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előfizetési föltételek.

Vidéken és Léván házhoz küldve:

Egy évre • • • 10 kor- — fin.
Hat hóra ... 5 kor. — fin. 
Hárem hóra . . 2 kor. 50 fill.

pémek póstautal.ányny.l küldhetők.
Hzamok 20 fillérért kaphatók 

a kiadóhivatalban. ■

hirdetések
Fé^yhasÁhoa petit-tor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdij minden eryes beiktatásér tu fillér-
HivataloN hirdetmények

100 szóig 2 kor. í) fill., axontul minden szó S 
fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija SO fillér, 
Velünk rVzeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes dij> 

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez : (Zöldkert-utcza 33. sz.) küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FEI.ELÓS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen: hetenként egyszer

—► vasárnap reggel. t- —
A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 

(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani. 
A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Az országos statisztikai hivatal kimu
tatása szerint a múlt évben 77923 ember 
pii> dt Magyarországon tüdövészben. 
Vájjon megérti, fölfogja-e a társadalom 
u vészkiáltást, mely e rettenetes szám
ban rejlik ? E rettenetes szám lattára 
vaj n felocsudik-e eddigi nembánom- 
ságából, fatalistikus tétlenségéből és 
hozzá lát-e végre valahára ezen kér
lelhetlek, de kellő védekezés mellett 
nen; egyőzhetlen ellenség leküzdéséhez ?

Mert ez a borzasztó szám nemcsak 
azt jelenti, hogy egy év alatt 77923 
ember halt el bizonyos bet gségben, 
hanem egyúttal azt is. hogy ezeknek 
legnagyobb része nem az emberi élet 
előrehaladott természetszabta korában, 
hanem az élet tavaszán, serdülő ifjú 
korában pusztult el, és a nemzeti tőke 
és munkaerő nagy részét vitte magával 
korai sírba,

Jelenti továbbá azt, hogy ezek nem 
mint más betegségben hunytak rövid 
betegeskedés után haltak el, hanem 
hosszú, egy-két évre terjedő beteglét, 
munka és keresetképpen, tehetetlen, 
zánalmas állapotban való vergődés és 

szenvedés után hagyják itt a földi 
életet,

Jelenti azt, hogy 77923 beteg nagy 
része 1 — 2 éven át a kellő óvintézke
déselhanyagolásával, ragályozással (gon
dos tisztaság mellett az igaz, hogy 
elkerülhető ragályozással) fenyegette 
nem csak közvetlen környezetét, de a 
vele nem közvetlenül érintkezőket is.

Jelenti végül, hogy ez idő szerint 
talán négyszázezer (vagy annál is több) 
ember sínylődik ezen betegségben, és 
ezeknek nagy, talán túlnyomó része a 
halálnak el vau jegyezve.

És mig a külföld társadalma min
dig növekedő arányban küzd a tüdő
vész ellen es statisztikailag kimutatva 
lett, hogy pl. Németországban ezen 
küzdelem gvümö cseként a tüdővészesek 

és az abban elhaltak száma harminc 
százalékkal csökkent, addig nálunk a 
társadalom hideg közönnyel és tétlenül 
uezi — a kérlelhetlen sors kikerülhet- 
len csapásaként tűri azt a borzasztó 
adót, melyet emberéletben szünet nélkül 
követel a tüdővész

VégképeD kihaltak már a nemzet
nek azon nagy dicső alakjai, a kik 
akadémiát, kiterjedt közművelődési egy
letet a apitottak ét azoknak az idők 
folyamán milliókat juttatlak és hagyo
mányoztak ? Ha léteznek, bizonyára 
nem csekélyebb érdemet szereznének 
a nemzet körül, ha tüdőbeteg vyógyitó 
intézetek, szanatóriumok fölállításához 
járulnának hozzá adományaikkal, hagyo
mányaikkal ugyan olyan bőkezűséggel, 
mint megdicsőült mintaképeik, és ez 
által sok ezrek életének megmentését, 
más sok ezer munkaképességének hely
reállítását segítenék elő és százezrek 
ragályozásának, megbetegedésének álla
nák u’ját! Mert minden egyes ember 
egészsége és élete egy megbecsüihetlen 
kincs, egy része a nemzeti tőkének, 
melyet tétlenül elpusztulni engedni 
nem szabad; „hiszen olyan kevesen 
vagyunk1*. - mondotta Deák Ferencz, 
„hogy még az apagyilkosnak is meg 
kellene kegyelmezni.11

