint eddig az áru minőségének rovására a 
hasznot bebaszni. Nem lesz szüksége annál 
inkább, mert m g fog szűnni a külfö di 
konkurrencia, vevői b ztosak és állandóak 
lesznek.

E terv keresztülviteléhez óriási töke 
szükséges. Az igaz 1 D> hisz Magyarország 
összes kereskedői és iparosai mérhetetlen 
nagy erőt képviselnek és ott vannak dús
gazdag föuraink, birtokosaink, a kik bizo
nyára követni fogják az angol példát éb 
pénzüket immár egyszer a mrgyar ipar és 

, kereskedőim előmozdításától sem fogják 
megvonni. Ér annálinkább jogunk van es 
á'dozatkészségre számitani, mert föuraink 
éppen a közelmúlt napok politikai viharai 
között 100,000-eket áldoztak politikai c í- 

, lókra, tehát most, mikor sain’én a magyar 
nemzet előnyéről, jövőjéről van szó, vissza 
nem vonulhatnak.

Itt csak röviden vá-oltuk az alakítandó 
„Magyar országos kereskedelmi szövetkezet 

: es ipari részvény társaság" tervét. De 
I nem késünk hamarosan elöállani további 
. r. szletes indítványainkkal is. Addig fog

lalkozzatok az eszmével, közöjétek észre- 
véte elteket és ba helyesnek találjátok

■ eszménket, a miben kétségünk nem lehet 
| ““ terjesszétek azt es nyerjétek meg annak

a mértékadó köröket, tényezőket.
Tervünk alapos kido'gozását részint 

nyomtatványok, részint értekezletek utján 
fogjuk e őkésziteni.

E felhívásunkat közö’tür az ország 
összes közgazdasági, ipari ée kereskedelmi 
intézményeivel, a jelentősebb cégekkel, a 
hírlapok szerkesztőségeivel, a legutóbbi 

j országház összes tagjaival és hasonló módon 
' és erélyiyel folytatjuk a munkát tovább is.

A megkeresettek hazafias támogatására 
számit a Debreceni Kereskedelmi Kör szer- 

; vező-bizottsága nevében :
j Dr, Vajda József, titkár, ügyvéd. Kont-
■ sek Géza, elnök nagykereskedő. Bán Kál- 
i mán, kereskedő. Borosa Izidor, kereskedő. 
, Dávid Jakab nagykereskedő. Dávid Zoltán
! kereskedő. Fél-gyházi János, kereskedő’ 

Gyürki Sándor, kereskedő. Ippen József 
' nagykekedö. Ká n .y L pót, gyáros. Ker-
■ tész Miklós, kereskedő. Kurc Dávid nagy- 

kereskedő. Lisztig Káro'y, nagykereskedő.
í Aszódi Mór. nagykereskedő, Csillag József 
| nagy kereskedő, Deutech Albert és fia nagy- 
; kereskedő cég. Frank R>zsö, nagykereskedő. 

Hochfelder Jakab, keresk. ügynök. Mayer 
! “átoi kereskedő. R inkái Béla, kereskedő. 
' Schwarc Vilmos, malomtulajdonos és bank- 

Hjszgató. Váray János, kereskedő. Zellinger 
Ede, ipartestületi e'nök.

Különfélék.
— A lévai 10 virlUs. A múlt év végén 

megemlékeztünk arról, hogy 11 lévai pol
gárt hagytak ki Ar.-maróthon a th. biz 
tagok legtöbb adötfizetöinek 1906 évre 
készült névjegyzékéből, - Polgármesterünk 
azokat mind fölkérte a fellebbezések beadá- 
sára, — azonban a Bírá'óválasetmány oaak

Féja Kálmán po'gártársunkat vette föl a 
névjegyzékbe, a többi felszólamlót elutasí
totta. _  Ebben azonban a Polgármester
nem nyugodott meg, az illetők számára 10 
panaszt készített s azokat velük aláíratva, 
azok fölterjesztették a Közigazgatási Bíró
sághoz ; onnan az Ítélet mist érkezett le s 
mind a 10 lévai polgárnak névjegyzékbe 
való fölvételét elrendelte. A 10 Ítélet igy 
hangzik: 543/1906 K. ö Felsége a király 
nevében a magyar királyi Közigazgatási 
bíróság Engel József, Weisz Bsnö, Amstet- 
tér Imre. Dukesz LipÓ\ Weisz Salamon, 
Missák Zsigmond, Rsitman Ignácz, Bitia 
Samu, Steiner Henrik és Hendler Ignácz 
lévai lakosoknak — Barsvármegye legtöbb 
adót fizető bizottsági tagjai névjegyzékének 
megállapítása, illetve tagsági jogosultságuk- 
nak megtagadása tárgyában — a vármegje 
állandó birálóvélasztmánya által 1905 évi 
december hó 12-án 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1], 
12 és 13 szám a'att hozott határozatok 
el eui panaszait 1906 évi február hó 7-ik 
napján tartott nyilvános ülésében az 1896 
évi XXVI t. ez. 41 szakasza alapján tár- 
gyalás alá vévén, következőleg ítélt; A 
magyar királyi közigazgatási bíróság a felter
jesztett panaszoknak helyt ad ; Barsvármegye 
állandó bíráló választmányának panaszlott 
határozataival sznmben, panaszosoknak a 
legtöbb adót fizető törvényhatósági bizott
sági tagok 2906 évi névjegyzékébe való 
felvételéhezi jogosultságát megállapítja, s 
panaszosoknak, nevezetesen : Engel József- 

