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Feltámadott!
A há-inas hegyek mögül előbuk

kanj nap ezzel köszönti a négy folyó 
virágos környékét : Feltámadott! Hal
iéiul* !

Valami csodás, szokatlan jól eső 
érzéssel ünnepeljük husvét ünnepét. 
Ünneplésünk felett ott ragyog a béke 
és s; retet glóriája. Elmúltak a fenye
get feliegek s nagy Magyarországon 
szívből szól ma az ének: Hála légyen 
az Istennek !

„Nincsen itt, mert feltámadott !“ 
Az igazság győzedelmeskedett a zsar
nokság felett. Az elnyomottak, n.eg- 
sauy rgatottak leikébe a hit, bizod vlom 
és reménység költözött, a zsarnokok 
ereje, hatalma megtörött, amikor el
hangzott az angya i szózat: „Nincsen 
itt, h*nem feltámadott!"

Megnyílt a sir, a sötétség éjjelét 
ragyogó fény, tűi döklő világosság 
váltotta fel s a feltámadás ténye uj 
korszakit nyitott az emberiség törté
netében. Az igazság, az eszme örökké
valósága örömmel töltötte be a lelke
ket, a megvá’tas fenséges eszméje 
pedig erőt adott a küzdelemhez, a 
mely az emberiséget magasztos czél- 
jaihoz vezeti.

Közel két ezer év Hint le a nagy 
mindenségben, de a feltámadás ünne
pén mindnyájan érezzük e napnak 

| fenséges varázslatát, mely mindenkor 
magasztos érzéssel tölti be a hétköz
napi sivárságtól kifáradt lelkeket.

Krisztus feltámadásában reményt 
és biztatást nyert az emberiség, hogy 
az igazság, az eszme minden időben 
győzedelmeskedik az emberi gyarló
ságok felett és azt semmiféle önkény, 
semmiféle hatalom eltiporni nem fogja 
soha, mert ha kősziklákat hengerit is 

| rá a durva erőszak, az igazság ereje 
megdönti a hegyeket is, az eszme a 

| sirbói is kiiiél.
3 Hányszor, mily nehéz küzdelmet 
| vivott az emberiség, hányszor állott 
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már a bukás örvényének szélén, de 
az igazgság megváltó erejének hite . 
újra feltámasztotta.

Husvét, a keresztény világ e leg
szebb ünnepe, egy-egy lelki pihenő az 
élet barczai és küzdelmei között. A 
harangok hivó szavára felmagasztosul 
a hivők lelke s a mindennnapi élet 
zajától távol, visszatekint azokra az 
idősre, a mikor az erkölcsi világrend 
megdőlni készült, amikor a hatalom 
féktelen uralma bilincsekbe verte a 
népek millióit- Jézus feltámadása el
oszlatta a megsemmisülés félelmét, 
tudatára ébresztette az embert, hegy 
nemcsak por és hamu, nemcsak ele
nyésző semmiség, de szellemi lény is, 
aminél fogva a síron túl is vannak 
reményei s az örökkévalóságot foglalj* 
önmagában.

Da hát vájjon áthatotta-e az egész 
emberséget az az eszme, amely Krisz
tus tanaiban oly fenségesen nyilat
kozik meg, meg van-e mindnyájunk
ban az emberszeretetnek. az igazság 
tiszteletének s a jobb jövő reményé
nek az a hite, amely szivünket és 
izmainkat a nemes küzdelemre megedzi ?

A mikor a feltámadás üjntpén 
szent áhítattal elmélkedünk Jézus ta
nainak fenségéről, vizsgálódásainknak 
közepette elénk tárul nemzetünk törté
netének nagy küzdelme is ; a száza
dokon keresztül vivott harezok az 
igazságért, az emberi jogokért annyi
szor a kétségbeesésbe vitték nemze
tünké*, de az igazságba vetett bitünk, 
a feltámadás reménye csüggedni nem 
engedett soha. A mikor a honfiúi 
lelkesedés szent tüze már-már kial
vóban volt, a hazaszeretet nem hevi
tette a sziveket, jött egy idő s újra 
életre kelt.

A feltámadás csudás fényt áraszt s 
elolthatlan lángra gjujtja a szivek mé
lyén élő honszerelmet, az eszme, me
lyet a nemzet nagyjai hirdettek, kikéi 
sírjából s dicsőséggel ragadja meg a 
kishitüeket is.
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A legválságosabb nehéz időkben 
is reménynyel töltik el szivünket Jézus 
ama biztató szavai: „Mikor pedig eljő 
amaz, az igazságnak lelke, minden 
igazságra vezérel titeket".

Bízunk hát a nemzeti gondviselés
ben, hogy az eszme diadaláért való 
küzdelem nem lesz hiába való, s ami
dőn a nemzet és társadalom jövőjének 
nagy kérdéséhez elérkezünk, felpattan 
a sir zárja s a nép üdvriadala hirdeti 
az egész világnak ; feltámadunk !

Az ünnep hangulata csendes áhí
tattal száll a lelkekre s a vallásos ér
zés szárnyain felemelkedik az ember, 
hogy részesévé lehessen annak a bol
dogságnak, amelyet neki a megváltás 
fog nyújtani.

Hiszen e nemzet, mely annyi szen
vedésen ment keresztül, ez a nép, a 
melynek bősei a szabadságért martir 
halált szenvedtek s az isteni igazsá
gok di daláért küzdöttek, amelynek 
fiai a mérhetetlen nyomor és szenve
dések golgotáját végig járták, meg
érdemli immár, hogy a megváltás 
részesévé legyen.

Sok, nagyon sok nagy péntekje 
volt már e nemzetnek, bizony ideje is, 
hogy elérkezzék számára a Husvét.

Ez a nagy hét igazi nagy hete 
volt a hazának. Kétszeres örömmel 
ünnepeljük a feltámadás üunepét, a 
mely legyen hazánk egy szebb, egy 
boldogabb korszakának előhírnöke.
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A magyar nemzet.
H . végig lapozzuk a népek történetét, 

ha kritikát. gyakorolunk egyes népfajok 
fejlődése, hanyatlása, züllése, pusztulása és 
ura’cmra ju'ása felett, lehetetlen, hogy meg 
ne hajó junk a m-gyár nemzet nagysága 
előtt.

£3 mikor ezt mondjuk, mentek vagyunk 
a túlzástól, vagy önámitástól, hideg kriti
kai szemmel bírálunk és szent, józan meg
győződéssel beszélünk.

Mert crak egy valóban Isten áldotta 
tehetséggel, eiövel és szivósággal biró fajnak 
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adatott meg, hogy körülvéve a nem rokon, 
sőt ellenséges népek tengerétől, nemcsak 
hogy meg tudott maradni, de szerzett hazát 
megtartani és a fejlődés útjára vinni tudta 
ezer esztendős küzdelmek után.

Ezer esztendőn keresztül vívta önfen- 
tartási harcát a magyar nemzet, alig élt át 
egy olyan emberöltőt, me'y'oen létalapja 
eHen ne intéztek volna -yilkos támadásokat ; 
voltak századaink, melyekben egyebet sem 
tettünk, mint harcoltunk nyilt, titkos ellen
ségeink ellen — győztünk.

Élünk, megvagyunk, mint önnálló nemzet 
és a számtalan visszásság dacára e’jutottunk 
a f jlődésnek európai nívójára s bármit 
mondj snak is kicsinyítésünkben örömet ta
láló ellenségeink, számot tevő szerepet ját
szik a mi hazánk Európában, dacára annak, 
hogy közjogi helyzetünk még sok kívánni 
valót hagy hátra.

És küldenünk kell még most is és ki 
tudja, még mrddig. De ez a küzdesem is, 
éppen úgy mint az eddigiek, csak edzeni 
fogják erőinket, erösbitem bizalmunkat a 
magunk erejében és szerelmünket a baz hoz. 
A magyar nép jelleme az évezredes küz
delmekben aként formálódik, hogy erőszak 
és gonoszság, kétszínűség és áru ás meg nem 
tudjás ingatni abban a hitében, hogy ezt a 
hazát mtgyarnak kell és tudja is megtartani 
az idők végtelenéig, mindaddig, mig len
ietek és hazák lesznek a világon,

Mertha elgondo juk azt, hggy micsoda 
küzdelmek és megpróbáltatások árán tudták 
cink megtartani a mi országunkat és ural 
kodó nyelvünket, a viiág legelső nemzetének 
kell taitani magunkat öserö. szívósság és 
okosság dolgában.

Ezek a tulajdonságok akkor jutottak 
legerősebben érvényre, mikor eltiportak 
bennünket ideiglenesen s mikor a halott 
nemzetek felett károgó varjas már világ
szerte hirdették, hogy haldokiunk és remény
telenül elpusztulunk. Feltámadt mindig a 
halottnak vélt oroszlán és ilyenkor harag
jában a legretteaetesebb volt.

A békés fejlődés jegyében él most ez 
a nemzet. Munkálkodunk, do gozunk, anyagi 
erőket szereznünk kell; hogy előbbre jussunk.

TÁROZÓ
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Feltámadunk.
Fe támadunk 1 E szent szó bacjn át ma

A uagy világnak érező szivét.
Mezsemmisül az elmúlásnak átka;

Útját eíhngyja az is, a ki vét, 
A megtérésnek zászlaja alatt 
Sok százezer és nrllió halad,

8 vidám lélekkel nézi szebb jövőjét. 
Melyben a munka s szorgalom előlép.

Feltámadunk ! E« ige kél mi szárnyra 
Igázott népek bús honában is.

A némának beszédre nyíl a szája,
8 a szabadságnak IUeDebe hisz. 
Bilincs lehull időknek végzetén, 
Nehéz álombul fölkel a remény *

Az emberek édes testvérek lesznek,
8 egymás jogán többé nem vesz jkesznek.

Fe tám dunk! O'a mondjuk ezt ma mink is, 
Árpádnak büube sülyedt nemzete.

8 ba magához a húsos fazék int is, 
Belé ne Lyuijon senkinek keze. 
Mert nem evés rt ünnep ez a D»p. 
Hazát szeretnek csak az igazak,

Es szenvednek, böjtölnek s száműzetnek,
Csak szép napját lássák a kikeletnek.

Tóth István.
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A Régi mesterség.
A tengerparton két ifjú járkált karon- 

f°g’a. A-.egyik költő volt, a másik gabo- 
•'akeresiiedö. Ha mind a kettő költő, vagy 

flÜ mind » kettu gabonakereskedő, nem is sé- 
‘áinak karonfogva. Vagy ha úgy sétálnak is, 
**°» igyekeznek, hogy az egyik hogyan 
bo»*antsi, vagy hogyan csapja be minél 
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nehezére esik mird' n lépés.

Szolga jött utána, aki goc-

jobban a másikat. így áronban mulattatták 
egymást. Jókedvű nevetésüket el-el-kapta a 
szél, mely gyöngéden fodrozta a hullámok 
s szétzi á ta az égen a felhőket, úgy hogy 
gyönyörűen kisüött a kellemes, enyhe té
li nap.

A téli verötényben sütkérezve, egy kövér 
ur jött velüt sz mben. Igen lassan ballagott, 
látszott, hogy
Csakhamar ki is fáradt és lihegve telepedett 
le egy lócár..
dósán bebugyolálta a térdét a vörösc-íkO’, 
sárga takaróba. Az öreg ur szivarra is gyúj
tott, de azt is hamarosan e'dobta. Végtelen 
unalom, fanyarság, elégedetlenség ült :z 
arcán. Pedig körű ötté legszebben virultak 
a babéri e‘ek. A legvigabb keringő hangjai 
csattogtak ide a zenekar pavilonjából b a 
legdivatosabb ruháju, legpompásabb asszo
nyok rajzottak e’ötte a Dyüz-gt tengerpar
ti eétauton.

A két fiatalember tisztes távolban a 
kökorláthoz támaszkodott, amelyen nagy 
buzgalommal törekedett ácsapni egy-agy 
merészebb hullám. Úgy nézték az öreget. 
A kedvetlenség élő szobrát itt a zajos, szí
nes életvidorság közepette. As egyik, a köl
tő megszólalt t

_  No végre az eszembe jutott, miért 
tűnik föl előttem ennek az urnák az arca 
oly ismerősnek.

— Miért ?
— E'se hinném, ha nem tudoám bizo

nyosan. Peeig hát valamikor ugyan sokat 
Lapunk mid sz&m&hos fél melléklet van odatolva.

»
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kiabáltam a nagyságos urra : Hé, p'ncér 
még egy fröcscsöt!

— Ne mondd.
— O t futkárorott, egy kis budai korcs

mában, hóna alatt az asztalkendővel. A 
j történeti igazságnak tartozom azzal a kije

lentéssel, hogy az az asztalkendő nem is 
volt valami tiszta. Di ezt megbociátottuk 
a kis korcsmának, amely különben roppant 
barátságos fészek volt. Sokan jártunk oda 
iróemberek, ha egy kicsit vidékre akartunk 
menni. Mert hiszen tudjuk, hogy Buda már 
vidék . . .

— Hát aztán, hogy vitte föl annyira az 
I>ten a do gát ?

— Tudom is én. Én bizony nem kisér
tem figyelemmel a pályáját. Annyit hallottam 
ró'a, hogy a gazdája később meghalt s ö 
feleségül vette az özvegyét. Azután egy- 
máeu'án annyi házit rakott Pesten, hogy 
én még tán légvárat se épitettem annyit . .

E pillanatban két karcsú, prémes-boás 
hölgy tűnt föl az ifjak előtt. Nem filozofál
tak tovább a szerencse forgandóságán, ha
nem nyomba utána eredtek a két andaluziai 
szemű tűr eménynek és a gabonakereskedő 
éppen oly hévvé', sőt határozottan ügye
sebben kezdett udvarolni a maga id áljának, 
mii t a hivatásszerű trubadúr. 0.thagyták a 
ritku ó hsju urat, aki mogorván nézett a 
térd-re csavart p'édre. Talán arra gondolt, 
hogy mikor pincér volt, bezzeg jobban birta 
a lábait mint most . . .