De Demcsak a gazdag és módot 
osztályoknak szól ezen intelem. A sze
gény embernek, az egyszerű munkás
nak is erkölcsi kötelessége fillérjével 
hozzájárulni a nagy cél eléréséhez. 
— Hi<zen a létesítendő gyógyintézek- 
nek első sorban épen a szegény ember 
veszi hasznát. Ha minden munkás em
ber csak 20 fillért á’dozna a tüdővész 
elleni küzdelemre, mily nagy tőkék 
gyűlnének össze hamarosan.

Közeleg halottak napja, a melyen 
kegyelettel kertsük föl és diszitjük 
szeretteink sírját. Alig találkozik csalad, 
mely egyik vagy másik tagját, köze
lebbi vagy távolabbi rokonát nem 
vesztette volna el tüdővészben; a mi-

dőn halottjának lerója a kegyeletes 
szeretet adóját, gondoljon egyúttal az 
élőkre is, és járuljon hozzá fillérjével 
sok ezer emberélet megmentéséhez!

Dr. Frfimmer Ignácz.

Tanítóképzőnk helye.
Lapunk hasábjain három év óta 

vitatkozunk a felett, hogy Léván a 
tanítóképző intézetnek, hol lenne a leg
megfelelőbb helye ?

Nincs jobb, nincs megfelelőbb hely 
e tanintézet számára a mai tanítóképző 
intézet telkénél. Egy tágas téren, csen
des, pormentes helyen fekszik. Jobbról, 
balról bővithető, tiszteséges feltételek 
mellett megszerezhető telkek által. Az 
udvara pedig, melyet egy bővizű patak 
szegélyez, kibővithető a patak áthida
lása által tetszés szerinti térfogatban, 
minden gazdaságra alkalmas területtel. 
Még csak az Bem hozható fel kifogás
ként az itt eszközlendő épitkezés ellen : 
hogyha e telken épitenének. az épit
kezés alatt nincs hová helyezni az intéze
tet, mert a szomszédságban fekszik a 
várkastély, hová minden nehézség nél
kül el lehet helyezni ideiglenesen az 
intézetet.

** *
Elkalandoztak azonban a tervek 

tömkelegében; megcsontosodott a fel
fogás, hogy Léván nem egy tanító
képző intézet építéséről van szó, hanem 
egy nagyarányú nevelő inté
zet létesítéséről, mely magában 
foglal egy bölcsődét, szeretetházat ipar
termekkel, műhelyekkel, gazdasági szak
oktatással és tanitóképezdével. E tervet 
Láng Mihály képzőintézeti igazgató úr 
terjesztette a kormány elé, azzal, hogy 
ezen czél kivitelével ő bizassék meg, 
s Léván állíttassák fel ezen ideális in
tézet. Ezt valamennyien felkaroltuk s : 
várva-vártuk az idea megtestesülését !

Ezen tervvel kapcsolatos a Koháry- 
utczai telek kijelölése, melyet Láng

igazgató ideáinak megvalósítására alkal
masnak vélt 8 ehhez a város közönsége 
hozzá is járult.

A nagyszabású nevelő intézet — a 
tervezet szerint egy kis városrészt volt 
hivatva magában egyesíteni; a bölcsőde, 
szeretetház ellátása, családok együtt 
élését; tanárok, hitoktatók benlakását 
vonta volna maga után ; feladata lett 
volna a tanítóképző számára növendé
ket nevelni, gyakorlóisko’áit ellátni.