’ nek 592 k. 27 f, Weisz Benőnek 566 k.
21 f.. Amstetter Imrének 508 k. 59 f., Du- 
kész Lipótnat 502 k. 31 f., Weisz Sa'smu i- 

1 nak 500 kor, 72 f., Missák Zsigmond 494 
! k. 44 f., Beit ina nn Ignác znak 466 k. 85 i.
■ Blum Sámuelnek 428 k. 30 f., Steiner Haa- 
' riknek 407 k. 9 f. és Handler lgnácznak 
-' 396 k. 47 f., egyenes á'lami adó aíapjan

Bsrsvármegye legtöbb adót fizető törvény
hatósági bízottá igi tagok 1906 évre szóló 

i névjegyzékébe, megfelelő sorrendben va ó 
fölvételét elrendeli. Iadokok : Panaszosok a 

í tárgyirstok kapcsán felterjesztett panasza- 
i ikhoz csatolt helyhatósági bizonyítványokkal 

igazolják, hogy magyar állampolgárok élet- 
i koruk 25-ik evét már meghaladták, — kis

korúságuk meghosszabbítva nincsen, — 
' gondnokság alatt nem állanak, — írni 
’ olvasni tudnak. — Barsvármegye területen 
' két évet meghaladó idő óta ingatlannal 

bírnak s évtizedek illetve számos évek óta 
Léva r. t. váró ában laknak s adó’, fizetnek, 

| — a legutóbbi 1904 évben pedig a fentebb 
megjelö.t egjeaes állami adókat fizették, 

i — a képviselöválxsztók névjegyzékébe föl 
I vannak véve, — ctöd alatt nem állanak, 
i s hogy ellenük az. 1886 évi XXI. t. ez. h-J 

pontjában felsorolt azon kizárási okok, 
melyek tötvényhatósági tagokul való fölvé
telüket akadályoznák — fönn nem forognál. 
— Minthogy ezek szerint panaszosok min
dazon kellékeknek a biriokában vannak 
mayek mellett törvényhatósági bizottság’ 

; tagokul megvál szíhatok voltak, ellenben 
velük szemben az 1886 évi XXI t. ez. 23 
§-ának h.) pontjában felsorolt, s megváiasz •

■ hatóságukat kizáró okok fen nem forognak; 
i minthogy továbbá az általuk fizetett állami

adók azon összeget, mely a legtöbb állami 
adót fizető bizottsági tagok 1906 évi név- 
jegyzékébe va ó fölvételükhön szükséges, 
megüti^; az állandó bíráló választmány e u- 
tasitó határozatsivj szemben az 1903 évi 

. névjegyzékbe való föivételükhözi jogosult á- 
; gokat megálltpitani, s ezen névjegyzékbe 
1 megfc e ö sorrendben va.ó fölvételüket kel- 
i e t e birós/g mk elrendeiní. A bíróság ezen
■ határozat tizenkét példányát a vonatkozó 
| felterjesztés mellékleteivel együtt Barsvár- 
j megye főispá. jának mint a vármegyei állat dó 
’ bíráló választmány elnökének azzal a fe hi- 
; vással adja ki, hogy annak egy-egy példá

nyát panaszosoknak kézbesittesse. - Ke’t 
Budapesten a magyar kirá'yi közigazgatasi 
bíróságnak 1906 évi február hó 7-ik napjan 
tartott üléséből. —Wekerle s. k. elnök. — 
Dr. Krajtsik Ferencz s, k. előadó. (P. H.) 
Einél az itáletnél egy szót se szólunk, et 
fenyesen igazolja, hogy Snnonyi Bóia alis
pán ur mily mértékkel szolgálta az igazságot, 
ha lévai vonatkozású ügyeket kellett el
bírálni.
, . ~ Tulipánkert kötelezettségei. 
1. A tulipán nemcsak díszt, egyúttal köteles
séget is jelent. Hasonló a becsületrend 
piros gombjához, csakhogy a tulipán nem 
már elvégzett érdemek jutalmazását jelenti, 
inkább fogadalom ; fogaeása annak, hogy 
Viselője a magyar nemzetnek hü, kitartó 
es munkás tagja lesz. Eszerint kötelességek
kel jár, melyek teljesítése nem teher de 
jutálom ; nem nyűg, de táplálása a magyar 
léleknek, felébresztése az egyéni és nemzeti 
“néraetnek Első fö kötelessége a magyar 
gondolkodás és beszéd. Édes honi nyel- 
vünknek ápolása, megalkuvást nem tűrő 
követelése annak, hogy aki magyar ke- 
rJ»xr9\iuZlk’ ,br8’élÍ«>n magyarul. 2. Tün
tető állásfoglalás minden re tűzeti eszme, 
mozga om és törekvés mellett . minél 
hathatósabb közreműködés arra ho^y 
semmi ezzel ellenkező irányzat a’társada
lomban érvényesülni ne tudjon. 3. A megal
kuvást nem ismerő nemzeti érzés ápolása a 
családi életben s főként a nevelés terén 4. 
Minden fényűzésnek és nélkülözhető kedv
telésnek mellőzése mindaddig, mig a nem
zetre szakadt „nyomor és szenvedés" eny- 
J'^ére van szükség, a mennyiben a magyar 
kultur-törekvéseknek nem árt. 5. Minden » 
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nemzeti jelleg és önnállóság előmozdítását 
cé'zó társadalmi, kulturális vagy gazdasági 
vállalkozás és kezdeményezés buzdító támo
gatása. 6. Elsősorban saját péndánkkal, de ; 
egyszersmind minél szélesebb körű agitaci- 
óval való közreműködés arra, hogy magyar ■ 
ember lehetőleg minden szükségletét magyar 
termelőktől és iparosoktól, magyar eredetű 
cikkekből szerezze be. M.ndenhez termé
szetesen szükséges, hogy mindönkii ek a 
mellett, a melyet feltüzve visel, mindig 
legyen egy-egy másik tulipán a zsebjében, 
hogy jó ismerősét, a hol csak találkoznak, 
megkinája vele. Egyébként jól teszi min
denki, ha azokban a kereskedésekben, a 
hol vásáro'ni srokott, tu'ipánt kér, ámbár 
alig lehet kétségünk benne, hogy a keres
kedők hazafias buagalommal fognak versen
geni abban, hogy tulipán kapható legyen 
na'unk is.