II.
Az előkelő ur, aki után a szo'ga hosta 
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a finom gyapjas takarót, valóban a „Három 
hársfa" pincére volt hajdanában. Hűségesen 
kiszo'gálta a vendégeket s még hűségeseb
ben szo'gált az ö piros-pozsgás ténsasszo- 
nyának. Tovább kellett ezért az asszonyért 
szolgálnia, mint Jákobnak a Lábán leányáért, 
De kitartott mellette tántorithatatlanul, pedig 
a megtakarított pénzéből lett volna módja 
önálló üzletet is nyitnia. S Isten látja a 
lelkét : nem is azzal a számítással cselekedte 
ezt, hogy a „Három hársfa" göthösködő vén 
gazdáját majd csak elszólitja az Ur az ár
nyékvilágból s akkor ö veszi át a kívánatos 
örökséget : a még mindig helyre menyecskét 
és a virágzó vendéglőt. Vannak még önzet
len, r agy szerelmek a világon, amilyenekről 
nem zengenek a költők, akik nem tartják 
elég poétikus tárgynak a pincér szerelmét 
az ö gazdasszonya iránt. De végre is bekö
vetkezett, aminek a történelem logikája 
szerint be kellett következnie. S akkoron 
Gyuszi a szabad levegőben merészen csat
togtatni kezdte a vállalkozó kedve szárnyait. 
Kiröppent a budai zugocskából egy fényes, 
hatalmas balparti szállóba, melyet kibérelt 
s a legmodernebb kor igényei szerint ren
dezett be, — mint azt még a külföldi vasúti 
várótermekben elkelyezett reklámjai is oly 
ékesen hirdették. S mint a kö tő ott a ten
get parton o'y találóan mondotta : más ember 
még légvárt sem épit annyit, mint ahány 
cifra, óriási bérpalotát vásárolt és épített a 
főváros legforgalmasabb pontjain. A legpom
pásabb ptlo’ában az egykori lótó-futó borfia



Tudománnyal, iskolákkal, kereskede
lemmel és iparral juthatunk csak előre ; az 
ország összes gazdzsági erőit fel kell szaba
dítanunk, hogy vagyonosabbakká legyünk. 
Mert ne bizakodjunk el abban, hogy a mi 
nemzeti életünk már annyira mogszilárdult, 
hogy nem kellene tartanunk újabb olyan 
megtámadtatásoktól, melyek a remzet éle
tének gyökerébe vágnak. Bizony, mondjuk, 
jöhet még olyan idő, mert külső ellensége
ink száma éppenséggel nem lett kisebb, 
ellenben belső ellenségeink, az ágáló nem
zetiségek nap nap után erősbödö vehemen
ciával törnek ellenünk.

Csak annyiban változott a helyzet, 
hogy ellenségünkkel rém karddal kell meg
vívni a csatánkat — hanem gazdasági erőnk
kel . . . Elmúlt az idő, midőn a nemzetek 
a csatasikon, vérrel és emberéletek ezreinek 
feláldozásával szokták egymást legyőzni 
mert a harcnak ez a módja a legeslegvégsö 
eszköz, mint a legutóbb lefolyt borzalmas 
háború is igazolja, iszonyú veszödségekkel 
jár nemcsak a legyőzött, hanem a győző 
félre is. A kulturnépek óvakodnak a véres 
csatáktól, ellenben csatáznak gazdasági erő
ikkel. Az egész világon folyik immár évti
zedek óta a pénz, a forgalom, a gazdasági 
erők háborúja s a mi nemzetünknek létér
deke, hogy minél erőteljesebben vegye ki 
a részét ebben a csatázásban. Gazdasági 
erőinket gyarapitanunk s ezen cél elérésére 
meg kell ragadnunk minden alkalma*, el keli 
végeznünk minden munkát.

Ipar, kereskedelem, jó és célszerű vám 
és kereskedelmi szerződései, közállapotok, 
melyek a vállalkozási kedvet emelik, inten
zív mezőgazdasági termelés — ezek azok a 
fegyverek, melyeket a pénz és vagyon világ
háborújában sikerrel lehet és kell használni.

Ezekkel a fegyverekkel leszünk nagyok 
és ezek nélkül nyomnak el bennünket I
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h munka . . .
Magyarország az egyetlen ország talán 

egész Európában, a hol még mindig óriási 
kiaknázatlan területek hevernek pariagOD, 
amelyeknek kiaknázása mérhetet'en roeny- 
nyiségü jövedelmet biztosítana a lakosság
nak. Még mindig nincs belterjes gazdál
kodás, alig haladtunk valamit az agrár 
kultúrában.

Gyári és ipari téren pedig — sajnos 
— Magyarország annyira a kezdetlegesség 
legelején van, hogy élelmes és erélyes vál
lalkozó sze.lemmel tiz éven belül óriási 
sikereket lehetne elérni, amellyel megte
remthetnénk a magyar ipart, amely az 
egész hazai szükségletünket fedezné, s az 
idegen áruk beözönlését teljesen felesle
gessé tenné.

De, hogy mindezt elérhessük, egy 
óriási nehézséget kellene leküzdeni, amely 
bénitólag hat úgy mezőgazdasági, mint gyári 
és ipari életünk fejlődésére. Ez a nehézség 
az, hogy a mi népünk nem ért a munkához, 
ahhoz a munkához, amely egy kis előre
látással bizonyos tőkét megtakarítani is tud. 
Sajnosán kell konstatálnunk, hogy a kül-

külömbnél-külömb bajaiból

ur a májam fáj.
ur a hangyák mászkálnak a

akott : a lépcsőház falait aranyos márvány
lapok borították s puha szőnyeg virágösvé
nye vezetett az emelet légszeszfütéses ter
meibe. A lótó-futó borfiu bizony most már 
naphosszat karosszékében üldögélt s laesan- 
kint a szó szoros értelmében fuldokolni 
kezdett a saját zsírjában s az egyetem ösz- 
szes nyilvános és magán-tanárainak dolgot 
adott, hogy a 
kigyógyitsák.

— Tanár
— Tanár 

lábamban.
— Kedves professzor ur, ez az orvosság 

nekem nem használ. írjon kérem másikat 1
— Betegebben jöttem haza a fürdőből, 

mint ahogy odamentem. Segítsen rajtam, az 
Istenért I

A nyilvános- és magántanár urak rájöt 
tek, hogy a legtöbb betegség az öreg ur 
képzeletének lidércjátéka, s ha szegény em
ber : talán ki is gyógyítják egy jokoraadag 
gorombasággal. De mivel gazdag ember volt : 
óvakodtak ilyenformán kigyógyitani, s csak 
írták neki a szivárvány minden színeiben 
játszó orvosságokat s küldözgették a szélró
zsa minden irányába, ahol az öreg ur kiál
lotta a legkülömbözőbb gyógymódokat, 
amely gyógymódok csak egyben hasonlítot
tak egymáshoz teljesen : hogy méregdrágák 
voltak mind . ..

III.
Természetesnek kell találni, hogy Haj- 

nács György ur abból a fürdőből sem jött 
haza gyógyultabban és jobbkedvüen, ahol 
szerencsénk volt vele találkozhatni. Végtelen
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földi államak gazdasági é* ipari munkásai, i 
munkaképesség tekintetében százalékokban 
ki nem fejezhetőleg fölötte állanak a mi 
munkásainknak. Ezek a munkások rövidebb 
munkaidő alatt az év minden szakában sok
kal többet tudnak keresni, mint a mi mun
kásaink. S ez abban leli magyarázatát, 
hogy rövidebb idő a’att többet tudnak dol
gozni s munkájuk tárgyát jobban tudják 
feldolgozni, mint a magyar munkások.

Hogy ezt mi is elérhessük, a mi népün
ket is meg kell tanítani — dolgozni.

Hozzá kell a népet szoktatni ahhoz, 
hogy komolyan, ambícióval és jókedvvel 
végezzék a reájuk bízott teendőket, létesí
teni kell intézményeket, amelyek hozzá
szoktatják az embereket a dologhoz, s 
akkor nem fog megesni Magyarországon, 
hogy egész néprajok egyetlen krajcárt sem 
keresnek, mert irtóznak a munkától, s in
kább éheznek, fáznak, s egész télen át ki 
sem mozdulnak kunyhóikból, — sem mint 
dolgoznának.

A magyar ember a nyári időben el
végzi az aratás*, ősszel és tavasszal elvégzi 
a feltétlenül szükséges földmunkát, s azután 
mint a ki elvégezte összes kötelességét, 
téli időre e'bujik aludni, hogy felélje azt, 
amit nyáron keresett, a téli időben alig 
vállal munkát, mert éhen nem hal meg és 
azért az egy korona húsz vagy negyven 
fillérért ő bizony nem áll munkába hideg 
időben, mert nincs reá szüksége.

A legelső feladat tehát ezen a téren, 
hogy az embereket ebből a semmittevésből, 
ebből a henye életből kiragadjuk. Szoktas 
suk őket munkához, a minimum, a mit meg
tehetünk az, hogy létesi'sünk házi ipart 
téli időre minden vidéken.

Amennyire káros az országra az, hogy 
emberek százezrei amerikába vándorolnak 
munkát keresni, talán abból a szempontból 
örömmel üdvözölhetjük a kivándorlást, hogy 
véreink Amerikában megtanulnak, hozzá
szoknak a dologhoz, még pedig az erős 
dologhoz, de a hátránya ennek viszont az, 
hogy a legtöbben, a kik o t sok évig dol
goztak. ha haza jönnek Magyarországba, 
úgy itthon nőm fejtenek ki olyan munkál
kodást, mint ott kifejtettek, hanem ismét 
ellanyhulnak, hozzáfognak a pihenéshez.

Á hazatérő azt a pár garasát, a mit 
velehozott felél', a helyett, hogy azt valami 
jövedelmezőbb munkába fektetné, amelyet 
szorgalmas 
hetne. Sőt, 
vállalatának biztosítani, 
mazhitoa, őket munkához szoktatná és ke
nyérrel elátuá.

A mozgalom már megindult ezen a 
téren is, sajnos azonban az, 1 
területen és igen szegény

, közökkel.
Ki kellene terjesz eni a 

. egész országra és pedig úgy, 
r egyes emberek foglalkozzanak 

tos dolognak a terjesztésével, hanem testü
letek, egyesületek, amelyeknek nagyobb 
anyagi és erkölcsi erő áll rendelkezésükre, 

, s amelyeknek már fellépésükben is na
gyobb erő rejlik a a hatása mindenesetre 
jobban meglenne.

A gazdasági egyesületek, gazdakörök, 
' ipartestületek és olvasókörök álljanak az 

es?me szo'gála'ába. Nekik kell keresni az 
; érintkezést az emberekkel, s odahatni, hogy 

azoknak, a kik dolgozni a szó valódi értel
mében nem tudnak, de akarnának, meg

I
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tevékenységével megkétszerez- 
ha nagyobb kitérj díst tudna 

embereket, alkal-

hogy igen kis 
anyagi esz-

mozgalmat az 
hogy ne csak 
ennek a fon-

t

• 
elkeseredésében még talán leugrik a palo
tája harmadik emeletéről, ha ekkor nem 
akad olyan szórakozásra, amely m !g az ő 
eltepadt életkedvét is fölvillanyozta. Ezt a 
szórakozást egy összetöpörödött, vézna csillo
gó szemű emberke ajánlotta neki, minden 
költőket és szónokokat megszégyenitő tüzes 
és szines ékesszó lássál festette le előtte az 
aranyhegyeket, amelyeket a börzén — mint 
mondotta — egy kézforgatás alatt nyerni 
lehet. A csillogó szemű, fürge gyik-ember 
fel tudta kelteni a hősünk érdeklődését, sőt 
állandóan le is tudta kötni, mert mindunta
lan valami meglepetéssel szolgált neki. Be 
kell azonban vallanunk, hogy e meglepeté
sek többször voltak kellemetlenek, mint 
kellemesek, úgy, hogy Hsjnác3 ur egyszer 
csak azon vette észre magát, hogy házai 
roskadnak az adósságok terhe alatt — talán 
bizony össze is rogynának, ha nem volnának 
oly szilárdul megépítve . . .

— Hja, a szerencse olyan, mint a ma* 
kacs automata. Dobálni kell a torkába a 
pénzt, amig végre busásan visszaadja, _
vigasztalta a zsörtölődő öreg urat a gyik 
ember.

Ds a szerencse automatája, úgy látszik, 
végképp elromlott a hajdani főpincér szá
mára. S egy gyönyörű tavaszi reggelen 
fölkelt Híjnácsur a karosszéke lágy öléből, 
hogy a tömeggondnokához mén jer. Ugyan
csak szaporáztaa lépteit, amikor hazatérőben 
volt. Felesége, aki valamikor dalolva sütött 
főzött a konyhán, vörösre sirt Bzemmel 
fogadta.

A férfi ott sündörgött körülötte. Nem

mutassák az utat, a melyen haladni kall, 
s ha ezt elérjük, akkor jobb idő fog virrad- ( 
ni a gazdaközönségre, a gazdasági mun- ( 
kásokra, s a mi fő, meg fog születni a ma
gyar ipar, fellendül a báznpar is, mert az 
ebhez szükséges legelső kellék a munkaerő, 
meglesz.

Ez az első feladat, a melyet meg kell 
oldanunk, s ez is közelebb visz bennünket 
a bo'doguláshoz.