Láng tőlünk eltávozott, tervezete 
elejtetett. Fenmaradt azonban a tanító
képző intézet avult háza újjáépítésének 
szüksége. Ekkor merült tel, hogy most 
egyedül a képzőintézet elhelyezéséről 
kell gondoskodni, mely gyakorló isko
lával egyetemben kellő növendékekkel 
láttassák el. így hozatott javaslatba a 
Kálváriadomb a város szépitése- 
ésa Vásártér a város fejlesztése 
szempontjából. A Koháryutcai telek, 
— mely kizárólag a kápzőintézet 
felállítására alkalmatlan, — egye- 
dűl az érdekelt felek által tartatott 
felszínen. Itt tartunk ma is, s a telek
kérdéssel áll kapcsolatban a vallás
közoktatási kormánynak Léva város 
közönségéhez intézett köve’kező leirata :

♦ 
sV &

68460/1906 szám.
Foljó évi aug. hó 26 án, szám nélkül 

kelt jelentéséből megdöbbenéssel látom, hogy 
a közönség újból is a „Vásár tér“-t hozza 
javaslatba a tanítóképző intézet építési cél
jaira ; ho’ott a legilletékesebb szakközegek 
á'tal igazoltatott, hogy az a hely egy inter- 
natussal ellátott tan- és nevelő intézet céljaira 
teljesen alkalmatlan és basznavrhetetler.

A Kálvária dombot ami illeti ezt csakis 
akkor és azon esetben fogadhatom el a ké
pezde e helyezésére, ha abból a szükséges 
terület négy8zögü alakban és olyként bo

I csátta»nék rendalknz sre, hogy ezen terület a 
® város középpontjából is nemcsak gyalog, hanem 

kocsival is megközelíthetővé tétetnék.
Ónként értetődik, hogy ezen feltétel 

mel'ett is a terület 5 (öt) ka’, hó dnál kisebb 
nem lehet. Amennyiben pedig ez eszközöl 
heti) nem volna, gondoskodjék a közönség 
haladéktalanul gazdasági teleknek az 58239

T A BC Z A
Rákóczi haza érkezése.
Magyarok I — min* örül s?ep hazátok I
Mért vidult fel bánatos arca ?
— Hős Rákócit várja édes szülénk :
Búj lóságból most hozzuk haza I

Katonája vo’.t a szabadságnak,
Érte kardját harcra fogni kész;
Ezért űzte távol idegenbe . . •
''zabadságunk ellen töiö kéz.

Gonosz ármány bujdos ívá tette ;
Édes hazánk nem nyugodhatott:
„— Hív magzatiul ezyre figyeltetlek :
ózép fiamat ne hagyjátok ott 1“

Hősi lelked, magyarok vezére I
Nem veszett el I „el nem veszhetett 1“
Immár le’ked bűvös templomát is
Haza hozza édes nemzeted !

Szemed fényét haza hívtuk nemrég t
Vélünk küzd nár jó Kossútb-apánk . . .
Seregét most o inditá érted i
„Itt az idő 1 kuruc-unokák !tt

Szellem-Szaván tárogatók hangi
Felkeeergtek — s hát ez mit jelent ?
- Itthon porló kurucok ébrednek! . . » 

így fogadják a hős frjdelmet.

Nagy nevéhez méltó időtájban * * «
Szabadságunk hajnal-csillagán
Érkezik bús hontalanságából, —
Üdvözölve milljók ajakán I

S nagyjait mely nemzet igy becsüli,
•— Áldja Isten minden bű fiát !
Érdemli, bogy nemzetek sorában :
Éljen örök — nagy időkön át I I !

Sebő János.

Emlékbeszed.
Boldogult Farkas Ákos lávái tanító felet’,*)

A koszom, melyet az őszinte kegye'et 
jeléül he'yeztUok kedves e'nökünk ravata
lára, m';g hervadtnak sem indult, amikor 
újabb és megrendítő gyász érte egyeeü- 
le'ünket.

Farkas Á<os, a lévai róm. kath. e'emi 
fiu'skola egyik tanítója, egyesületünk volt 
könyvtárosa, múlt évi dec. hó 16-án, négy 
napig tartó súlyos betegség és a ha'otti 
szentségek ájtatos felvétele után, 45 éves 
korában jobb 1 tre költözött.

Váratlan halála mélyen sújtotta család
ját, testvéreit és rokonait, akiknek fájdalmá
ban őszinte részvéttel osztoztak nagyszámú 
barátai és ismerősei. Farkas Á rosban a ka'h, 
tanügynek egyik lelkes bajnoka szállt a 
sírba, aki 24 éven át mély vallásossággal 
és hazafias érzelemmel teljesítette szép és 
magasztos kötelességét. De elhunyta nagy 
veszteség Léva városár ak társadalmi életére 
is, mert benne minden nemes ügynek támo
gatója és buzgó harcosa dűlt ki sorainkból.