— Április 1. Ámbár a mai nap a 
bolonddá tevés napja, reméljük, hogy az 
időjárás már megunta eddigi bolondságait 
és a szeszélyes április komolyan fog vi
selkedni, helyet enged a várva várt tavasz
nak. Ez idén a március szeieskedett, nap
fénnyel csalogatott, hóviharral ijesztgetett, 
napos esők után erős fagyokkal adta ki 
mérgét, utolsó napján is faöpe'yheket csap
kodott a szemünkbe, rzóval járatta velünk 
az április bo'ondját.

— A lévai Védegylet megalaku
lása. Közgazdasági érdekeink lelkes bajno ta 
Faragó Sámuel ur — a hazai iparpártolás 
megbeszélése végett — jótékony nöegyle- 
teink hölgyeit multbó 25-ére értekezletre 
h^ta össze. Mind az öt nőrgylet hölgy tag
jai, közöttük Újbányáról is, az ügynek több 
pártolója és a kereskedelmi társulat kép
viselői az értekezleten szép számban meg- 
je'envén a tanácskozmány vezetésére Faragó 
Sámuel urat kérték fel. O az ó-és újkor 
történeti adataira épített találó beszédben 
ecsetelte azon nevezetes cselekedeteket, 
melyeket azon idő férf ai a nők nemes buz
dítására véghez vittek és ecsetelte azon 
áldozatkészséget és kitartást, melylyel a nők 
a hazafias célt szolgálták, az egybegyü t 
hö'gyeknek a magyar ipar meghonosítása és 
támogatását minden politikai vonathozás 
kizárásával — tisztán annak fej'esztcse és 
emelése érdekében ajánlotta és a magyar 
védegylet eszméje és tényének elfogadása 
és megvalósitáeára kérte fel. A kereskedelmi 
egyesület átirata helyeslő.eg tudomásul 
vétetett, mely szerint az a m<ga részéről 
készséggel járul a hazui iparpár.olás, hazai 
ipar termékeknek bevezetése es a közönség 
mir.den szükségletének hazai gyártmánnyal 
leendő kielégítése céljából minden lehetőnek 
megtételét ígéri. Levatich Gusztáv ur haza
fias hévvel elmondott beszédében buzdi'o ta 
a jelenvoltakat a magyar ipar termékeinek 
kizárólagos használata és népünk megélhe
tésének ezáltal leendő biztosítására. Az ér
tekezlet közakarattal és ki'örö lelkesedéssel 
elhatározta a hazai ipar kizárólagos párto
lását és a védegylet megalakítását. A kitűzött 
hazafias cél kivívása érdekébon az értekez
let Levatich Gusztáv urat — kit egy előző 
hazafias ünnepségben részvevők már ekve 
kijelöltek és a következő hölgveket válasz
totta meg elnökének : Bándy Eudréné, B*l- 
bach Béláné, Be’csák Lászlóné, Biriha Jó- 
zs“fné, Bódogh Lajosné, Coudenhove Kunóné 
grófné, Domián Lörincné, Fionmer Ignác 
dmé, Lsidenfrost Tódorn*, L’.vatich Guez- 
távné, Lieberman J.kabné, Székhelyi Mailáth 
Istvánná, Missák Zsigmondné, Rudr.yánszky 
Tituszné, Weinberger Adolf drné. és Weisz 
Mórné úrnőket.

— Barsvármegye uj alispánja. 
Sényi Kálmán főispán aivéte es feibata'ma- 
zás alapján Pogány József volt mosonmegyei 
alispánt, volt országgyűlési képviselőt Bars- 
vármegye alispánjává nevezte ki- Az uj 
alispán szerdán tette le az esküt és hivata
lát azonnal elfoglalta.

— ravaszt közgyűlés. Sényi Kál
mán főispán a rendes tavaszi közgyűlést 
április hó 5-re, d. e. 10 órára iü:te ki, s 
erről a törvényhatósági bizottság tagjait 
nyomtatott meghívó utján értesítette, A 
tárgysorozatot — mely a szokásos önkor
mányzati és közigazgatási ügyeket öleli fel 
— Szabó Lajos főjegyző állította össze.

— Értekezlet a védegylet ügyében. 
Levatich Gusztáv, a lévai védegylet elnöke 
>b» d. e. %12 órakor a városháza díszter
mében értekezletre hívja városunk polgárait, 
a férfibizoitság megalakítása és egyéb 
tendők megbeszélése végett. Faragó Samu 
az értekezleten rövid felolvasást fog tartani 
a védegylet céljai és teendőiről. Kívánatos, 
hogy az értekezleten a polgárság minél 
nagyobb számban jelenjék meg, hogy a 
mozgalom minél áitalánosabo. erősebb és igy 
eredményes legyen.