Az anyák tanfolyama. A berlini 
Fröbel enylet külön tanfolyamot nyitott, 
melyben a mamákat megtanítják, hogy kel 
a gyermekkel játszani. Kissé furcsának lát
szik ez az újítás, mert hiszen minden ma
máról föltehető, hogy tud a gyermekével 
játszani. Pedig ez nem is olyan könnyű 
dolog, mint ahogy ' hisszük. Sok, nagyon 
sok olyan anyát ismerünk, akik nem képe
sek gyermekeiket foglalkoztatni, szórakoz
tatni. Nem azokról a mamákról beszélünk, 
akik rzzal, hogy gyermeküknek életet ad
tak, már minden további kötelességüktől 
föloldottnak érzik migukat, akik fizetett 
cselédekre bízzák a kicsikék gondozását, 
ápolását; idegen nc-velönökre a művelésűket, 
tanításukat; akik nem törődve szülötteik 
lelki-, kedély-, erkö'csi-, elmevilágával . . - 
akik egyáltalában nem érdemlik meg azt a 
szép, magasztos, szent „anya" nevet. De 
vannak szerelő, gyöngéd, jó anyás, kik 
minden perezüket gyermeküknek áldozzák, 
akik lemondanak érettük a világ minden 
örömeiről, de játszani nem tudnak velük. 
Hallottuk egy anya panaszos kifakadását: 
Akár hogyan töröm is a fejemet, Bemmit se 
tudok kieszelni, a mi a piczikémet mulat
tatná I Az ilyen, mondjuk „*ájékozatlan“ 
mamák számára keletkezett a berlini uj 
kurzus. Ezt minden rendű és rangú anyák 
látogathatják é« hallgathatják a tanár urak 
.előadásait". Ezekből megtanulják, hogy 
kell a gyermekeknek apró állatokat: nyu
szikat, malaczkákat, cziczát, egeret, sőt 
egész jeleneteket rajzolni, sőt őket is a raj
zolás művészetébe avatni. Megtanuljak, ho
gyan kel! nekik dalolgatni, velük a zenét 
megkedveite’ni. Sokféle mulatságos futkozó 
és ülő, téli és nyári gyermekjátékokat mu
tatnak be a mamának . . . hogyan kell a 
leányká .at játszva háziasságra, jó gazda
asszonyokká nevelni: erre a ezé ra szolgá* 1 * * * S *- 
nak a b’báh, babaszobáh, konyhák . . . 
milyen rendszeres fözikélést, takarítást, nagy
mosást, bevásárlást lehet ezek segítségével 
csapni. Ugyanezt a módszert alkalmazhatják 
a fiukkal is, akiknek természetadta hajla
maikat és tehetségüket, já's>ás közben 
lehet fejleszteni. így képzetük el azt a 
berlini kurzust, melyről egy rövidke napi- 
hirböl értesültünk. Nálunk sem ártana, ha 
az anyákat — egynémely anyákat megtaní
tanák arra, hogy a gyermekeiket hogyan 
foglalkoztassák, hogy a kedélyükre hatni 
tudjanak, hogy játszva tokozzák a jó és 
nyomják el a rossz tulajdonságaikat. Persze 
öreg nénik és a jóságos nagymamák előtt 
furcsán hangzik ez a szokatlan „anyák tan
folyama". Az ő idejükben az ilyesmi elkép
zelhetetlen lett volna - . . no de mit akar
nak I az ő idejükben még „női kérdés", 
„feminizmus", „nők a kávéházban", „női 
kaszinó", „zsurozás", „"gyleti élet" és sok 
más dolog sem volt, ami manapság mind 
elvonja az anyákat a gyermekszobától, a 
tűzhelytől, a varróasztaltól. Egyszerűbbek 

tudta, hogyan kezdjen a vigasztaláshoz. 
Utoljára is szinte haragosan szóit reá ;

— Hát te miért sírsz ?
Az asszony kerekre nyitotta szemeit. 

Talán nincs is eszénél az ura, hogy nem 
tugja, mi történt velük.

— No igen, azt kérdezem, hogy miért
sírsz ? Hiszen nem jutottunk még egészen 
tönkre. Marad* még elég pénzünk, amivel 
kezdhetünk valamit I

Az asszony kedvetlenül legyintett kezével:
— Ugyan mennyi pénzünk maradhatott ?

Hajnács büszkén fölemeli a fejét :
— Ötszáz forint l
De már erre elnevette magát az asszouy. 

Ctak úgy hangzott a kacagása ;
- Ö száz forint 1 S te ennek örülsz oly

bolondul ? 7
- Ennek hát I - kiáltott Hajnács ur

s most mar komolyan megharagudott az 
asszonyra. - ötszáz forint nagyon sok pénz 1 
Es en már tudom is, mit kezdek vele Te 
- egy valóságos kis aranybányára akadtam’ 
Egy kis korcsmára Budán. Három gyár is 
van mellette. A munkások mind odajárnak 
Azt is megtudtam már, hogy nem hazugság 
hanem tiszta igazság, mit a hirdetés mond 
hogy az üzletet családi körülmények miatt 
adják el. A gazdája meghalt, a felesége 
meg su etnéma, — rokonaihoz fog félrevo
nulni. Még ma kibérelem? Holnap már oda 
is költözünk 1 ? *

S gyors fürge léptekkel mérte Hajnács
\‘lá * 8Z°bát’ “ÍDtha már vendégei

szólítanák egyik asztaltól a másikhoz. És
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csupa ruganyosság, csupa étetkedv lett újra

voltak akkor a nők, de jobb anyák é* t*lán 
— boldogabbak is..
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Különfélék.
— A feltámadás ünnepén Mi

régen volt ilyen szép tavaszunk, ilyen ked
ves husvétunk, Uonepi és tavaszi ponpábar 
ragyog minden, a temp'om, az utcák, aj 
emberek ; a Sséchényi-utca gyönyörű zö dj« I 
biztatóan emlékeztet a varázs-szavu tündérr.. | 
a reményre, hogy van bzép meleg tava52’ I 
remélhetjük, hogy lesz áldásos, termő nyár’ I 
Nem hiába, hogy az idén egybe esik a! 1 
összes felekezetek husvétje, de egy szívvel I 
lélekkel is áldja minden ember az Urat 
aki ismét hittel töltötte el szivünket, hittel’ 1 
bizalommal az igazság, a feltámadás írán’’ 1

— Állásaikba viszahelyezve A vár 
megyének elmozdított tisztviselői beiiigj. I 
miniszteri rendelettel f. hó 10 én Állásaikba | 
viszahelyaztettek s igy a vármegyének iamét ! 
Simon gi Bála lett tényleges alispánja.

— Ápr. 19. A magyar honvédek egyik I 
legszobb, legbámulatosabb diadalának em. 
léknapja lesz f. hó 19-én, csütörtökön, j 
E tkor vívták ki a nagy-salióí diadalt. A ■ 
nagy-sallói polgárok ez idén is meg fogj*s > 
ünnepelni a diadal emlékét, mái mégis tették 
ez iránt az előkészületeket. Az ünneyálj 
déli 12 órakor kezdőeik ; az ünnepi beszédet 
volt képviselőnk, ifj. Madarász Jós»et fo<ji 

' mondani. Közben lesz szavalat; a tanító képtó j 
énekkara hazafias dalokat fog énekelni. Ai 
ünnepély után közös ebéd, este 7 órakor 

I pedig fáklyás menet. Lé.aról is igen sokan 1 
részt szándékoznak venni az ünnepé yen.

I — Marad a megyei főorvos Dr. I 
Benlcö Lijos megyei főorvos nem akarvát i 
az uj éra alatt szolgálni, nyugdíjaztatásé: I 

i kérte, azonban miután szerencsére nagyot] 
fordult a világ, elesett a nyugdijaztaiéi I 
indoka és igy Beukő Lajos továbbra is| 
főorvosa marad a megyének.

— Elmaradt központi választmány 
Folyó hó 10 én a központi választm nynat 
ülést kellett volna tartani, azonban miutár i 
Pogány József akart elnökölni ott, ; 
választmány tagjai jobbnak látták el aeu 
menni az ü'ésre. Úgy tudjuk, hogy Pogány 
beüsenteiett Simányi Béla alispánhoz I 
hogy meg akarja nyitni az ülést, azonoar 
Simonyiéknál nem reagált*k az üzenetre.

— Választási mozgalmak. Amit: 1 
a békéről biztos hiradss érkezett, városunk 
bán nyomban megindult a mozgalom i 
választás kérdésében. Levatich Gusztáv, i 
lévai függetlenségi párt vezére már vasárnap 
azaz f. hó 8 án délután 4 órára összebivn I 
a koalícióhoz tartozó partok számottevi] 
tagjait a vá’oiházára értekezletre. EteJi 
értekezlet amellett foglalt állást, hogy a ke-, 
rü et erkö esi kötelezettséggel tartozik vol 
képviselje ifj. Madarász József iránt, ak 
súlyos körülmények között vállalta el i 
jelöltséget, és ezek között diadalra juttat: 
a választó polgárok igaz akaratát. Mive 
azonban a lévai választók csak irányt ad | 
hatnak, de döntő határozatot az egész ke 
rület meghallgatása nélkül nem hozhatna^ 
elhatározta az értekezlet, hogy hús vét hifi 
főre jelölö népgyülést hi össze, illetőleg | 
tagú bizo tságot bízott meg azzal, hogy ij 
népgyülést sze-vezze. Az iránt egyetértői 
kerület, hogy csak függetlenségi képviselő 
választ, de felhívja a koalícióhoz tartói] 
többi pártok választó polgárait is, bogi

... .. 1

az egész ember. Ciakugyan kibérelte a ki 
korcsmát — és soha többé nem fájt a :aáji j 
soha többé nem bántotta az életunalom. .*i 
tudós tanárokat nem tudta volna megfizet: 1 
de hál Istennek, nem is volt rájuk szükségíj 
A régi volt ismét — a régi munka egén! 
séges, vidám, fáradhatatlan robotosa . . . I

Sas Eie
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Halleluja. 
Kétezer éves szent ígéret, 
Hallom megint zengő szavad ! 
Nagynak nemesnek örökélet, 
Jutalma porban nem marad ; 
E földön él még az igazság, 
Örökre el nem tiporhatták, 
De nem sokára felragyog, 
Mint az Ige feltámadott I

Kétezer éves szent Ígéret, 
Ó, teljesülj honom felett I 

Törje fel zárát börtönének, 
A foglyul ejtett becsület ! 
Mi a nagy múltnak képe, mása, 
Anuak legyen feltámadása 
Keljen fel ami szent, mi jobb, 
Miut az Ige feltámadott I

Kétezer éves szent Ígéret, 
A lélek akkor lön szabad 1 
Szárnya legyen fenkölt igének. 
Ne tűrje a rabláncokat I 
Szabadság s ti szabad eszmék, 
Tiétek mind a végtelenség, 
Egekbe lengjen szárnyatok, 
Miut az Ige feltámadott I

Kétezer éves szent Ígéret, 
Szivünk lelküuk mélyébe zár I 
Mi szent volt Árpád nemzetének, 
Még mind feltámadásra vár 1 ,

I

Folytat** a mellékleten-
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Melléklet a nBARS“ 1906 évi 15-ik szamához.
amennyiben a RövetKezö parlament koalíciós 
é’ úgyis csak a rendezés munkáját vállalta 
el ; jelölés tekintetében csatlakozzanak a 
túlnyomó többségben lévő függetlenségi 
párthoz. A négyes bizottság a következő 
felhívást köldte szét : Polgártársak ! A lévai 
választó kerületnek a koa'icióhoz tartozó 
választó polgársága 1906 április hó 16 án 
déli 12 órakor Léván a Kosa uh Lijos téren 
képviselő jelölő gyűlést tart. Kérjük a vá
lasztó polgárokat, hogy a gyűlésen tömege
sen megjelenni szíveskedj-nek. Léva 1906 
április hó 11 én. Belcsák László, Holló Sán
dor, Levatich Gusztáv és Dr. Kmoskó Béla.

— A kir. pénzügyigazgatóságnak'. 
Léváról-Aranyosraarótra törteut áthelyezése 
folytán a kir. pénzügyigazgatóság működé
sét Léván f. évi április hó 30-án déli 12 
órakor beszünteti s május hó 1-ével Ara- 
nyosmaróton kezdi meg.

— Nyugdíjba megy. Szabó Lajos 
megyei másodjegyzö és kinevezett főjegyző 
— a „Barsi Birlap11 híradása szerint nyug
díjaztatását fogja megrongált egészségi 
állapotára való tekintettel kérni.

— Esperes-választás. A barsmegyei 
ev. reform, egyház a f. hó 1-én Léván tar
tott egyházmegyei gyűlésen a Juhász Pál 
esperes lemondása következtében megürült 
tisztséget egyhangúlag a nagy-szecsei egyház 
érdemekben dús lelkészére, Patay Károlyra 
ruházta. Az uj esperes tiszteletére az egyházak 
képviselői Bernjén Jenő vendéglőjében köze
béden vettek részt.

— A védőegyesület eredményei. 
Alighogy megindult a honi ipáit pártoló 
mozga'om, máris nagy és fontos követke
zései vannak. Első az, hogy megismerjük a 
magunk iparát, tudjuk, mi van nálunk, és 
mi nincs még, mik a hiányok. A gácsi posz
tógyárról eddig jóformán csak az a tudat 
létezett, hogy ott jó lópokrócokat készítenek ; 
hogy kitűnő ruhaszöveteket is gyártanak, 
arról nem tudtunk semmit, mert nem érde
kelt bennünket. A gácii gyár csak gyártotta 
az ö szöveteit, iparkodott is, hogy jobbak 
legyenek, mint az osztrák termékek, de hiába, 
nem kellett a magyar posztó senkinek, csak 
úgy tudták eladói, ha kivitték külföldre, s 
azután megint nálunk adták el, mint kül- 
föidit. Azóta fordult a világ. A napokban a 
gácsi posztógyár arról értisitette a Borcsá
nyi és Csernák céget, hogy sajnálja, de 
egye'öre nem tehet eleget a megrendelésnek, 
mert szöveteik az utolsó fonálig elfogytak. — 
Ez csak egy adat, de ez is su'yosan bizo
nyítja, bogy milyen nagy bűnt köve.tünk el 
önmagunk e len ; hány száz, hány ezer jó 
magyar munkást tarthat uak volna itthon, 
ha előbb kezdjük megbecsülni mindazt, ami 
a mienk 1

— Április 11. Sze rdán lett volna a 
hivatalos ünuep. a 48-as tör zények szentesí
tésének évfordulója. Most ugyan alig lehetett 
észrevenni az ünnepi hangulatot, mert az 
isko ák csak a húsvéti szünot után fogják 
megtartani ünnepélyeiket ; épen csak az 
iskolákon és a pénzügyigazgatóság ablakán 
lengő lobogók hirdették, hogy április 11-e van.

— Kend kívüli közgyűlés Simonyi 
B.la alispán a következő meghívói küldötte 
a törvényhatósági bizottság tagjainak : 0 
császári és apostoli királyi Felsége az 19U6 
—1911 iki országgyűlést az 1909. évi május 
hó 19-ik napjára legkegyeimes ibben egybe
hívni méitóztatván — ezen kegyelmes ki
rályi meghívólevélnek az 1874 XXXIII. t c. 
58 § a értelmében ’eendö kibírd tése cé já- 
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öól, a vármegye törvényhatósági bizottsága 
folyó évi április hó 20 án d. e. 11 órakor 
Aranyosmarót hon a vármegye székházénak 
nagytermében rendkívüli közgyűlést tart, 
me'yre a bizotts ig ragjait ezennel meghívom, 
A'-anyosmaróth, 1906. évi április hó 11-én. 
Simonyi Béla alispán.