Mi pedig, akik közelebbről ismertük öt, 
forrón szeretett kartársunkat és a legjobb 
barátot siratjuk benne, aki jó modorával, 
vig kedélyével és kartársai iránt tanúsított 
hil ragaszkodásával mindnyájunknak osztat
lan becsülését vívta ki magának.

A lévai r. k. tanítótestület az elhunyt 
tagtárs családjánál az egyesület nevében is 
a legmélyebb részvétének adott kifejezést 
és megkoszorúzta ravatalát.

Farkas Átos nemes családból ezárma- 

zott. E'.ödei : István és Péter, románfalvi 
elönévvel 1687 ben nyertek címeres, nemes
levelet. Ezeknek örökösei 1732-ben mint ■ 
barsmegyei birtokosok Óhaj községben szere- I 
peltak, ahonnan boldogult tag’ársunk édes 
atyjának szülei 1800 elejét) Lévára költöztek 
és itt a Széchényi ulcába — a Heiuricb-féle 
házban laktak.

Ftrkas Pál, boldogult tagtáraunk éles , 
atyja, 1846-ban Léva város főjegyzője lett I 
s ezen áfásában kifejtett működése és jeles 
szónoki tehetsége által a társadalmi életnek 
fejlesztése körül olyan nevezetes szerepkört 
töltött be, hogy úgy Léván, mint az egész 
vármegyében nagy népszerűségnek örvendett, 
ame'yböl kifolyó ag 1848-ban a lévai kerület 
országgyűlési képviselőjévé választóba.

A szabadságharc leveretése után azon 
szándékkal sietett Lévára, hogy búcsút ve
vőn fiatal nejétö1, MAndy Ágnestől, többi 
társait követni fogja a kü földre és megosztja 
velük a hontalanság keserű kenyerét.

De a hatalom bérencei neszét vették 
ennek, — éjnek idején megrohanták a házat, 
hogy a bujdosót elfogják. Ö azonban a 
háznak hátsó ajtóján kiszökött éa a plébá
niára menekül’. Gyürky László, a nemeslelkü 
plébános, aki testi-'e'.ki barátja volt az üldö
zöttnek, a templom padlására rejtette el. 
Négy hónapot töltött e helyen, ahol a plé
bános bizalmas embere : Hűvös Miska, egy
házfi, a legnagyobb titokban látta el a 
szükséges élelemmel. Ezen rejtekhelyén nem 
érezvén magát biztonságban s mert már a 
tél is közeledett, Szakmar y Endrének a felső 
Kakában (Mautua) levő hajlékjában keresett 

menedéket a ott barátjának gondviselése 
mellett szintén hosszabb ideig tartózkodott.

Időközben nagy befolyású barátai kegyel
met eszközöltek ki számára s eanek folytán 
feltételesen szabad lábra helyeztetett ugyan, 
de három évig szigorú felügyelet alatt állott 
és csak írásbeli engedély és zsandárkiséret 
mellett hagyhatta el a várost.

Az abszolút uralom idejében megkínál
ták Farkas Pált hivatallal; de ö a felaján
lott alispánságot nem fogadta el. 1857-ben 
a Kxzy-család meghívására, amellyel rokon
ságban volt, Femesorosziba költözött, ahol 
nevezett családnak birtokát kezelte. Ezen 
községben született Ákos fia, 1861 április 
hó 16-áu. — 18 testvére között ö volt 
a 17-ik.

Testvérei többnyire gyermek- és ifjúkor
ban haltak meg. Jelenleg csupán két nővére : 
Matild, özvegy Jandáky Bilhné, Malvin, özv. 
Dobsik Jánosné és b. tyja : Orbán vannak 
életben.

A család 1862-ben Kispeszekre, onnan 
pedig 1864-ben Kiskörre ment lakni.

Farkas Pál 1867-bea törvényszéki ül
nökké választatván, majd 1868-ban királyi 
törvényszéki bíróvá neveztetvén ki, család
jával Aranyosmaróthra, illetőleg Hizérre 
költözött. Hivatalát 1877. május hónapjáig 
viselte, amikor nyugalomba vonult; de est 
csak néhány hónapig élvezhette Léván, mert 
1877. évi szept. hó 10-én meghalt.