_  Meghívó. A Magyarországi mun
kások rokkant és nyugd j egyletének 78. 
lévai fiókja április 8-án vasárnap d. u. 2 
órakor a városháza nagytermében tartja 
III. évi rendes közgyűlését. Az egylet tag
jai kéretnek a pontos megjelenésre. Vendége
ket is szívesen látunk, férfiakat nöketegyaránt. 
Léva, 1906. máicius 30. Kaveggia Ká mán 
egyleti titkár.

— Újságpapír a hentesboltban. 
Nagyon rossz Bzokás az, hogy a mi hente
seink a husnemüt újságpapírba csomagolva 
adják a vevöne«, és pedig nemcsak a nyerB 
húst, melyet mégis megmosnak az elkészítés 
előtt, de már az elkészített husnemüeket is, 
mint felvágottat, szalonnát stb. A Luual
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együtt a fogyasztó egypár napihirt is eszik, 
mert a nyomdafesték mind rátapad az 
ételnemüre. Ez amilyen Ízléstelen, sőt undo
rító dolog, ép oly veszedelmes is egészségi 
szempontból. A kü fö'dön ez egyenesen meg 
van tiltva, ételnemüeket csak vegyileg is 
tisz'a papírba szabad csomagolni. Ha nálunk 
nincs is erre nézve hatósági rendelet, életbe 
léptetheti azt msga a közönség, amennyitel 
megköveteli a hentesektől és általában az 
ételnemü eladóktó’, hogy az élelmi cikket 
tisztán, újsághírek és reklámok nélkül szol
gáltassák át

— Egy kis statisztika. A mostani 
küzde'embeo kis e küek és rosszakarók szá
járól gyakran elhmgzik, hogy nincs is ma
gyar ipar. Hogy honi ip írunk nincs, az ha
mis és téves állítás, de hogy mellőzzük, 
saját kárunkra és a külföld gazdagítására, 
sajnos, való. Tud za azt, hogy a magyar liszt 
ki van tiltva Csehországból s a kassai sódar 
minden tekintet jen megállja helyét a prága
ival szemben, mégis 1904-ben sóderért 
2,940.658 korona ment ki tőlünk Ausztriába, ; 
mig a magyar sonkáért csak 80 100 korona ! 
fjlyt be tőle. Az ö szes sonka behozatal 
pedig 2,944.109 korona volt, mig kivitelünk 
88.2b8 koronát tett ki. Szivarkahüvelyért 
1.057,140 korona vándorolt ki tő ü ik, mig 
bevételünk 81.903 korona volt. L’vélpapi 
rosért 2,944.300 koronát adtunk külfö'dre, 
mig bevételünk 597.900 korona volt. Irótol- 
lért 261.270 koronát adtunk ki, 36.510 ko
ronát p«díg bevettünk. Nyakravalókért ki
ment 3 077,500 koron#, bejött pedig 62.700 
korona, férfikalapokért kim nt, 3,884 060 
korona, bejött 424.560 korona, nőikalapokért 
2,108.600 korona kimen*', bejött 72 800 ko 
róna. No, da elég legyen 1 Még ciak a 
gyiifskivitolünket tüntessük fel, a mely 
1,040 866 korona volt, a behozatal pedig 
690 288 koronát tett ki, ugyarcsak 1904 
ben. E rideg számok a magyar h.zafiság 
hőmérői. A mi lelkesedésünk, honszerelmünk 
forrpon'on van bár, de tetterőnk, mint a 
fentebbi statisztikai adatokból is láthajuk, 
erősen a fagypont alatt van. Ausztriát 
évente több mint 800 millió koronával gaz
dagítjuk ; csoda-e hát, hogy a bécd gyáro
sok hivalkodnak, hogy nekik a mi politikai 
válságunk nem árt, mert a „jó magyarok" 
épen csak o y buzgóssggal veszik cikkeiket, 
mint ezelőtt.

— A nyugtabélyeg az adóst ter
heli-e, vagy a hitelezőt ? A Cuna 1226 
904. sz. ítélete szerint általáno s jogszabály 
az, hogy a fizetést teljesítő adós a fizetésről 
a hitelezőtől nyugtát követelhet, minthogy 
pedig a ryugta kiállításának költségei és 
igy az azzal járó bélyegköltségek is a nyug- 
takiállitásra kötelezett hitelezőt terhelik, az 
alpere i az adóbíróságok e részbeni helyes 
ité'et: 
á!tala teljesített fizetés 
bélyeg egyeuértékének megfelelő összeget 
felperesnek járó kárösszegből levonásba 
hozni, miért is az ennek megfelelő 7 K. 50 f. 
és kamata iránti keresetével felperest, mind
két clsőbiróság ítéletének e részbeni meg
változtatásával el kellett utasitan'.