— Uj vasutak. Táviratilag kaptuk a 
fö vetkező őrvnnde es hírt ; egy uj személy
vonat indul Liváról P. Nana felé 12 óra 
45 percko" délután ; uj szem'lyvonat érkezik 
P. Nánáról Lávára 10 óra 47 perckor éjjel. 
Az újítás május 1-én lép életbe.

— Nevezetes áprilisi dátumok A 
magyar alkotmány sorsa t. évi április hó 
7 én és 8-án dőlt el. — 1848 április 7-én 
neveztetett ki az első független, felelős 
magyar minisztérium. Április 8, mely most 
a magyar nemzetnek örömnapjává lett, két 
nagyon szomorú eseményt idéz fel. 1735 
április 8-án halt meg II. Rákóczy Ferenc a 
törökországi Rodostóban, keserű száműze
tésben, amiért a msgyar szabadságért fogott 
fegyvert. — 1860 április 8 án halt meg gr, 
Széchenyi litván, a Legnagyobb Magyar, akit | 
kétségbeesett honszerelme űzött a halálba. • 
— 1848 április 11-én szentesítette V. Fér- . 
dinánd király a 48 as törvényeket, melyeknek 
érvényességét csakh imar megtagadták, úgy ! 
hogy már egv év milva, 1849 április 14-én i 
megtörtént Debrecenben a detronizá'ás.

— Kinevezés. A lévai pénzügyigaz- ■ 
gatóság Budinszky Lajost az ar. maróti, Kiss 
Antalt a lévai adóhivatalhoz gyakornokká 
nevezte ki.

Eljegyzés. Zachár László zsarnóca-ko- 
hói m. kir. erdész ma tartja eljegyzését , 
Záborszky Mariskával Felső Ziadányban. I

— Színház. Mezey Ká'mán szintár- ' 
sulata ma kezdi előadásait a még mindég I 
vonzerejű János vitéz daljátékkal. Holnap ; 
hétfőn d. u. félhelyárakkal Piros bugyelláris, > 
este pedig rendes előadásul a Bajuszt adják 
elő, kedden Őrangyal vigszinbázi müsorda- > 
rab, szerdán Fehér Anna énekes színmüve, I 
csütörtökön Aranyvirág kerülnek színre, 
sőt mint értesülünk már e héten pénteken 
és szombaton Giil-Baba hírneves újdonságot 
mérsékelten felemelt hely árakkal mutatja 1 
be. A szintársu'at teljesen újonnan van ' 
ezervezve, de az egyes szereplők jó hírneve 
és a Mezey Kálmán ambiciózus igazgatása 
kellemes szinievadra adnak reményt.

— Halálozás. Kincel Káról aranyoB- 
maróti lakos f. hó 11-én 78 éves korában 
jobbéle're szenderült. Az elhunyt Aranyor- 1 
maróinak legtekintélyesebb polgárai közé ■ 
tartozott és halálának híre általános részvétet 
kelte ttt.

— A villamosság az Ipar szolgá
latában Aki közgazdasági viszonyainkat I 
ügye emmel kisári, az láthatja, hogy a min- , 
den téren észlelhető b'zonytalaneág dacára ' 
is általános a forrongás, és e mozgalom mé- . 
lyén ott van az az erSh vágy, hogy e hazá- ; 
bán ipart teremtsünk, mert belátjuk, érez- ' 
zük, hogy egy modern kulturáltam, aminővé I 
Magyarországot fejlesztettük, ipar nélLü'. 
meg nem élhet. Dj a magyar ipart nekünk • 
magyaroknak kell megteremtenünk, ezt j 
ajándékba senkitől sem várhatjuk, hanem j 
azért nekünk magunknak kell izzadnunk ‘ 
és áldozatot hoznunk. A mi kisiparosaink
nak az a bajuk, logy nem rendelkeznek ; 
munkaerővel, és ha van ilyen, nrgyon drága. 
A kisipart a gyáriparnak azon előnye nyomta ’ 
le, h gy a gyáripar gőzerővel dol-

ahol olcsó villamos-áram

gozik, amely o'csóbb, mint az emberi erő, 
és emellett nagy tömegben produkál. így a 
kisipar, mindamel'ett, hogy készítményei 
jobbak, háttérbe szorult.. Újabban megvan 
már a lehetőség, hogy a kisipar is sikerrel 
vehesse fel a versenyt a gyárral. Ott tudni
illik, ahol villanyos üzem van. Az életképes, 
fejlesztésnek alkalmas kiskarnak csak ott 
van igazán jövője, 
áll rendelkezésére, s ahol a műhelyek átalakí
tását, berendezését különösen a kezdetben 
lehető legcsekélyebb költségekkel eszközük. 
Léva városiak a villamossági vállalattal kötött 
szerződésében benne van, hogy ha a lakósok 
20 lóerönyi — 10 óra tartamra terjedő — 
villamos erőt óhajtanak igénybe venni, a 
társaság köteles nappali áramot szolgáltatni ; 
a nappali áram — az iparos alkalmazásban 
— olcsóbb is, mint az éjjeli világitó áram, 
mert ipari alkalmazásban erőátvitelről van 
szó, ez pedig egy harmaddal olcsóbb. Hazánk 
több városában rendkívüli sikerrel alkalmaz
zák a villamos áramot ipari célokra a drága 
benzin-petró'eum stb. mótorok helyett ; a 
villamos erő alkalmazásának rendkívüli 
előnye az, hogy nem kell drága motort beál
lítani, az utcai vezetékről könnyen be lehet 
vezetni a hajtó erőt. Tapasztalat szerint a 
munkagépek felállítása sem okozott valami 
nagy gondot ; a 'egtöbb helyen az eddig 
használatban volt szerszámok, szerszámgépek 
lettek a szükséges átalakításnál felhasználva. 
Sőt eféle gépeket (pl. a vasiparhoz tartozó
kat) m’guk az iparosok állíthatnak össze. 
Megjegyzendő, bogy a kormány is ád iparos 
munkagépeket ingyen, vagy kamatuélküli 
törlesztéses kö'csönre. így csekély beren
dezési költség mellett a kisipar a nagy 
gyárakkal is fel veheti a versenyt. B zonyos, 
hogy a Hazai Villamossági Részvénytársaság, 
mely városunkban a villamos viiágitást szol
gáltatja, iparos polgártársaink törekvését 
szívesen elő fogja mozdítani, aminthogy ez 
szerződési kötelessége is.

— Választási jelvények Egy bécsi 
újság már előre örvendett annak, hogy Ma
gyarországon választások lesznek, mert hi
szen abból csak Ausztriának lesz haszna a 
töméntelen zászló és jelvény r vén, melyek 
mind Ausztriában készülnek. Jó, hogy figycí
mezte ett bennünket. Ha ná'unk nem bírnak 
elég zászlót és tollat gyártani, akkor inkább 
mondjunk le a jelvényekről, mert ezek úgyis 
csak külsőségek, fő, a beLö meggyőződés. 
Azután azt is meg kell gondolni, hogy az 
idén nem lesznek költséges választások, nem 
lévén már fizetett párt, becsületbő', a haza 
iránt való jog- és kötelességből szavazunk. 
Tehát legyen magyar jelvény és magyar 
zászló, ha ilyen nincs, akkor is legfontosabb 
a tiszta, szív szerint való szavazás.

A kákái ut. Már tavaly ilyenkor is 
megemlékeztünk arról, hogy a mily kedves 
hely a káka, ép oly gyalázatos a kákái 
kocsiút. A sétálók éi üdülők bizony nem 
igen élvezhetik a tavasz kellemeit, mert a 
kocsiuton nap-nap után keserves jelenetek 
játszódnak le kü önössn a téglagyár táján. 
Sárba rekedt terhes szekereket iparkodnak 
az emberek kiemelni éktelen káromkodással 
és vasviLával. Már tudniillik a vasvillával 
nem a szekeret emelgetik, hanem a szegény 
lovak oldalait kenegetik a járókelők nagy 
le!k épülésére. Nem lehetne ezt az utat 
valahogy rendbe hozni ? Nem kutatjuk, ki
nek keli hozzájárulni, de hogy a hatóságnak 
gondoskodni kell az ut jó karban tartásáról, 
az bizonyos.

I 
!
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— Tulipán Még az igazi, hazafi*8 
célra árusított tulipánok városunkba meg 
sem érkeztek, már több üzletben lehet látni 
hamisítványokat, melyekről nem lehet tudni, 
hol készültek, és amelyek jövedelméből a 
jó célra nem jut semmi. Pedig a tulipán 
mozgalom idején, mely egyértelmű minden
nek felkarolásával, ami magyar, ápolni kel
lene az üzleti és kereskedői tisztességet és meg- 
bizhatóságot is.

— Nagyobb lesz a kaució. A kaució, 
amely már eddig is oly sok szerelmi bol
dogtalanságnak volt okozója, nagyobb lesz. 
A hadiizym'niszteriumban azt tervezik, hogy 
» századosok és alantas lisztek házasságánál 
megkivánta’.ó kauciót 48000 koronáról 90000 
koronára emelik föl. E-zel egyidejűleg a 
törzstisztek kauciója is emelkedői fog.

— Kivándorlás ellen. A belügymi
niszter leiratot intézett a törvényhatóságok
hoz a Délamerikába való kivándorlás mega
kadályozása céljából, mert ott az aratási és 
takarási munkákon kivül egyéb munka nem 
kínálkozik. Ezen intézkedés bennünket is 
érdekel, mert épen a Léva vidéki tótság 
kezd mind sűrűbben kivándorolni Dél-Ame- 
rikába, különösen Braziliába, innét kiszár
mázott ügynökök csábi'gatásai következtében

— János vitéz és a politikai vál- 
_ Csodá'atos, hogy e teliv’r magyar 

darab pályafutásának jelentősebb fordulói 
mennyire egybeesnek a magyar politikai 
éle* nevezetesebb dátumaival. Első előadás 
1904 nov. 18-ún volt, a zsebkendő szavazás 
hírhedt napján ; az első jubileumát, a 25-ik 
előadást aec. 13 án érte el, amikor az ellen
zéki képviselők hazafias felháborodása szét
rombolta az üléstermet. Félszázados jubile
uma az uj választások napjára esett, amelyből 
az ellenzők oly fényes diadallal került ki. 
Századszor az uj képviselöház első ülésének 
napján adták, és most 300-ik előadása azzal 
a nappal esett össze amelyen a politikai 
béke helyreállt. — A ,,János vitéz.1* 400-ik 
előadásának napján — úgy látszik — meg 
lesz a magyar vezényszó is !

— Megdrágult a speciálitás Még 
az abszolút kormány intézkedett ebben — 
mert pénzre volt szüksége — hogy t. i, a 
különlegességi dohány-gyártmányok árát 
április 1-töl felemelték. Ez is ok arra, hogy 
az emberek leszokjanak a szivar és cigaretta 
élvezéséről.

Az amerikai magyarok Csodálatos 
dalgok történnek a most lefolyt nemzeti 
küzdelem idején ott messze nyugaton. Míg 
mi itt passzív — rezisztenciáztunk, Amerikába 
szakadt véreink 1848 mámoroi napjait élik. 
Vigasztaló, fe'emelö, sőt valósággal fenséges 
az a mozgalom, mely az amerikai testvére
inket egy szív- és lélekké kapcsolta, s a 
mely mozgalom nagy fontosságú rajok nézve 
is az egyesülés által, de különösen megnyug
tató mireátk. A magyar haza szive olt 
messze, ezer mérfö deken túl is hűn dobog, 
sőt szívverése a távolság és a szabad föld 
szabad levegője által hatványozott. A C e- 
velandban megjelenő „Szabadság11 cimü 
magyar napilapban bámulatos dolgokat 
olvssunk, ma-már talán meg sem tudjuk 
érteni azt a rajongó lelkesedést, azt a fana
tizmussá fokozott honszerelmet, mely az 
óceánon tu! élő véreinke.t lázba ejti. Megal
kották az Amerikai Magyar Szövetség et, 
minden egyesület, társaság ennek zászlajához 
szegődik, egyesek és tömegek nyilatkoznak, 
esküt tesznek, hogy készek bármely pillanat
ban vagyonukat, életüket és vérüket feláldozni

Kégi dicsőség, régi nagyság,
A tiszta erkölcs és szabadság
Főikéi — örökre nem halott —
Mint az ige feltámadott!

Igen még sírban lenn az Eszme, 
Amelyben él szabad hazánk, 
Melyért kétezer évből ezret 
Átkiizdénk, türénk, harcolánk I 
Minél snlyosb' kö hullott rája, 
Annál dicsőbb feltámadása. 
Hazánk fellángol hajnalod, 
Mint az ige feltámadott I

Gáspár Imre.

Húsvéti öntözködés.
Magyarország legényei most kötöz* 

getik be ritka tüllel a rózsavizes üvegek 
száját, hogy husvét hétfőn, a szent mise 
után, sorra járják a leányos házakat és 
szép i domosan ,az aranyos leányzó11 szeme 
közé locscsantsanak egy-két csöppet a 
ssagos nedűből.

A szép kisasszony pedig, a szokásos 
sikoltozás után, válogat a pompás tojások 
közül; ki-ki érthet belőle, hogy mit mond 
s selymes, a bársonyos, a ezukros tojás . . 
Van olyan is, ami üvegből való, meg amit 
szalmából fontak, —- (de ezekben is van 
édesség.)

Szép viszonzás, kedves ajándék, drága 
emlék 1 Bizony drága, azért az egy pár 
csepp rózsavízért 1

Az én időmben tiz krajezár ára bör
zsönnyel két tuczat tojást is pirosra festet
tek a leányok és ha még egy kis szalon
jával fényesre dörzsölték, azt képzelték, 
hogy már szebb nincs is a világon.