Farkas Ákos szüleinek gondos vezetése 
mellett az elemi iskola 3 osztályát a szülői 
háznál végezte. Negyedik osztályba Lévára 



sz. a. kelt itteni rondáiét értelmében leendő 
migaze-zéséröl és kibővítéséről.

Tudomás és miheztartás végett értesí
tem egyben a közönséget, hogy a jelenté
sében említett 10000 □ méter területe' az 
intézet céljaira semmi közfllmények köött 
el nem fogadhatom és ajánlata annál meg
lepőbb, mert korábbi jogérvényes közgyű
lési határozatával a közönség 5 kát. holdnyi 
területet aján ott fel. A 25000 kor. hozzá
járulás lefi.-etésére vonatkozó kérelem 
tárgyúban érdemileg későbben fogok intéz
kedni.

Felhívom a közönséget, tegyen ide nyolc 
napon belül coucrét jelentést, hogy a meny
nyiben a feltételeknek a közönség megfe
lelni nem tudna, más irányban intézked- 
hessem.

Budapest, 1906 október hó 10-én.
A miniszter helyett :

Tóth 
államtitkár.

E magas rendelet netn reflektál 
sem a város közönségének bőven indo
kolt felterjesztésére, sem a város képvi
selő testületé küldöttségének személye
sen a Miniszter ur őexcellencziája előtt 
részletezett előterjesztésére.

A város közönsége bizonyára ismerni 
fogja — e rendelettel szemben — 
feladatát.

Meg fog hajolni a kormány akarata 
előtt és teljesíti vakon a hatalom 
parancsait.

*
* *Mi azonban, engedelmet kérünk, 

megtesszük leplezetlenül észrevételein
ket; mert a közérdek szempontjából 
alkotmányos kormányzatunk minden 
szervének eljárását tárgyilagosan 
bírálva, oldhatjuk meg feladatunkat.

A magas rendelet — a város által 
kijelölt, a fejlődés szempontjából — 
legalkalmasabb területet a Vásártért 
nem tartja elfogadhatónak szakközege 
jelentése alapján.

Ha jól tudjuk Baumgartner 
építész ur, az előző kormányok házi 
építőmestere járt itt egy időben, évek 
előtt, s egy óra alatt megtekintette a 
várost, aki talán bizonyos oldalról 
befolyáso'tatta magát és tette azon elő
terjesztést, hogy a terület nem alkalmas. 
Lehet, hogy jóhiszemiileg járt el ; azt 
azonban kétségbe vonjuk, hogy oly 
rövid idő alatt, a viszonyokat megis
merhesse s megbízható véleményt ad
hasson.

Ezen szakértővel szembe állítjuk I 
Leidenfrost Tivadar ur vélemé

i 
küldöttek s itt toly‘afólag és jó eredménnyel I 
fejezte be a gimnázium 4 osztályát is.

Atyja halála után özvegyen maradt ’ 
vagyontalan edes anyja, akit 1887-ben ; 
vesztett el, nem birta tovább taníttatni s , 
azért a vármegyei közigazgatásnál, Arany os- 
maróton, mint dijnok keresett alkalmazást. . 
Ez a pálya azonban nem vonzotta őt. Tovább 
akart tanu'ni. 1879-ben visszajött Lévára 
és a tanítói pályája lépett. A három éves 
képezdei tanfolyam elvégzése után 1882-ben 
jeles oklevéllel hagyta el a tanitóképezdét.

Mint képezdei növendéknek súlyos 
anyagi viszonyokkal kellett megmérkőznie. 
Az állami segély és bátyjának támogatása 
nem fedezhették összes szükség étéit. Nagy 
akaratereje azonban megtörte az eléje gör
dülő akadályokat. Sorsának enyhítésére 
szabad idejében ügyvédeknek irásbeii mun
kákat végzett és magánórákat adott.

Mielőtt sok küzdelemmel megszerzett 
tanítói képesítésének gyümölcseit élvezhette 
volna, még egy nehéz megpróbáltatáson 
kellett átesnie. 1882, év tavaszan — mint 
harmadéves növendéket — besorozták kato
nának. Szept, hó végén Verebélyen, ahol 
segédtanítói állást nyert, — kapta meg az 
értesítést, hogy katonai szolgálatra Győrbe 
vonuljon be huszárnak.