— A nyitra verebély- lévai h é. 
Vasút A kereskedelmi miniszter a Magyar 
cszaknynga«i b. é. vaeutrétzvénytársaságnak 
kérvénye következtében a m. kir. áll. mva- 
sutak „Nyitra" állomásé ól — Nagyemőke 
és Lapásgyarmat községek határain át a 
zsitvavölgyi h. é. vasút „Veroéiély" állomé- i 
eá g, illetve innét Csfftr, A eógyörőd, és 
U.bars községek határán át a in. kir állam
vasutak „Llva" állomásig veze’endö szab
ványos nyomtávú gözmozdouyu h. é. visut 
vonalra az előmunkálati engedély érvényét 
: o’ábbi e;y év tartamára meghosszabbította,

— A vértetü ellen A tavaszi kerti 
munkálatok Kezdetén a vértetü ellen való 
sikeres védekezés céljából tanícioljuk min
denkinek, hogy a ttvaszi fatisztitás alkal
mával ej'-ett tebeket — akár nagy az, akár 
a legkisebb is — kenje be jól tapadó vi
asszal, mert a vértetü csak a nyitott fase
bekre telepszik s ha ilyen nincs, tisztán 
marad a fa.
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indokolása szerint jogosítva volt az 
után járó nyugtz-

■I

Az Annavölgyi bányapénztár ká 
rára legutóbb elkövetett kaszszabetöré ’ 
alkalmából t. olvasóink figyelmébe ajánljuk 
ahir reves Arnhein S. J. budapesti cég (V., 
Aorbc utca 3.) által készített páncél szek
rényeket, melyek kivül teljesen simák, 
köröskörül acélpáncél lemezekkel vannak 
ellátva és a betörési technika legújabb ta
pasztalatai szerint teljesen termit biztosak 
és több napi fáradozás után a legfinomabb 
müvü fúró vagy más betörő szerszámok 
segítségével sem törhetök fel. Tényként 
érdemes felemlíteni, hogy egy Arnheim-Lle 
páncél szekrény betörök által még sohasem 

; nyittatott ki.
I ~ 

más betörő szerszámuk
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Közgazdaság.
A Triesti Általános Biztosító Társaság

(Assicurazioni Generáli)
f. é. március hó 17-én tartott 74-ik köz
gyűlésén terjesztette be az 1905. évi 
mérleget. .

Az előttünk fekvő jelentésből látjuk, 
hogy az 1905. december 31-én ^vényben 
volt életbiztosító tőkeösszegek 111.819 Wi 
korona éa 54 fi lért tettek ki és az év fo
lyamán bevett dijak 35.489 533 korona é* 
24 fillérre rúgtak. Az életbiztosítási osztály

dijtartaléka 18.739,255 korona és 97 fillérrel 
209.076,662 korona 98 fillérrel emelkedett,

A tiizbiztositási ágban, be'eértve a betű- ■ 
r/s lopás elleni és tiikörüveg-biztositást, a díj- í 
bevetel 14,429 413,117 korona biz'ositási I 
ös zeg után 23.671 911 korona 75 fiiér volt, 1 
miből 8. 903,497 korona 39 fillér viszont
biztosításra torditatott, úgy, hogy a tiszta 
dijbevé-e’ 14 768,414 korona 37 fillérre rú
gott, mely összegből 10.464 043 korona 40 I 
fillér mint dij'artalék, minden tehertől mén- I 
ten jövő évre vitetett át. A jövő években ' 
esedékessé váló dijkötelezvények összege 
94. 667.902 korona 96 fillér.

A szállítmánybiztosítási ágban a d j be
vétel kitett 3.833,502 korona 39 fillért ,mely 
a viszontbiztosítások levonása után 1.552,290 , 
korona 37 fillérre rúgott. |

Károkért a társaság 1905-ben 30.285,711 , 
korona 02 fillért folyósított. Ehhez hozzáadva 
az előbbi években teljesített kárfizetéseket,- 
a társaság alapítása óta károk fejében 
827 976,227 korona és fillérnyi igen tekin
télyes összeget fizetett ki.

A nyereség tartalékok közül, melyek 
összen 26.999,096 korona 73 fillérre rúg
nak, különösben kiemelendők : az alapszabály 
szerinti nyereségtartalék, mely 5.250,000 ko
ronát tesz ki, az évtékpapirok árfolyaminga 
dozásra alakitott tartalék, mely a 3.729,624 
korona 17 fillér külön tartalékkal együtt 
19.206,875 korona 73 fillérre emelkedett, 
továbbá felemlítendő a 160,000 koronára 
rugó kétes követelések tartaléka és az 911,110 
korona 50 fillérnyi ingatlan tartalék. Ezeken 
kivül fennál még egy 1.471,110 korona 50 
fillért kitevő tartalék, melynek az a rendel
tetése, hogy az é'e beiztositási osztályban a 
kamatláb esetleg csökkenését kiegyenlítse.

A társaság összes tartalékjai és alapjai, 
melyek első rangú értékben vannak e’he- 
lyezve, az idei átutalások folytán 247.497,914 
korona 42 fillérről 270.052,078 korora 64 
fillérre emelkedtek, melyek következőképen 
vannak elhelyezve.

1. Ingatlanok és jelzá'or követelések 
43 258,594 kor. 47 fill., 2. Életbiztosítási 
kötvényekre adott kö'csönök 21.221,765 kor. 
52 fii!., 3. Letéteményezett értékpapírokra 
adott kö csögök 1.354,419 kor, 4. Érték
papírok lö5.300,903 kor. 34 fill., 5. Tárc t 
váltók 707,151 tor. 55 fill., 6. A részvé
nyesek biztosított adóslevelei 7.350,0^0 kor. 
7. Bankoknál levő rendelkezésre álló köve
telések. Készpénz és az intézet követeléseik 
a hitelezők követeléseinek le’oaásával 
10.859,244 kor. 76 fill. össteien 270.052,078 
korona 64 fiilér.