Pedig akkor, mi legények nem vol- 

í

tünk olyan szűkmarkúik, mint a most 
legénykedö fiaink 1 Akkora kanoséval terem
tettük nyakon a mi szőke, barna, fekete 
fürtü ideáljainkat, hogy a nappali szoba 
menten uszodává alakult át, amint három
négy öntözködő fordult meg benne.

E-re most, persze, azt mondják, hogy 
„parasztot,11. Hát meglehet, hogy az : 
„parasztos111 . . . vagy mondjuk inkább : 
népies 1 Mert hát a néptől vettük ezt 
a szokást, mint a csárdástánczot is és azt 
is, mint ezt, átfinomitottuk úrivá (no de 
mondhatom, egyig se nyert az átalaku
lással.)

Csakhogy a nép semmit se tesz ok 
és megfontolás nélkül. A mi városi ur- 
fiaink és kisasszonyaink például a húsvéti 
öntözködésben nem látnak egyebet egy kis 
,hecre“ való kedvező alkalomnál, nce’y 
pompás ürügyül szolgál megajándékozni a 
bálozó gavallérjainkat, a mi máskülönben 
nem illenék.

A nép ellenben mé:y értelmet tulaj
donit ennek az ősrégi szokásnak: a téli 
hosszas semmittevésben ellustult leányokat 
akarják a tavaszünnnepén a friss kutvizzel 
felfrissíteni, hogy a nyári munkához legyen 
kedvük, legyen egészségük.

A leányok pedig piros tojással ajándé
kozzák meg őket, a feltámadásra való pél- 
dázással, mart hát a tojás az uj életre való 
ébredés jelképe.

Nos hát az igaz, hogy sok hekto
literre tehető ama rózsavíznek a meny- 
nyisége, amit mostanság országszerte a 
szüknyaku orvosságos üvegekbe szűrnek, 
de én azért mégis keveslem azt az egy

cseppet, ami abból egy-egy leánykára jut 
és én csak a régi „paraszti*1 szokásnál 
maradok s kancsókkal öntözöm végig a 
leánykáimat. Rájuk fér, nagyon 1

Rtggelenként az egész határt bejár
tam már, -udön az én kedves csemetéim 
nagy nyújtó, Aodások mellett elhagyják az 
ágyat ... és ha az áiomszuszékságukért 
megpirongatom, azt a mosolygós 
kapom :

Ugyan papa I 
korábban ? Mit 
előtt ?

Hej, édes jó

Minek kelnénk 
csinálnánk mi

feleletet

fel ma 
reggeli

olvasónök 1 bajos erre a 
kérdésre felelni, ha a hajadon leányok ma
guktól nem tudják, mit csináljanak reggeli 
előtt a ház körül ?

Azt tartom, hogy már csupa egész
ségi okokból is kivánatos, hogy egy fiatal 
teremtés ne heverjen kelleténél tovább a 
paplan alitt 1

De meg aztán tisztelem én azt a ház
tartást, a melyben a háziasszony, meg a 
bázikisasszonyok azt kérdezik : „mit csi
náljunk mi reggel, korán ? •*

Jól vaD, még azt is koncedálom, hogy 
vannak úri házak, a hol minden úgy 
megy, miat a parancsolat, a hol a cseléd 
nem lop, nem tör, nem henyél és a hol 
az uraságnak csak dicséreteket kell oszto
gatni jobbra, balra, a kifogástalanul vég
zett napi munka láttára . . . (Hol terem
nek ezek a csodacselédek, hadd sietek 
előjegyerni magamnak belőlük?) de akkor 
meg azért sajnálom azokat a fiatal terem
téseket, a kik életüknek két harmadrészét

áta'iusszák, hogy nem élvezik a nap leg
szebb, legköltöibb részét : 
ébredését 1 Mikor legüdébb 
kor legüdébb a virágillat ? 
vesebb a madádal ? 
a napsugár ? Ugy-e 
reggel ?

És nem akkor

Mikor 
hogy

a természet 
a levegő ? Mi- 
Mikor legked- 
legaranyosabb 

reggel, reggel,

szépitöszer is a korai

a mint már azt mondtam
„úri módival11 és

|

viaaza- 
« talán 
én szí-

példá-ezt az én 
meglett családapái- 
nagyon sok az a

legfényesebb a leány 
szeme, legpirosabb az orczája, legcsengöbb 
a nevetése, legkönnyodébb a járása, ha 
korán bontakozik ki a csalóka álmoknak 
a káprázataiból ?

Tehát még 
fölkelés.

Ezért hát —
— szikitok az 
térek a régi népies szokáshoz . . 
basznál, talán felfrissülnek tőle az 
vem gyermekei!

Ajánlom követésre 
mát hazám leendő és 
nak is, mert bizony 
magyar leány és asszony, a kikre ráfér fc 
frissítő kutviz I

Da nehogy részrehajlással vádoljanak 
az én szeretetreméltó hugocskáim, nekik is 
fegyvert adok a kezükbe.

A mi vidékünkön ugyanis az a szokás, 
hogy husvét keddjén a leányok hajlós fűz
favesszőből fonott „suprikával*1 jól végig 
náspángo'ják a férfiakat ... ők is azt 
mondják, hogy frissítő czéljából 1

Nem mondom, hogy mi is nem szol
gáltunk rá ; különösen én — az igaz
mondásomért 1
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édes szülő hazájuk szabadságáért. Már eddig 
is nagy pénzösszegeket halmoztak össze. 
Megújulnak odaát a márciusi napok fenséges 
jelenetei. Ha olvassuk a lapot, lelkünk 
tobzódhatik a mélységes, tettre kész honsze
relem leggyönyörűbb megnyilatkozásaiban. 
Épülhetünk rajtok, és pirulva valljuk be, 
bogy az ö hazaszeretetük a mienknél any- 
nyival mélyebb, mint amilyen mély az a 
mérhetetlen óceán, mely őket hazájuktól 
elválasztja. — íme csak úgy mutatványké
pen egy egyszerű amerikai polgár nyilatko
zata : Niagara, Wis., márc. 4. A magyar 
nem nézheti tétlenül, hogyan akarja a nem
zet alkotmányát, és jogát, szabadságát a 
kétfejű sas felfalni. A nemzet felébredt 
álmából, rántsa ki kardját, és vágja le amúgy 
huszárosa n a cudar madárnak mind a két 
fejét. Én szegény családos ember vagyok, 
magam nem mehetek szorongatott hazám 
védelmére ; de azért ha fegyverrel nem is, 
de tehetségemhez képest mint szegény em
ber ezennel felajánlok a haza oltárára 20 
dollárt. Nem sok ; de ha minden ilyen sors
ban levő igaz magyar csak ennyit ad, akkor a 
sok kicsi nagyra nő. Ezenkívül itt van az 
anokaöcsém, Németh András és egy másik 
fiatr.l erős, egészséges ember, Veinémer Ba
lázs, ők minden percben készek fegyvert 
ragadni és verőket ontani a szü'ö haza 
függetlenségéért. A jó Isten segitse hazánkat, 
hogy független és szabad legyen ! Haza fiúi 
tisztelettel Szűcs András. — Úgy értendő, 
hogy abban a helységben csak a nyilatko
zatban megnevezett három honfitársunk él.

— Bécsi rongy, című, lapunk múlt 
számában hozott Kőz'eményünket egyesek 
zokon vették. így a Feiner és Kürti cég 
egy a szerkesztőséghez Írott levélben arról 
panaszkodik, mintha a nBars“ az ő hitelüket 
akarná megrontani. Értsük meg egymást : 
nem vonjuk kétségbe azt, hogy az említett 
cég törvényesen bejegyzett, azt is elhisszük, 
hogy elegendő hitele van, és mi nem azt 
akartuk megrontani, de nekünk, ahogy a 
védőegyesület városunkban megalakult, köte
lességünk az e téren való ellenőrzés, mert 
hiszen az egész mozgalom társadalmi, s igy 
magának a társadalomnak, és az ezt szol
gáló lapnak kötelessége gondoskodni arró', 
hogy a mozgalom re legyen hiábavaló szó
beszéd, és a honi ipar jelszava alatt ne 
halmozzanak el továbbra is osztrák árukka1. 
Hogy a már előbb beszerzett idegen porté
kán túl kell adni, az természetes, senki sem 
kívánja, hogy a kereskedő azt az u'cára 
dobja ki, azt is tudjuk, hogy más kereskedők 
is tartanak még osztrák árut, nem is ez 
ellen szóltunk, de a Feiner és Kürti cég 
azt hirdette, hogy Összes árui hazai és angol 
szövetekből készülnek, ez pedig nem felel 
meg a valóságnak. A magyar védő egyesülő 
megkívánhatja, hogy ezen a téren mindenki ' 
egyenes utón járjon. Ide vonatkozólag még : 
a következő levelet kaptuk : Igen tisztelt 
Szerkesztő ur! Becses lapjának f. hó 8-án 
kelt számában — a többi hasounemü üzle
tek közűi éppen csak az enyémet véve 
megbirálás alá, illetőleg tudatja a nyilvános
sággal, hogy kivétel nélkül osztrák árut 
tartok raktáror. Miután tudtommal nem 
adtam rá okot, hogy személyeskedést lássak 
e dologban, csak téves vagy roszakaratu 
information alapulhat ezen híre, mert üzle
temben legalább is olyan arányban láthatni 
honi árut, mint bármely idevaló hasonló 
üzletben. Háztartási cikkeim pedig, úgy 
szólván kivétel nélkül hazai eredetűek. Hogy 
áruim egyrésze osztrák keletű, eltekintve 
attól, hogy régebbi vé'elekből szá. mazik s 
azt csak úgy kidobni nem lehet, annak azon 
jelenleg meg kikerülhetlenül közbenjátszó 
Bzükségkörülmény az oka, hogy elégtelen a 
honi beszerzési forrás. De távolból sem a 
hazafieágomon múlik, hogy csakis magyar 
gyártmányú árut nem tarthatok. Kérem igen 
tisztelt Szerkesztő urat, méltóztassék jelen 
helyreigazításomnak b. lapjában helyt adni 
és maradtam teljes tisztelettel Léván 1906 
április hó 12-én Knapp Ignác droguis a. — 
Éhez csak az a megjegyzésünk, hogy a múlt 
heti lap csak annyit mondott, hogy a kira
katban csupa idegen gyártmány volt látható. 
A cikknek semmi féle személyeskedő vagy 
rosszakaratú célja nem volt.

— Uj szövetkezet. Afeskó Pál a Ma
gyar Gazdaszövetség titkára március hó 
folyamán Gara’uvezekényen alakított fo
gyasztó és értékesítő szövetkezetét a Ma
gyar Gazdaszövetség „Hangya11 középpont
jának kötelékében.

— Vásár áthelyezés Nagysalló köz
ség kérelmére a kereskedelemügyi miniszter 
megengedte, hogy ott a f. hó 11-ére és má
jus 30-ára eső országos kirakóvásárok ez 
évben kivételesen április hó 12-én illetőleg 
május hó 29-én tartassanak meg.

- Nemzetközi nagy lóvásár Er 
sekujvárott. A Nyitramegyei Gazdasági 
Egyesület által a f. évben rendezendő XXIV- 
ik nemzetközi lóvásár Érsekujvárott ismét 
május hó első hétfőjén a az e megelőző 
vasárnap délután vagyis május hó 6-án dé
lután és május hó 7-én fog megtartatni. 
Ezen lóvásár Magyarországon a legjelenté
kenyebb és a legkeresettebb, melyet a te
nyésztők és kereskedők egyaránt felkeresnek. 
Főként a külföldi lókereskedők szokták az 
érsekujvári lóvásárt fölkeresni. A múlt év
ben is 500 drb. különféle használatra való 
ló adatott el. Lakások és istállók az érsek
ujvári rkapitányi hivatalnál rendelheltök.

— Siketnémák felvétele. A siket
némák ált i, kecskeméti intézetébe as 19Q6. 
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1907. tanévre nem- és valláskülömbség nél
kül felvétetnek olyan 7-töl 10 éves korú 
siketnéma gyermekek, kiknek a siketségen 
kivül más testi vagy szellemi fogyatékossá
guk nincs. Felvételért a legszegényebb szü
lők is folyamodhatna^, mert az intézet 
igazgatósága módját ejti annak, hogy a 
vagyontalan szülök gyermekei is bejussanak 
az intézetne. Az iskoláztatás ideje nyolc év. 
Felhívjuk még a szüök figyelmét arra a 
körülményre is, hogy az intés e’.tel kapcso
latosan egy országos jellegű kertészeti 
továbbképző iskola felállítása terveztetik, 
amely valószínűleg már a f. év őszén meg
kezdi működését, s amelyben intézetet végzett 
növendékek a kertészet minden ágában es a 
szőlő-, gyümöcstenyésztésben és selyemter
melésben fognak kiképeztetni. A folyamod
ványok f. évi május hó lázig nyújtandók 
be az intézet felügyelő-bizottsághoz. Bővebb 
felvilágosítással szívesen szolgál az intézet 
igazgatósága.

— „Foste restante“ levelek érde
kében a postaigazgatóság uj rendeletet adott 
ki. A rendelet szerint a leveleket ezután a 
címzett lakására is elviszik, ha a címet a 
postán bejelentik. Hasonlóképpen más helyre 
is továbbítják az ilyen leveleket. A régi 
rend, hogy az átvevőnek a postai közeg 
kívánságára igazolni kell magát, továbbra is 
érvényben marad.

— Elvi jelentőségű határozatok. 
Az idegen vadászterületen csatangoló va
dászebek is kóbor ebeknek tekintendők és 
a vadászatra jogosult által szaöadon lelöhe- 
tök, hacsak gazdájukkal, illetve annak 
környezetében nincsenek, akinek gondozása 
és felügyelete alatt állanak, vagy azoktól 
felismerhetően vadászat közben a vad fel
kutatására vagy üldözése közben távoznik 
el és mennek át idegen vadászterületre. 
(Kúria 496,906) A — feljelentői és tét 
tenéröi jutalék bírói utón nem étvénye- 
sithe ö. (Kúria 218/906 — Állami és 
törvényhatósági tisztviselőket a vámmen
tesség minden esetben, tehát akkor is megil
leti, ha nem hivatalosan utaznak. (Bslügym. 
131 989/1905) — A lopás bevégzéséhez 
elégséges az elvétel ; elvitel nem kívántatik. 
(Kúria 9090,1905. — Gondatlanságból oko
zott testi sértés esetén több társvállalkozó 
közül csak az fe'e ös büntetőjogilag, a kit a 
mulasztás terhel. (Kúria 9702 905) — A 
közigazgatási hatóságok ingatlanra vonatko
zó végrehajtás elrendelésére hatáskörrel 
nem bírnak, hanem csak a bíróságok. — 
Templom közelében levő italméréei üzletek
ben az Isten tisztelet tartama al tt elköve
tett kihágások büntetendők. — Utrendöri 
kihágási ügyekben hozott ité’et csak ma
rasztaló, vagy fölmentő lehet. (Keresk. min. 
5807/1906.) Elhagyottá nyilvánított gyer
mek jótevőnél csak abban az esetben he
lyezhető el, ha a jótevő kellő erkölcsi és 
anyagi biztosítékot nyújt a gyermek sorsának 
biztosítására nézve. (Bslügym. 87,620/1905.)