Majláth István, vármegyénk volt főis
pánja eszközölte ki, hogy 4 hónap múlva 
a katonaságtól elbocsátották.

Február hónap elején, csikorgó hideg- 
ben, a téli ruha teljes híjával, zsebében 1 i 
frt. 20 krral, többnyire gyalog tette meg az 
utat Győrtől Léváig.

Hogy a huszárságnál általánosan ismert 
súlyos szolgálatot kibírta, ezt a tornászaiban 
szerzett rendkívüli ügyességének és kiváló 
testi erejénok köszönhette.

Léváról visszament Verebélyre és újra ’ 
elfoglalta állását. A következő tanévben 
Váysellyén tanitott. 1884-ben a lévai róm. 

kath. elemi fiúiskolához lett megválasztva

nyét, aki a legmagasabb kultúrával 
kezelt lévai uradalom jószágigazgatója, 
a ki már a kultur-mérnöki felfogás 
alapján is fentartja azon véleményét, 
hogy Léván, tekintve a Garam-folyó 
nagy esését, a Vásártér teljesen alkal
massá tehető minden építkezésre. Hiszen 
ma is alacsonyabb fekvésű helyen áll 
a vásártérnél lcjebbfekvő, egy emeletes 
vasúti iudóház. A kezdetleges vizleve- 
tés pedig már is megmentette a város 
ezen részét a talajvizektől.

A város közönsége felajánlotta a 
Kálvária dombot is; a rendelet 
ezt elfogadhatónak tartja, ha 
„abból a szükséges terület négyszög
alakban és olyként bocsájtatnék ren
delkezésre, hogy ezen terület a város 
középpontjából is nemcsak gyalog, ha
nem kocsival is megközelíthetővé tétet
nék. Önként értetődik, hogy ezen fel
tétel mellett is a terület 5 kát. holdnál 
kisebb nem lehet.“

Ezen területnek az elfogadása a 
hozzáfűzött feltétel szerint kereken 
visszautasításunk tekintendő.

Előterjesztésünkből kitűnik, hogy e 
területen „négyszögben ugyanis nem 
áll a város közönségének rendelkezésére 
több, mint 10 —12 ezer □ méter. — 
Ezen terület azonban teljesen elégséges 
lenne arra, hogy ott egy minden 
kívánalomnak megfelelő tanító képző 
intézet felállítható legyen.

Erre hivatkozik a város közönségé
nek előterjesztése is, amidőn rámutat 
a közoktatási kormáuynak legutóbb 
emelt hasonló intézetére, a félegyházi 
állami tanitó-képző intézetre. Ezen 
kétemeletes monumentális kultur-palota 
a vasúthoz vezető országút mentén 
3—4 méteres töltés által felemelt, nem 
egész 10.000 négyszögméter területen 
épült.

Mivel lenne tehát indokolható, hogy 
egy, belterületeiben annyira szűkölködő 
szegény várostól, mint Léva városa, 
közel 4-szer annyi területet követel a 
közoktatási kormány, mint egy alföldi, 
rendkívül terjedelmű belterülettel ren
delkező várostól egy és ugyanazon 
nemű intézet felállítására.

*
Léva város közönségéhez érkezett 

eme magas rendeletnek kívánalmai 
— nézetünk szerint — a referens ur 
túlbuzgóságából eredhetnek.

és bekövetkezett haláláig itt folytatta buzgó 
és lankadatlan működését.

1885-ben Szilassy O gával, városunk 
vo’t főjegyzőjének, Szilassy Zsigmondnak, 
leányával kötött házasságából 6 gje’meke 
született, akik közül 4 kis'1o u árvát, két 
fiút és két leányt, hagyott hátra.

De nemcsak mint a r. k. fiúiskola taní
tója érdeme'te ki a legszebb elismerést; 
1886 óta az iparos tanonc-iskolának is párat
lan szorgalmú tanítója volt s mint ezen 
iskola felügyelő bizottságának jegyzője 20
éven át a legnagyobb ügybuz.galmat fej
tette ki.