E-.en értékekből 58.5 millió korona 
magyar értékekre esik.
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Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1906 évi márczius hó 25-töl április hó 1-ig.

Születés.

A szülői neve

Németh Z sí mond Fekete K.

A gyermek

neve

Somogyi Zsigmond Kom E.

Blaskovics István Gyönyör E.

Havetta Mátyás Drozgyik M

Kíszela János Janek Mária

Czambal József Smieskó a.

fiú Káro’y

leány Eszter

fiú János

leány Matild

fiú László József

fiú László

Házasság.

I 
i

Vőlegény ss menyasszony neve

özv. Steklács József Matula M.

Vallása

róm. kath,

Halálozás

Legáth Károly Csato Julianna

Az elhunyt uere Kora A halál oka

Lutter Antónia 85 éves agg. végkimerülés

özv. Varga Jjzsef 66 éves szivb. elégtelen

özv. Kovács László 80 éves agr. végkiinerülés

Sza'ai Pál 22 éves tüdőgümőkór

Bdog Sándor 23 h!nzp tüdögyuUadás

Jenei László 6 hónap. Rángó görcsök

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kánya József rendőrkapitány.

B iza m.-mázsánként 14 kor. 80 fill. 15 
kor. 20 fi'l. — Kétszeres 13 kor. 60 fill. 14 
kor. 20 fill. — R»zs 12 kor. 40 fi k 12 kor. 
80 fill. — A-pa 13 kor. 80 fi'l. 14 kor. 80 
fill. — Ztb 14 kor. 80 fi i. 15 kor. 40 fill.
— Kukorica 13 kor. 80 fill. 14 kor. 40 fill.
— Lencse 26 kor. 40 fill. 27 kor. — fill. — 
Bab 23 kor. 20 fii. 23 kor. 80 fill. — Kö
les 9 kor, — fi'l. 10 kor. 20 fi 1.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten. 
Vöröshere 114—128 kor. — Lucerna 124 — 
128 kor. — B iiköny 20—24 kor. — Mu
har 18-20 kor. — Ba'taoim 30-32 kor.

Nyilttér.
Helyreigazit ási nyilatkozat.

A „Bars" múlt heti számában .Ezüst 
menyegző" alatti közlemény akként módo
sul, hogy én bo'dogult szülőim üdvéért 800 
koronát készpénzben, továbbá egy Thora 
tekercset, egy Thora öltözetet és a hozzá 
tartozó ezüst díszeket 1200 korona értékben 
Ö3szeten tehát 2030 koronányi értéket a 
lévai izraelita betegsegélyzö és temetkezési 
szent egyletnek juttattam.

Kelt Léván, 1906 márczius hó 28 án. 
Friedmann Samu.

A fenti nyilatkozathoz az igazság érde
kében meg kell jegyeznem, hogy Friedmann 
Simu ur akkor, mikor előttem azt az óha
ját fejezte ki, hogy szeretné, ha az ö jubi
leuma a lapban közöltetnék, nem beszélt 
800 koronáról, sem pedig átengedett thora- 
Bzerelvéoyekrö1, hanem Ugyanúgy és ugyan
azt mondta, a mi a „Bars" március. 25-iki 
számában közöltetett.

Dr. Katona János.

532 végr. sz. 1903.
Árverési hirdetmény.

Alulirt k küldött bir. végrehajtó ezen
nel közhirré teszi, hoey a lévai kir jbiróság 
1905 évi Pv. 312/1 ez. végzése folytán 
Dr. Weiez L:pót csödtömeggondnok lévai 
ügyvéd közben jöttével eszközölt és vb. 
Rosenzweig R. cég ellen elrendelt csőd 
leltározás alkalmával leltározott 7334 kor. 
19 fillérre becsült ingóságokra a lévai kir. 
jbiróság 1905 Pv. 312/5 számú végzésével 
az árverés elrendeltetvén, annak Léván 
leendő metartása határidőül 1906 őa 
április hó 5 és következő napján d. e 
9 órája kitüzetik, a mikor a csödleltár 
1-235, 237 239, 262, 484-487, tételei alatt 
leltárilag összeirt bőráruk, üzlet berendezési 
tárgyak, bútorok s egyéb ingóságok a lej
többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, 
szükség esetén bee:áron alul is el fognak 
adatni.

Kelt Léván, 1906. március hó 31-én.
Karácsonyi Pál 

kir. bir. végrehajtó-

Í299 1903 tlkvi. szám.
Árverési hirdetményi kivonat!

A lévai kir. jbirósá? mint telekkönyvi hatóság 
közhirré teszi, ho?y Mihálka Istvánná szül. Virág Má 
ria Rác Virág Béla ifj Rác Virág János, kisk. Rác 
Virág Julianna, valamint Rác Virág Imre tulajdonosok 
közöskérelints következtében a végrehajtási árverés 
joghatályával biró önkéntes árverést a feut megnevezett 
ulajdonosoknak a lévai kir. jbiróság területén Léve 

várea határában a lévai 283 számú tjkvben A 4" 1 
sor 189 hazám alatt felvett ingatlanokra s azon épüit 
148 ö. i. számú házukra 3392 ko.ona kikiáltási árban 
elrendelte éa hogy a fennebb megjelölt ingatlanokra 
az 1906. évi április hó 17 ik napján d. e. 9 órakor 
a lévai kir. jbiróság tkvi hivatalába megtartandó 
nyilvános árverésen a kikiáltási áron alul is el fog 
adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10% át készpénzben vagy az 1881 évi LX 
t. ez. 42 §-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881 évi november hó 1-én 3333 szám alatt kelt I. M. 
R, 8 § ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letetni, avagy az 1851 évi LX t. ez. 
170 $.a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál tör
tént elöleges elhelyezéséről k állított szabályszerűi 
elismervenyt átszolgáltatni.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1906 évi február hó 1 napján.