— Magyarország 1905. évi bor
termelése. Magyarország területén a fö.d- 
mivelésügy. minisztérium ideiglenes kimuta- 
tatása szerint az 1905. évben összesen 
3,193500 hektoliter bor termett. Az 1904. 
évi termelés 3,471 460 hektoliter volt. Az 
1905. évi termés a következőleg oszlik 
meg : Fehér bor termett összesen 2,254.160 
hektoliter, fehér pecsenyebor 111.175 hek
toliter. Vörös bor termett 258.656 hektoli
ter, ebből közönséges vörÖ3 bor 241.730 
hektoliter, vörös pecsenyebor 16 926 hekto
liter. Silerbor 655.828 hektoliter. Fehér 
csemegebor 22 147 hektoliter. Vörös cse
megebor 2.224 hektoliter. Aszubor 485 hek
toliter. Az idei termís tehát jóval alatta 
marad eredményben az 1904. évi termésnek.

Közgazdaság.
Az Első magyar álta'ános biztosító 

társaság közgyűlése.
Az első magyar általános biztositó tár

saság múlt hó 31-én délután tartotta meg 
évi rendes közgyülé’ét gróf Csekonics 
Endre v, b. t. tanácsos elnöklete alatt. Az 
igazgatóság az 1905. üzletévről igen ked
vező mérleget terjesztett a részvényesek 
elé. Az évi összes nyereség 3,530 200 korona 
83 fillért tett ki.

A tüzbiztositási üzlet kielégítő ered
ménynyel folyt le, a jégüzlet is némi lényeg
telen nyereséget hozott; az életbiztosítási 
űz et pedig, melynek fejlesztésére a társaság 
újabban kü'örösen nagy gondot és munkát 
fordít, amellett, hogy most is, mint mindig 
haszonhajtónak bizonyult, uj szerzemények
kel jelentékenyebben gyarapodott, mint bár
mikor. Minthogy a társaság életbiztosítási 
üzleteit kevés kivétellel mind magyar föl
dön létesíti, méltán emelte ki az igazgató
ság jelentése az anyagi sikeren kivül azt az 
erkölcsi mozzanatot is, hogy a társaság a 
nemzet egyeseinek anyagi léfbiztosságát a 
maga módja szerint nem kis mértékben 
mozdította elő. A társasági tökék szilárd 
értékekben lévén elhelyezve, a politikai 
viszonyok hátrányos hatását árfolyam tekin
tetében alig érezték meg, s kellő jövede
lmüket meghozták. Az ekkép elért össz- 
nyereségböl az alapszabályszerü levonások 
bőséges tartalékolások, valamint minden 
egyes egész részvénynek 400 korona évi 
osztalékban részesítése után 1.186.965 kor. 
85 fill. maradt rendelkezésre. Ezt a feles
leget a közgyűlés az igazgatóság javaslatá
hoz képeit, réssiot a különben ia teljes 

erejű tartalékok még további gazdagítására 
és értékleiráera, részint pedig a társaság 
tisztviselőinek, nemkülönben ügynökeinek 
javára szo'gáló alapok növelésére s meg 
egy újabb alkotására fordította. Jótékony 
és hazafias, kivált magyar irodalmi köz- 
czélokra a társaság szokott bökezüsegével 
adakozott.

A közgyűlés befejezésével a részvé
nyesek Ormódy Vilmos főrendiházi tag 
vezérigazgatót s az igazgatóságot meleg 
ováczióban részesítették. Az osztalékot a 
társaság pénztára már április hó 2-ától 
kezdte fizetni.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései. 
1906 évi április hó 8-töl április hó 15-ig. 

Születés.

A szülői neve
Jd

< § aX> 4. a be

A gyermek

neve

Kiéin Benő Gráf Hulda fiú Még nem kap.

Hegedűs Béla Varga Mária leány Juliauna

Kozma József Matliák Irma leány Erzsébet Anna

Halálozás

Az elhunyt neve Kora A halál oka

özv. Varga András 69 éves agg. kimeíülés

Kiéin 8 óra Vele szül, gyeng.

Simon Mária 8 hónap Kanyaró

Hajdú Mihály 62 éves szivb. elégtelen.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya József rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 14 kor. 20 fill. 15 
kor. 20 fi'l. — Kétszeres 13 kor. 40 fill. 13 
kor. 80 fill. — R >zs 12 kor. 40 fi I. 12 kor. 
80 fi'l. — Árpa 13 kor. 60 fill. 14 kor. 40 
fill. — Zib 15 kor, 20 fill. 15 kor. 60 fii*.
— Kukorica 13 kor. 80 fill. 14 kor. 40 fill.
— Lencse 26 kor. 60 üli. 27 kor. 20 fill.— 
Bab 22 kor. 40 fi'l. 23 kor. 20 fill. — Kö
les 9 kor. 40 fi'l. 10 kor. 20 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten. 
Vöröshere 100—114 kor. — Lucerna 120 — 
125 kor. — Bükköny 18 — 20 kor. — Mu
har 18 —20 kor. — Baltacím 30 —32 kor.

Nyilttér.
38/1906. tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi ható

ság közhirré teszi, hogy Taliga János ozsvald végre- 
hajtatónak Kaszas Gyula és neje Élő Anna végrehaj
tást szenvedettek elleni 200 korona tőkekövetelés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a lévai kir. járás
bíróság területén levő Vámns-Ladány községben fekvő 
0. a Vámos-ladányi 1393. számú tjkvben A -j- 1 sor 
218 hrsz. és 31 ö i. számú ház és beltelekre Taliga 
János és neje Régi Juliauna javára Ö 1 tétel alatt 
bekebel zett lakasi szolgalmi jog és életjáradék fenn
tartása mellett 800 korona kikiáltási árban az árverést 
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 
1906. évi április hó 30-ik napján délelőtt 9 órakor 
Vámos Ladany község házánál 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 §-ábau jelzett árfolyammal számított és az 
1881 évi november hó 1-én 3333 szám alatt kelt I, M. 
R, 8 § abau kij-lölt ovadékképes értékpapírban a ki
küldött közéhez letenni, avagy az 1881 évi LX t. ez. 
170 j.a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál tör
tént elöleges elhelyezéséről k állított szabályszerű 
elismervenyt átszolgáltatni.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságuál 1906 évi február hó 21 napján.

kir. jbiró helyett

Dr. Elek
kir. aljárásbiró.

319/1906. tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. járásbiróság mint telekkönyvi ható

ság közhirré teszi, hogy Sallai Jónásné szül. Dávid 
Zsófia végrehajtatónak Sallai Jónás végrehajtást szen
vedő elleni 42 korona tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a lévai kir. járásbiróság területén 
levő Uj-Bars lözségbeu fekvő s az ujbarsi 1402 sz. 
tjkvben A I. 1 sor 616 brszám alatt felvett kenderes
beli egész ingatlanra 32 kor., továbbá a végrehajtást 
szenvedett és neje Dávid Zsófiának az ujbarsi 6ö sz. 
tjkvben A I. 2 sor 545 hrsz. alatt foglalt egész ingat
lanra 18 kor., A -f- 1 sor 1250 hrsz. ingatlanra 128 
kor., az A -f- 2 sor 1397 hrszámu ingatlanra 124 kor, 
A 5 sor. 1341 hrsz. ingatlanra 84 kor., A 7 sor' 
1412 hrsz. ingatlanra 10 kor., A -j- 8 sor 1421 hrsz’ 
ingatlanra 76 kor. s végül végrehajtást szenvedő to
vábbá a társtulajdonosok u. m, Sallai Zsófia férj. 
Jakab Jánosné, Póka Erzsébet férj Kuczi Józsefné és 
Fóka Mátyásnak az ujbarsi 211. sz. tjkvben -j- 1 sor 
1663 hrszámn ingatlanra 180 korona kikiáltási árban 
az árverést elrendelte és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanok az 1906 évi május hó 3 ik napján délelőtt 
9 órakor Uj-Bars község házánál megtartandó nyilvá
nos árveréseu a kikáltási áron alul is el fognak adatni

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10° ,-át készpénzben vagy az 1881 évi LX 
t. ez. 42 jj-ábau jelzett árfolyammal számított és az 
1881 évi november hó 1-én 3333 szám alatt kelt I, M. 
R. 8 á-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881 évi LX. t. ez. 
170 § a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál tör
tént elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván a kir. járásbiróság mint telekkönyvi 
hatóságuál 1906 évi február hó 27 napján. '

kir. jbiró helyett
Dr. Elek

kir. aliáráibirő,

Szabó üzlet megnyitás.
Tisztelettel értesitjüküajnagyerdemü kö- 

zönséget, hogy Léván Petőfi utcza 9 szára 
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 
i tartozó kellékekkel felszereltük.

Készítünk férfi és gyermek ruhát, papi 
' és katonai egyenruhát stb.

Számos éven szerzett tapasztalataink 
I kezeskednek arról, hogy a nagyérdemű 
■ közönség igényeit minden tekinletben kifog- 
j juk elégíteni.

Magunkat a nagyérdemű közönség párt
fogásába ajánljuk s kérjük, hogy becses 
megrendeléseivel üzletünket megtisztelni 
kegyeskedjék.

Tisztelettel
Szepesy és Béres

férti szabók.

—- Kávé. —- -
1 klg. frt. kr.

‘ New-Cuba kávé ...................................1.60
Jamaikai legfinomabb............................. 2.20
Kuba legfinomabb...................................2.20
Ceylon legfinomabb............................. 2.10
Ceylon finom............................................ 2.—
Portorico finom, és Cuba . . 1.60 2.—
GyöDgy legfinomabb .... 2.— 2.20
Mocca legfinomabb..................................2.20
Arany Jáva legfinomabb........................2.20
Brazíliai legfinomabb............................. 1.60
Brazíliai II. rendű.................................. 1.30
Cuba pörkölt...............................2.— 2.40
Hungária kávé....................................... 1.20
Örötl kávé ........................................... 1.—

Kapható:

Kern Testvéreknél, Léván.

meyekben

Singer

r \
Ezen

czimeren

j isme-etesek
<

a raktárok
gépek 

áruitatnak.
!

Singer Co varrógép r. t.
LÉVA Kaz inczi u. 2.

Csinos földszintes HÁZ
Bzabadkéíböl jutányosán eladó..

Bővebbet Jozsefcsek Géza. hi*e intéze; 
főköny ve’őnél.

Gyöngyvirág-
jobb, teljesen ártalmatlan szer.
1 tégely ára I korona. — Szappan 80 fill

BOLEMAN gyógyszertárban Léván.

Kiadó üzlet
Léván, egy jóforgaluiu sza
tócs üzlet, berendezéssel 
együtt kiadó.

Cím a kiadóhivatalban.

3 szobás lakás 
kerestetik augusztus 1-től. 

Bővebbet Nyitrai és Társa könyv
kereskedésében. Léván.

9 9 • e • 9tir5---------
LJ „Horgonyt'r<4

A LinimeDt. Capsici comp., 
a Horgony- Pain-Expcller pótléka 
régjónak bizonyult háziszer, mely 

mar több mint 36 év óta legjobb fájdalom
csillapító szemek bizonyult köszvenynél, 
csuznal es meghűléseknél bedörzsölés- 
keppen használva.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványók 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan üveget fogadjunk el, a mely a 
.■Horgony" védjegygyei es a Richter ezég- 
jegyzessel ellátott dobozba van csomagolva. 
Ara üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 
2 korona és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Törlik 
József gyógyszerésznél, Budapeiten.

Richter gyógyszertára
“ „Arany oroszlánhoz*-, Prágában.* 
Elia.bethatrau.B neu. Miodcnaapi Héttőidé..
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iső magyar általános biztositó társaság Budapesten.
kiadások ' UZ"’ s*áH'tmány.., jég- és betörés-biztosítási üzlet.

I. Tűzbiztosítás
Kifizetett kirok é« kaitaéizek . . qrzt, wz.an

levonva viezootbizto.itott k4r.k ée költségek 4.120 Í50-M 
i üuiroben maradt kérők tartaléka '
-z. r/.'S, kí.luégek a vnzoutbiit. rész'uún’i bevétel levon 
Jövedelmi adó és bélyetfilletékek l#1 le’00, '
fi.stábéi ek ..................................... ................................................
Adakozások közhasznú célokra.........................................................
A tüzbiztoriu.1 üzletel terhelt irogatni kólls*3.'k ‘ ‘ ’■ .-ithallan követelések leirésa «<>H’‘gek . . .
' kre'«líeíoirtLalt11tk^'Iéé0I:'1HjtarUlé't* ’’ ''iszon’tbi’ztósltoti 

renz levonása után es minden megterhelés nélkül
« . / 11 3zállitniánybiztositás.

Kifizetett károk és költségek........................................ ^50 078-14
levonva viszontbiztosított károk és költségűk’ Isf/JoTos

Negyvennyolcadik évi zárszámla 1905. január l-töl december 31-ig.

.időben ro.ra.lt karok tartaléka
tbiztoaltott á.. 

“ krl;?ievorX\1u7.2P/ni'diJ?!lrta'Óka “ *Í«»»»tbü!tó.ltott 
ieat levonása után es minden megterhelés nélkül

III. Jégbiztosítás.
. Kifizetett károk s költséges . . . 1'147 03' 04

levonva viszontbiztosított károk és költségek LSlO.’öOl-SO 
; Függőben maradt károk tartaléka "" " —
. Szerzési éeigazg. költségek a viszoutb rész ótáni bevétel levon’ 
> Bélyegillotekei....................................................
' Hebajtbatian kővo’elések leírása . J ’ * ’ * ‘
\ következő évek dijtartaléka ....

IV. Betörésbiztositás.
.veretett káro’í és költségek..................... # 24 408-10

vonva viszontbiztosított károk és költségek’ 12.768-91 
maradt károk tartaléka "

... rze-. és itjazsau.i kéltséyek a’ vi.zonibóto'siótt' rész 
utáni bevétel levonásával..........................

r kezó évek készpénz-dütartaléka' a‘ viszontbúto'sltott 
-z ..-vonása után és minden mogterhelés nélkül

V. 1995. évi nyeromenyszámla.
A olyó évi üzletből fennmaradt nyereségért

VAGYON

korona tűi. korona fill.

5.524,875 24
530,936 09

1.072,659 79
257,284 99
115,247 24
13,500 _

1.142,661 59
15,334 80

5.300.0W 13.972.499 74

60,871 06
75,006 04

11,141 32
101.0)0 247.018 42

636,533
3.862 SS

237,055 '•2
45.376 62
18,089 57

367.818 .11 1.308,736 24

11.B39 1)
4,393 57

80,001 90
155,000 201,034 66

2.512.750 68
18.242.iH!) 741

BEVÉTELEK,

74 10000 1
kitüntetés. ______ motor a lég .

6 teljesebb meg 1
elegidesre i

állami erem I szállítva. I

I. Tűzbiztosítás.
Az 1904. évről áthozott készpénz díjtartalék 

a viszontbiztosított rész levonása után és 
minden megterhelés nélkül..........................

Tűzbiztosítások után bevett készpénzdijak éa 
a f. évben lejárt dijkötelezv. és dijvAltók 

levonva: törlesztett dijak . . 1.744,170 39
. viszontbiztosítási diján 

és díjrészletek . ~ 3 >1.611 -,s
Az 1904. évben függőben maradt kai<>a i

II. Szállítmánybiztosítás.
Az 1904. évről áthozott készoéuz dijtart úok 

a yiBzontbiztositott rész levonása után és 
minden megterhelés nélkül..........................

Szállítmánybiztosítások után bevett készpénz
dijak ........................................................................

levonva: törlesztett dijak .... 29,996-78 
, viszontbiztosítási dijak . t i

Az 1904. évben függőben maradt tcat-o* .atiHiea,.
III. Jégbiztosítás.

Az 1904. évről áthozott díjtartalék .... 
•Jégbiztosítások után bevett készpénz díjak . 
levonva; törlesztett dijak . . . .269.280*78

„ viszontbiztosítási dijak 1 742,42
Az 1904. évben függőben maradi aaroa i.

IV. Betörésbiztosltás.
Az 1904. évről áthozott készpénz díjtartalék 

a viszontbiztosított rész levonása után és 
minden megterhelés nélkül.........................

Betörésbiztositás)k után bevett készpénz
dijak ós díjrészletek........................................

levonva: törlesztett díjak. . . . 27,712*49
„ viszontbiztosítási diiak . 87.901 32 11

Az 1904. évben függőben marad, <r ' "j '
V. Egyéb bevételek

Szelvény-, takarékpouziAi-i-. váltó- <’•* egyéb kamr íok,va'a- 
mint árfolyamnyer. eladott •'■rtékp^p. és ideg, pe.'zn’ után 

Társaság! házak tiszta jövodolme..........................................

Mérlegszamla 1905. december 31-én.

korona

9.588.928

1H2 258 89

Drezdai motorgyár r t.
(Azelőtt Hille) fióktelepe .*

GELLERT IGNÁCZ és TÁRSA
Budapest, VI., Teréz-körut 41. sz

Telefon -<>1.
ISenzininotórok, légsxeMzmotórok, nyers, 
olajmotórok, mzcmz- (spiritusz) inotórok- 
acetylen-rnotorok, Kenzin-lokoniobilok 

cNCpléHre

tőkepénzek takarékpénztárak-és bankoknál................................
kui . n. é. Magv. töld int intéz. 4' -09 koronáért, záloglevé a 98-70 

Magyar földhitel mt ’-zeti 3*/z"n-os záloglevél A 88*79 
li e.su takarécp. egyes. 4"záloglevél A98- — 

‘ 1 ”azu első takar*o. cgves. 4''/, köz*. kötv. A 97-75
NI igv. leszámítoló- és p -nzváltób. 4 „-os záloglev. á97. > 1 
Kisi.u t ikoso : orsz. földhitelint. 4" „-os záloglevél á 98.— 
Kisbirtokosuk orsz. földhitelint. 5 ",„.os záloglev. i 10 1.’- 
Magv i°l • bitóiban; 3 -os nver. köles, kötv. á Hl.— 
Magyar .utalános takarékpénztári 4"* 0 záloglevél A 98 25 
„Otthon- írók és hírlapírók kőre 4'/: " iros kötv. a lő).

4.7-4.4
726.690

1 tm-MO 
I 74 MIMI

19 I.Ő D 
•jói.íMái 
2‘jíUkO

4,UU»> ■ • ■ - — wv,u ■« - |,-w3 mik. a .
. - 6 dr.• Magyar-francia oiztositó részvénvtársasági részvény • A 209-— . 
•4» drb Bécsi biztositó társ, részvény.................................... í . á 483-____
99> drb Ház. ii általános biztosiló r.-tá; sasági elsőbbségi részvény á 200-— .

A fenti értékpapírok stb. után az év végéig esedékes kamatok . . . ,
Ti-* - viselők é- szolgák nyugdija*apjának értékei....................................................
.Ormódi Ormody Amélie alapítványa- értékei . ....................................................
EIlA magvv általános bizaisitó társaság „Tűzoltók segélyalapja- érté- 

kci. leiéiben a ni kir. Allamj énztárban.......................... ..............................
Leszámítok és visszleszámitolt váltók............................... . .....................
Társasági házak ... ............................................... ....
Ktilönféi* ndAante ' Pénzkészlet és maradványok a képviselőségeknél Különféle adósok . b) vi.u.adV(-uiyok idegen bizlositó imézetekncl . . . 
Jégbizloeilási osztály folyó számlán...................................................................  . .
Közpouii pénzkészlet............................................................... ..... . é • •

koroua
3.848,839

fii!.
4)

17.851,910 88
1 352.065 —

5 ),979 50

74,649 36
3.116.102 34
3.158.325 50
1 652.6 B 68
1.485.179 »4

199.839 26
265.707 74

32.556.292 '■1

'tész vényalaptőke : teljesen befizetett 209) egész részvény i 100) forint és 
teljesen befizeti) t 20)9 fél részvény a 59J forint

Társasági tartaléktőbe........................................................
Külön tartalék * *...................................................................
Arfolyamkdlönbözett tartalék.........................................
rüzbiztositási díjtartalék készpénzben a viszontbizt. 

rész levonásával és minden megterhelés nélkül 
Szillitmány-bizt. dijtart. készpénzben a v:szentbizt. 

rész levonásával és mindé i megterhelés né kúl 
•J'•gbizfositási készpénz díjtartalék...............................
Betörésbiziositási készpénz lii-taftilék a viszontbiz

tosított rész levon, és minden megterhelés nélkül 
Tűzbiztosítás! függj károk tirtiléki..........................
Szállítmány-biztosítási függő károk tartihka . . . 
Jégbizt. függő károk tartalék i.........................................
Betörésbizt. függő károk tartaléka...............................
Különféle hitelezők.............................................................
Előbbi évekről eddig fel nem vett osztalékok . . . 
Tisztviselők és szolgák nyugdíjalapja ..... 
Első magyar általános biztosító társasig „Lévay-alap“ 
Első m igyar általános biztosító társaság „ECzrodévvs alapítvány- . 
Ormody víimos-alap .... ..................................................................
Ormod! Ormo ly Amélie alapítványa.............................................................
Első magyar általános biztositó társaság „Tűzoltók segély-alapja- . 
Életbiztosítási osztály folyó számlán..............................................................
1905. évi nyereség.................................................................................................

• Az idei hozzájárulásokkal 2.993,217 kor. 79 fillérre emelkedett.

5.300,000 kor. — ül.

100.0 K)
367,818

KIADÁSOK
II. Életbiztosítási üzlet.

Negyvenharmadik évi zárszámla 1905. januar l-töl december 31-ig.

44

körömi ni:.

8.000.0 W
ti iHMl.OOO

•2.-.U,™ 66
4.143,<H6 99

5.922,818 44
530,936 09
75.006 04

3,862 ;>•»
4,393 57

510.825 08
4.119 —

1.421.870 84
1 •'8,693 88
86,018 8-J
40,327 48
5n,9.W 50
74.619 36

2.432.557 69
2.512,750 68

H 82.556.292 17

BEVÉTELEK.

I Törlesztett kötvények díja...............................................................
I Visszaváltott kötvényekért.......................... ..................................

Halálesetek után ki izetett Kárösszeg..........................................
Lejárt kibázasitási tőkékért ..... ...

’ Kiházasit biztosításoknál haláleset köv-tkezt. dijvisszatérít. 
1-üggőben levő károk és dijvisszalérité-ek tartaléka . . . 
Függőben levő kibázasitási tőkék tartaléka...............................
Lv járadékokért . ..............................................................................
Viszontbiztosítási dijak...................................................................
bélyegekért........................... ................................................
Irodai bér, postadijak, nyomtatványok, úti- és egyéb költs. 
Tiszti fizetések....................................................    .
Adóért.............................................. ...............................................
Jrvosi dijakért - .........................................................
Szerzési és <li.jbehajtási költségek...............................................
Beliajtbatlan tartozások leírási....................................................
Kisorsol- biztosítások tartaléka ...................................................
Lu.,tartalék ez »-v végén ....................................................................
1905. ev. nyereség ....................................................................

A múlt évből áthozott díjtartalék
korona fill. korona fill.
1.042.540 19
1.655,585 OS
3.475.3'M) 26
3.171.417 87

99.0 <5 89
637.6)1 08

.50
397.107 o9
559,566 32
309.403 52
941,670 79
277,356 65

27.482 12
164,811 Oi

1.161.477 89
li 10.0)u —
II 52,612 04 14.252,451 65

96.599.505 79
1.017.450 15

lll.H69.407

Befolyt dijak : ez évben kiállított kötvények után . .

az előbbi években kiállított kötvények után . .

& biztosított tőke emelésére fordított nyeremények .

Illetékek

Kamatjövedelem

Múlt évi függőben volt károk ét díjvisszatérítések tartaléka

Múlt évi függőben volt kibázasitási t >kék tartaléka .

VAGYON. Mérlegszámla 1905. december 31-én.
korona üli.

Ettek papír ok.............................................. *3.96~.81i> ^or. 25 fii, ugyanis :
1.74 »,700 kor. n. é. magyar kir . 4 -os koron ijáradék 95 kor. 75 fill.-el . . 

„ m&gy föl.lbitclint. 31 2 ,,-os záloglevelek 88 kor. 70 fUI.-el 
, magy földhit. 4 n-os talajjav. és szán, zálogl. 98 koronával 
„ magyar löidhitelint. 4 ,ros koroua-zálogl. 98 kor. 70 fill. 

pesti magy. keresk. bank 4‘,,-os korona-zálogl. 97 kor.25 üli.
” kisbirt. orsz. foidbiteirut. 4’/„-os zálogl. 100 Koronával 

kisbirtokosok orsz. földhitelint. 5"0-os zálgl 100 kor.-vai 
’ inavy. orsz közp. r«kp. 4 zá’ogl. (ápril) 36 kor. 75 fill. 
„ magy. orsz. közp. takp. 4 zálogl. (janii 96 kor. 75 fill.-el 
„ m >gv orsz közp takarékp. 4’,2 " ;,-os zálogl I", koronával 
. egy>'-ül‘bpeati lőv takarékp. 4 /, -os zálogl. 97 kor. 5<» fill 
w belv.i.osi takarékpénztár 41/2*/q záloglevelei 100 koronával . 
B pes « hazai első tak irékp. ejyes. 4"/o-os zálogl. 98 koronával 
„ magv jclz.-hitelb. 4 /,.-os nyer.-kölcs. kötv. 124 koronával ;

■ ;elzal-;g-bilelb..nk 4 ,-os kölcsön 8) drb nyerem -jegye 40 koronával 
. •> «b kői. n. é. m. ;»dzA:o rbiteir-ank 4 “ „ záloglevél >i 97 kor. .*0 fillérrel 

'■ J.tiOO kor n. é. magyar jelz.-hitelbank 4/2 ')/(ros zálogl. iOO koronával 1 
-z-ertzebányi-brezovai és piski-vajdabunyadi vasúti els kötvény . . .
44 ." tO „ . w egyesit, áliamadósság4-',-os ezüstjár. (ápri l lOi; korival |

t.(>. iOO „ „ „egyesi Al.miadósság4i l0*/npapiriár. (februári l-i'kor-val
kor. n. c triést-patenzoi h. é v 4" -os elsöbbs. kötv. 99 kor. 9 1 fill 

.M int „ F . „Rudoübahn- államadósság 4 7.-os kötv. 10.) koronával
1 1‘"Xi6 " I ’ Wi.-ne. Verkehrs-Aniagen-Anleihe 4"/0 kötv. 100 kor.-val i

7 i »n L.rc olaas 5 •/ -os járadék és ka natai . ......................................... I
• si csoportok értékp pírjai : 2' 5,300 kor. n. é. magy kir. 4 %-os korona

járadék 95 k r. 75 fill....................................... .....
1'4 ben esedékes kamatok............................... ....

•j /' 2 kölí-sönők ... ...
K • ny kölcsönök 
Visz-m-bizt kőivénv-kölcsönök...............................
A központ tartozása folyó számlán....................
Vezér- és löügyoókségek é.» mások tartozásai .

]
S.OJO.OCO »
15.442 4-X)
r.C5- 8 kJ
•».2'»o.400

1 B.200
2,000

6. -!W,o00
* -
76 ..OUO w

6.212,400
; -5.'! K)
528,000 w

4I.'«JO •

*

196.574
712.278
107,056

10.094.603
8,980

2.482.557
3 272.079

25

60

5

90

75
05
40

|
Steiner Jenő

‘ktüiiiositási könyvvivő.
Káró Harkányi Frigyes,

Budapest, 1905. december hó 31-én.