Elek, 
kir. aljárásbiró*

Szabó üzlet megnyitás.
Tisztelettel éitesitjüka nagyérdemű kö

zönséget, hogy Léván Petőfi utcza 9 szám 
alatt (Dukesz-féle házban/ a mai kor igé
nyeinek megfelelő

Férfi szabó üzletet nyitottunk.
Üzletünket a legszolidabb bel és kül

földi szövetekkel s minden e szakmába 
tartozó kellékekkel felszereltük.

Készítünk férfi és gyermek ruhát, papi 
és katonai egyenruhát s'b.

Számos éven szerzett tapasztalataink 
kezeskednek arról, hogy a nagyérdemű 
közönség igényeit minden tekintetben kifog
juk elégíteni.

Magunkat a nagyérdemű közönség párt
fogásába ajánljuk b kérjük, hogy becses 
megrendeléseivel üzletünket megtisztel*: 
kegyeskedjék.

Tisztelettel
Szepesy és Béres

f irti szabók.

.........— KÖbölkuti 
fedélcserépzsindely 

jutányosán kapható
Amstetter Antalnál

Léván
Koháry u'cza.

Építési árlejtés.
A n síecsei hitelszövetkezet, az ottani 

vasúti megálló hely mellett építendő gabona 
raktár felépítésére pályázatot hirdet. — Az 
országos központi hitelszövetkezet által ké
szített terv, és költségvetés részlet megte
kinthetők N-Szecszén a körjegyzői irodában.

Április 13-ig beadandó ajánlatos: felett, 
a központi Igazgatóság fog dönteni, minden 
köte'ezettség nélkül.

Nagy-Szecse, 1906. márczius 27-én.
i Hitelszövetkezeti Igazgatóság.
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hirdetések.
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„Horgony:* y

1906. április 1.

M1

rs——Qo.Ci . --
r= Küküllőmenti 

Első SaőlöoltvAnytelep 

(Tulajdonos: Caspari Frigyes 
Medgyes. 114 N.-Küküllőmegye.) 
volt az egyedüli az Igéaz országban, mely olt
ványait óriási in -nnyiaégü, naponta 5 millió 
iiternyi vizzei öutozte s ennek folytán az egye
düli szőllötelep, amely ez évben is valóban szép 
és minién tekintetben kifogástalan minőségű 
szöllőoltványokat szállít.
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,Védjegy:

A Linimen . Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expcller pótléka 

egy régjónak bizonyult háziszer, mely 
már több mint 36 év óta legjobb fájdalom
csillapító szernek -bizonyult köszvenynel, 
csúznál és meghűléseknél bedörzsölés- 
képpen használva.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan üveget fogadjunk el. a mely a 
„Horgony** védjegygyei es a Richter czég- 
jegyzéssel ellátott dobozba van csomagolva. 
Ára üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 
2 korona és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főrakfár: Török 
József gyógyszerésznél, Budapesten.

Richter gyógyszertára 
e az „Arany oroszlánhoz4*, Prágában. 

Elíaabethstnesc 6 neu. Mindennapi szétküldés.
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TR1ESTIÁLT. BIZT. TÁRSASÁG 0 
CASSICURAZI0NI GENERÁLI) 

B-u.cLa.pest, "V"-, Dorottya-utca 1O_ szám. 

„Közgazdaság" rovatban közöljük a Triesti általános biztosító társaság 

a legnagyobb, leggazdagabb és legrégibb biztosító intézet 
mérlegünk főbb számadatait. Teljes mérleggel a társaság mindenkinek, 
a ki e célból hozzá fordul, a legnagyobb készséggel szolgál.

Az intézet elfogad: élet, tűz , szállítmány-, üveg-, betöréses-lopás 
és harangtörés és repedés elieni biztosításokat. Közvetít továbbá : jégbizto
sításokat a „Magyar jég- és viszontbiztosító r,-t., valamint baleset el
leni biztosításokat az „Első o. általános baleset ellen biztositó társa 
Ság“ számára.
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-A. lévai főügynökség. C.

FUCHS JÓZSEF [

-e= MAGYAR GÉPEK
A tisztelt gazda közönség szives tudomására hozom, hogy 
a sokoldalú érdeklődésnek megfelelve raktáromon tartok 
BT GANZ-féle MOTOROKAT “W 
minden nagyságban, melyek nálam állandóan üzemben 
láthatók.