Díjtartalék

levonva h viszontbiztosítási díjtartalékot

Biztosság! alap .

Kibázasitási tőkék nyereménye . .

Függőben levő károk és díjvisszatérítések tártaié ki

Függőben levő kiháaasltási tőkék tartaléka . .

Túlélési csoportok számlája

Előre fizetett dijak 1906—1907. évekr.*

Fel nem vett nyeremények 19 )4. évről

Kisorsolt biztosítások tartaléka

Viszontbiztosító intézetek es mások követelései

190ő. évi nyereség

SziVÓgáz (generátoros-) motorok a legmo
dernebb és legtökéletesebb, beigazoltan a legol
csóbb üzemet nyújtó erőgépek. 

A drezdai motor legkitűnőbb gyártmány. 
Kipróbált tökéletes szerkezet. Válogatott legjobb 
anyagból 
készítve.

Tartós!
Kezelése rendkívül egyszerű Az üzemköltségek 
a legelőnyösebbek.

Drezdai motorok számtalan iparvállalatban 
és uradalmak gazdasági üzemeinél : malmokban, 
téglagyárakban, famegmunkálásnál, faapritas- 
nál, vizemelő (szivattyú) telepeken, gazdasági 
takarmány-kamarákban.tejgazdasagokban.csép 
lésnél stb. stb-

Teljes üzembe-endezések 'malmok, gazda
sági üzemek, közlömü szerkezetek stb.) szak
szerű szállítása.
Felvilágosítások s költségtervezetek készséggel adatnak, 

legmesszebb menő jótállás I Kedvező fizetési feltételek!

a legFzolidabban és legpontosabban

Sok évi használat után sem szorul 
reperaturákra. Feltétlenül üzembiztos.
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= Küküllőmenti ......—

Elsíí ^olooltványtelsp
(Tulajdonos: Caspari Frigyes 

Medgyes. 114 N.-Küküllöniegye.) 
volt az egyedüli az egész országban, mely olt
ványait óriási mennyiségű, naponta 5 millió 
iitemyi vizzei Öntözte s ennek folytán az egye
düli 8zőllőtelep, amely ez évben is valóban szép 
és minden tekiutetbeu kifogástalan minőségű 
szőllöoltványokat szállít.
Képes árjegyzék számos elismerő levéllel ingyen és bérmenóve.
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A háziasszony gondos
kodásán múlik a csa
lád üdve, boldogságai

A Kathreiner-féle 
Kneipp-maláta kávé 
előállítási módszere révénKathrelner

kellemes ízű, az egészséget előmozdító és 
olcsó, ez által a legmcgbecsülhetetlenebb 
előnyöket nyújtja minden háztartásnak!

Minden vásárlásnál hangsúlyoz
zuk kifejezetten a Kathreiner 
nevet és csak eredeti csomagokat 
kérjünk Knelpp páter védjegygyei

Gergely Tódor,
a központi könyvelés főnők*. 

gróf Zichy 5'Audor.
Az igazgatóság: 
László Zsigmond. 

Szende Károly, aligazgató, 
törvényben s az alapszabályokba meghatározott elvek szerint Készülteknek és azok egyes tételeit a fő- és ssgéd- 

Budapest. 1905. mAreius hn 9-én.
A lelügyelö-bizottsag:

Buröhard-Bélaváry Konrád. Hajós József,

Jetiey Lajos, Ormody Vilmos,

A lenti zárszlrr.lákal ó*. mérlegeket megvizsgálván, azokat
• nvickkel teljesen megegyezőknek laJáltub-

Berzevlozy Albert,

a

Németh Titusz. Báró Radvánszky Géza.

Gabonatisztitó-rosták. Darálók. Morzsoló. Tizedes merlegek.
, Mezőgazdasági gépgyárosok raktára:

a Kern Testvéreknél *X

Árjegyzékek kívánatra Ingyen és 
bérmentve küldetnek. Sackrendszerü egyetemes 

es mélyítő aczel ekék.

‘ Minden darabb szappan a Schijht névvel, 
* ■ tiszta és nem káros alkatrészektől.

11 Ó t á 11 á Q * 25 000 koronát fizet Schicht György cég
VZ 1 a I I a w • Aussigban bárkinek, aki bebizonyitja, hogy 

srappana a „Schicht* névvel, valamely káros keveréket tartalmad.

íj SCHICHT-szappan!
Ja („Szarvas" vagy kúlcaszappant)

használjuk
kivá^ hatású tulajdonsága miatt

előnyös eredménnyel
bármi mosási célra úgymint: 

saját használatra, 
minden ruhaneműnél 

és 

mindenhez 
ami egyáltalában mosva lesz.
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húzás! húzás!

Bolner Pál 
Dorabo Káro’y 
K-iinann Lajosné

Verebélyen:
Cdrok István
Eidei József
Pulink Zsigmond

Zsarnóczán:
Wtichberg Izidor

Újbányán :
Cd rvinkn M. gV'ígysx'TédX 
Heiur eh Ede fodrász.

Vásárolják „csak üvegekben".

Kapható
Amstetter Imre utóda
Eugei József
Hekscii II és
Kern Testvé-ck
Medveczky Sándor gyógysz.
Pollák Kálmán,

segít a 
nagyszerű és 
utólérhetlen

Rovar

Léván:
Róth K.
Wilbeim Béla.

Ipolyságon :
Berceller M,

=MAGYAR GÉPEK—- 
A tisztelt eazda közönség szives tudomására hoz^m, hogy a sokoldaluVrc^klődésnek megfelelve raktáromon tartok 
MT GANZ-f éle M OTO RÓKÁT sK 
minden nagyságban, melyek nálam állandóan üzemet

Esyben ajánlom a t. vásárlók figyelmébe a
HOFFER és SCHRANTZ

Csődtömeg eladási hirdetmény
A vagyonbukott Altmann József lévai borkereskedő csődtömegéhez 

tartozó Léván Kossuth Lajos-tér 5. szám alatt a Lévai Takarékpénztár tulajdonát képező 
házban lévő üzlethelyiségben és pinceraktárban található a csödleltárban 187—399, és 
403—40t tételszám alatt felvett 13890 K. 27 f. becsértékü és 14187 K 20 f. beszerzési 
árral biró összes ingóságok ibőráruk, cipészkellékek, üzleti berendezések stb) az aranyos- 
maróthi kir. törvényszék mint csődbíróságnak 1508 906. sz. végzésével kinevezett ide
iglenes csödválasztmynynak Léván 1906. évi április hó 7-ik napján kelt javas
lata és az aranyos-maróthi kir. törvényszék mint csődbíróság felhatalmazása alapján 
szabadkézből ajánlati verseny utján készpénzfizetés mellett eladatnak.

Felhivatnak tehát mindazok, kik a fent megjelölt ingóságokat megvenni szándékoz
nak, hogy pecséttel lezárt vételi ajánlataikat 1906 évi ápri’is hó 24. napjá
nak délutáni 4 óráig alulírott tömeggondnoknál Léván (Kossuth-ulcza 5 sz.) nyújtsák 
be s egyidejűleg az árutömeg becsértékének 10° 0-át vagyis 1400 korona készpénzbeli 
óvadékot alulirt tömeggondnoknál tegyenek le, illetve helyezzenek el.

Az ingóságok bármikor a tömeggondnok közbejöttével megtekinthetők. 
A csödleltár ugyancsak alulírott tömeggondnoknál bármikor megtekinthető.
A beérkezett ajánlatok felett az ideiglenes csödválasztmány 1906 évi április 24. 

napján d. u. 4 órakor dönt.
A csödválasztmány a beérkezett ajánlatok egyikéhez sincs kötve, vagyis fenntartja 

magának azon jogot, hogy az ajánlatok közül szabadon válaszszon vagy azok közül egyet 
se fogadjon el, esetleg az értékesítés egyéb módját határozhassa el-

A csődtömeg az áruba bocsátott ingóságok mennyisége, minősége és értéke tekin
tetében semminemű szavatosságot nem vállal.

Az adás-vétel folytán felmerült költségeket, mint a szerződés és bélyegek költségét 
a vételi illetéket úgy az áruk átvételével és elszállításával felmerülő költséget kizárólag 
vevő viseli s e tekintetben a tömeget semminemű költség nem terheli.

Vevő tartozik a vételárat a csödválasztmány döntése után azonnal kifizetni s 
ennek megtörténte előtt az áruk elszállítása meg nem kezdhető

Vevő tartozik a csőd választmány döntése, azaz 1906 évi április hó 24. napjától 
számított 3 napon belül a megvett árukat átvenni, elszállítani s egyáltalában az üzletet 
és pinczeraktárt kiüríteni.

Amennyiben vevő a vételár kifizetése, avagy az áruk átvétele és elszállítása 
tekintetében késedelembe esik, ez a bánatpénz elvesztését s ajánlatának érvénytelenségét 
vonja maga után.

A vevő által letett bánatpénz visszatartatik s a vételárösszegbe beszámittatik.
Az el nem fogadott ajánlattevők bánatpénzei visszaadatnak, illetve kifejezett kíván

ságukra tömeggondnok által a postadij levonása után elküldetnek.
Léván, 1906. április hó 7-én.

i

Dr. Szilárd Samu
ügyvéd, mint vb. Altmann József csödtömeggondnoka.

Az elismert legjobb és legkitűnőbb
Aczél ekék 1,2,3 és 4 barazdasuai 
Rét, moha, tagozol es diagonal Boronák

Gyűrűs és sima acél lemez földi hengerek 
^.g-ricola •vetőg'éFelc

Cséplőgépek
szab, uj Kenögyürüvel ellátott görgős csapágyakkal 

kézi-, járgány 
és 

gözhajtásra

elismert elsőrendű, gépgyár összes gyártmányaikat, kü
lönösen gözcseplökeszletek, jargányos cséplőgépek 
ViCÍ’OÁÍA DJttILL vetögépek 
ekék, szecskavágók stb. stb.

ÁLLANDÓ DÚS RAKTÁRT TARTOK

Mc. Cormick .—- e
világhírű arató és fűkaszáló gépekből a legjobb gyártmányú 
varrógépek; legelőnyösebb bevásárlási forrása.

KNAPP DÁVID
gépraktára Léva Mártonffy-utcza.

Évenkint 300.000
600.000
300.000

koronás főnyeremények.

Biztos tőkebefektetés és
legolcsóbb sorsjegyek

Pesti Hazai Első Takarékpénztár-Egyesület 
----------- uj nyereménykötvényei. =====

A nyereménykötvényeket eladjuk:
a) készpénzfizetésre a mindenkori napi árfolyamon,
b) letőtjegyre 20 korona foglaló lefizetése ellen ugyancsak a napi 

árfolyamon. A hátralékot a legolcsóbb kamatláb mellett hitelezzük.
c) részletivekre.

18 havi 10 K., 24 havi 8 K., 30 havi 6.50 K. részletre. 
Mar az első rés letnek vagy a foglalónak postautalványon való beküldése 

után megküldjük a sorsjegyek soroiatát es szám t tartalmazó törvényesen ki
állított részletivet, illetve a letétjegyét, melynek alapján a vevő azonnal meg
szerzi a kizárólagos játékjogot.

LÉVAI KERESKEDELMI BANK R. T.

A

Megrendelési jegy.
a) készpénzfizetésre vagy letétjegyre.
Lévai kereskedelmi Bank Részvénytársaság Léva. 
Szíveskedjenek részemre a napi árfolyamon 
számítva készpénzfizetés le'étjegy ellen darab 
Pesti Hazai első Takarékpénztár egyesületi nye
reménykötvényt küldeni. Mai postával küldök 
Önöknek foglalóul darabonként 20 koronát azaz 
összesen koronát mig a hátralékos
összeget szíveskedjenek — — — __
utánvéttel befedni.
folyószámlán hitelezni.

A megrendelő neve :................

Pontos lakásezime :

b) RÉSZLETIVRE. 
Lévai kereskedelmi bank részvénytársaság Léva. 
Megrendelek Önöknél darab Pesti Hazai 
Első Takarékpénztár Egyesületi nyeremény 
kötvényt .4 vételárat darabonként ko
ronás havi részletekben fogom törleszteni. 
Az első részletet összesen koronát ma
postautalványon küldtem czimiikre.
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(olvasható aláíró.)

ARATÓ-GÉPEK
fűnek herének.

Szénayyüjtök és aratógereblyék. Szénalordltók. 
Szabad, aszaló Jesznlei gyümölcs es főzeléket 

Bor- és gyfimöcs sajtók, 
G-y0Jaa.SI.es és sz£16 zuzók 

és bogyómorzsolók, 
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő 

,.S -Z- F ZZ O XT I 
Tormáncs és vértetü pusztítására, 

Szá llitikató ta.Jca.rt tűzhelyek,

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

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

Széna és szalmaprések
-alamint minden más fajta gazdasági gépek

legújabb szerkezetben ké»ziteaek és azáilitanak
--------  MAYFARTH PH. és Társa_____

C3. é3k. kiz. 3zab. gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vashámormüvsiz 
Al,p l872- Béos. Ú/l. Taborstrasse 71. 1000 munkás.

Kitüntetve több, mint 450 arany, ezüst és bronz éremmel az összes nagyobb kiállitásoknn 
Részletes árjegyzék es számos elösmerő levél Ingyen. - Képviselők éj viszont elárusítók kerestetnek ’ 
Kaphatók : DÁVID virnéLl JLévXm.'

Minden gazda 
mielőtt cséplőkészletet vásárol, 
nézze meg a Plewa féle ben
zin vagy nyersolaj motoros 
locomobilt, megfelelő cséplő

vel tizemben.

DHnnhk fai ■!’ -zi z ’ 68 ma*yar vezérképviselete.

Bővebb felnlagositást szolgál Susitzky Jakab Léván
h.jt J Sk“ gyár,4si czikk: mal“”herendezéa és motor mim-

kg DÉNES B. Budapest Lm kÖf!ítA5 a Plewa E mérnök

♦ r...... .
K h.jttó gyár'4si Czikk '■ Z'

[^1^, cLij«xaiitesen ______

Nyomatott Nyitrai és Tám könyvnyomdájában Léván.

y0Jaa.SI.es