Eeyben ajánlom a t. vásárlók figyelmébe a
HOFFER és SCHRANTZ

■H elismert elsőrendű gépgyár összes gyártmányaikat,
■ . Ionosén gőzc8éplőkészletek, járgányos cséplőgépek
A VICTOKIA DRILL vet önének
U plf £> qva^olzo várrAlz ofk o t- k. •—•
A
A
A „ . __ __
« varrógépek ; legelőnyösebb bevásárlási forrása.

ki KNAPP DÁVID
"j gépraktára Léva Márton ffy-utcza.

ekék, szecskavágók stb. stb. — —
W ÁLLANDÓ DÚS RAKTÁRT TARTOK

— = Mc. Cormick ~ =
világhírű arató és fűkaszáló gépekből a legjobb gyártmányú

Vezérszó • MÍDde0 d*r»bb «*«PP»" aSchhht névvel
• tiszt, es nem káros a:ka'részekt3l

Jótállás • ?5 °°° koronát fiMt Schicht György cég• Aussigban bárkinek, aki bebizonyítja ho^v 
srappana a ,8ehicbt“ névvel, valamely káros keveréket tartalmaz

SCHICHT-szappan! 
(.Szarvas" vagy lcú.lcssze.ppazxt) 

használjuk
kivá’ő hatású tulajdonsága miatt

előnyös eredménnyel
bármi mosási célra úgymint:

saját használatra, 
minden ruhaneműnél 

és 

mindenhez 
ami egyáltalában mosva lesz.
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FEINER és KÜRTI
ruha telepeik

Léva, Losoncz, Rózsahegy.
Szivei tudomására hozzuk a t. vevőinknek, hogy 2 év óta fennálló 

Feiner Gyula cég alatt vezetett üzletet a mai naptól
FEINER és KÜRTI

törvényszékileg bejegyzet ezég alatt fogjuk folytatni.
Van szerencsénk szives tudomására adui, 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 r. vevőközönseg szives jóindulatáért esedezünk, bátorko
dunk még felemlíteni, hogy tekintve a három nagy ruhatelepeink léte
sítését azon kellemes helyzetbe jutottunk, hogy a rengeteg áru beszer
zése folytán igen előnyös árak mellett bocsáthatjuk azokat rendelkezésre.

Az összes áruk hazai és angol szö/etekböl készültek.

a

DÉNES B. Budapest
r,~
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Minden gazda [•] 
mielőtt cséplőkészletet vásárol, [t] 
nézze meg a Plewa féle ben- [1] 
zin vagy nyersolaj motoros M 
locomobilt, megfelelő csép'ő- JL 

vei üzemben. rA'
V Lipót kőrút 15 a Plewa E mérnök , , 

és Társa magyar vezérképviselete.
;»] Bőíebb felvilágosítást szolgál Susitzky Jakab Léván. [»]
líl gyárttó czikk: malomberendezés és motor malom. V
v<í hajtást czélokra.

---------- -Axjeeryxéleet és Icöltsé^etést dijxxxexiteaexx ---------- [|]

Az elismert legjobb
Aczél ekék 1,2S 3 és 4 barazdásnak 
Rét, moha, tagozol es diámat Boronák

Gyűrűs és sima acél lemez földi hengerek 
-A-eii-cola. vetőgépek

8o00
80 0

Varrógépek és
valódi első magyar szab. Adria-, Dflrkopp- 

igen csinos kiállítassa! 5 évi jótállás 

Árak részletfizetésre:
Elsőmagyar monopol-, Dürkopp és Oasser uj Singer varrógép
Uj Singer médium iparosgép állványnyal
Titanía uj nagy Singer 4-es iparos varrógép .
Nagy Howe iparos varrógép . . ,
Vaódi szabadatm. Adria családi varrógép

• , » „ láb és kézi hajtásra
Körhajós családi (Ringschiff; gép ,

n iparos (Ringschiff) gép . , ,
Valódi Dürkopp — központorsó — gép családi

TV a- ”Uj omger családi varrógép kézihajtásra . 

■W Műhímzésl készülék ára 4

Főraktár: Kern Testvéreknél
Legjobb géptűk, részek és osőnak olosőn

I

76-ig
80-ig
88-ig
80-ig
96-ig

Műhímzés jj
és Gasse-féle uj Singer gépei 0 
mellett minden hozzávalóval V 

korona
56-től
72-tai
78-től

. 76 tői
. 86-től
. 96-től 100-ig
. 100-től 120-ig
. 130-től 150-ig
• 120 korona
• 150 korona
. 44 koroua

korona.
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ARATÓ-GÉPEK 
fűnek herének. 

o^?üyüit1ök.é8 aratógerebly ék. Szénaforditók. 
Szabad, aszalojceszulek gyümölcs es íözeléhel, 

Bor- éB gyümöcs sajtók, 
a-y-a.zxj.41cs és sz615 Z-C.ZÓ]® 

es bogyómorzsolók,
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő 

X -E3 Ü O XT I 
s, Jéletü puaítltásári,Sz éllitKató taJcaxt t4zli.eiyelc

oooo
Nyomatott Nyitná é. Tár.. kÍOy,nyo»d4)4bLü™.

és legkitűnőbb

Cséplőgépek
szab, uj Kenögyürüvel ellátott görgős csapágyakkal 

kézi-, járgány 
él 

gözhajtásra

Járgányok
1- 6 vonóállat befogására
Legújabb gabona-tisztitó-rosták,

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

Széna és szalmanrések nyuo*“^ «• 
alammt mmden ma8 fajta g a z d a I á g I gépeklegújabb szerkezetben készítenek és .zálliu'nak

Kltüntetvn MP-------n-7T„ U 1 ™Orstrasse 71. lOOO munkás.
Kitüntetve töt?, mint 450 arany, ezüst és bronz árammal» x---------------

Részletes árjegyzék és számos elösm.rű l,’é| i ’ ® í ! “ 088208 nagyobb kiállításokon 

_K«PÍ1a.ot: KNAPP'dá«“ “T:~