Szorga'masan olvasta a tudományos és 
szaklapokat és müveket. O vasúti sága és 
tapasztalatai állal széles ismeretkör, sokol- 

> dalu és alapos képzettséget sajátított el, 
amely tulajdonai társadalmunk egyik legked- 

i veltebb tagjává tették. Élénk humora messze 
■ vidéken ismeretes volt. Adomáival, amelyek 

közül sokat a huszárságnál gyűjtött közvet- 
. len élményeiből merített, — a legnagyobb 

társaságot is vidám kedélyre hangolta.
A haladás embere volt. A tanügy terén 

felmerült uj és üdvös intézmények nem ke
rülték ki figyelmét s azokat a legszebb 
eredménnyel alkalmazta osztályában.

Foglalkozott az irodalommal is Komoly ' 
irányú cikkeket irt a tanügyi és más lapokba. 
A „Bars“ hasábjain megjelent tárcsái, ame- ; 
lyekben a félszegségeket eleven humorral 
ostorozta, mindig kedvenc szórakoztatói 
voltak a lap olvasóinak.

Az egyesületünk által kitűzött tételek*  
rek abszolút becsű kidolgozásával sokszor 
nyerte el az első jutalmat. És mint bíráló 
bizottságunknak egyik tagja, lelkiismeretesen 
fogta fel szerepét s a beérkezett munkáknak 
alapos tanulmányzása után mindig írásba 
foglalva adta be kimerítő jelentését.

A mindenható igen kellemes bariton 
hanggal áldotta meg s ö úgy ezt, mint jeles 
zenei képességét a legszebben tudta érvé
nyesíteni. Sok éven át buzgó tagja volt a

Nem tehetjük fel, hogy a referens 
ur szemében Léva város közönsége 
még mindig mint a nemzeti küzdel
mekben kimagasló, renitens város 
képe lebegne. A nemzeti küzdelem ide
jében gyakran hallottuk, hogy elviszik 

j a pénzügyigazgatóságot, elveszíti a város
* regale jövedelmet, elviszik a tanitóké- 

pezdét. E szomorú hírek forrása a
I a helybeli képezde igazgatójával össze- 
’ függésben állott, s a tanfelügyelőség
• támogatásával Ar.-maróthnak ítélte oda 

a képezdét.
A képzőintézetnek igazgatója, ami 

kegyetlen hírforrásunk, hazafias közön
ségével egybeforrni nem volt képes, vki 
ez intézet ifjúsága nemzeti ünnepélyén 
nem csak részt nem vett soha, de még 
a hazafias, erőteljesebb k keményeket 
is kifogásolta ; ma már nincs ugyan 
közöttünk, — hir szerint a leghőbb 
óhajtására — a pápai képzőintézet 
igazgatói állására helyeztetett át.

Ezen, a nemzeti küzdelem alatt 
velünk ellenséges viszonyban .álló férfiú 
volt a képezde építése tár
gyában tanácsadója az akkori kor
mánynak és akkori referensnek. Ugv 
látszik ezen bará’ságtalan viszony nyo
mai nr g ma sem enyésztek el.

Étre enged következtetni a minisz
teri rendelet, ső$ az utolsó rész azon 
súlyos aggodalmat kelti fel bennünk, 
hogy — amit eddig csak lent az igaz
gatói, tanfelügyelőségi irodából eredő
nek véltünk, — a „m e g f e n y e g e- 
t é s“ a referens ur tollából eredő 
legmagasabb rendeletben is eljutott 
hozzánk,

*

* *A lévai tanítóképző intézet épifésé- 
tiek kérdése — lehet, — h‘>gy a fenti 
rendelet által végleg el van döntve. 
Felépitik a közönség akarata ellenére, 
a tanügy és közönség érdekeiuek figye
lembe vétele nélkül ; talán kerülő utak 
felhasználása mellett.

Mi a kérdés tárgyilagos vitatásában 
elmentünk a végső határig, Mellettünk 
foglalt állást a képezde igazgatótanácsá
nak, a tanári testületnek minden szám- 
buvehető tagja ; a város képviselőtes
tülete.

A felelősség súlyát átháritjuk intéző 
férfiaink vállaira; viseljék annak keserű 
kö vetkezmény eit.

Holló Sándor.

dalárdának és a műkedvelők zene-egyesü
letének. Da nemcsak ezen egyesületek, 
hanem minden hasznos és nemes intenciót 
szo'gáló társadalmi mozgalmak erős támo- 
ga ót ta'áltak benne.

Az ip»ros olvasókör tagjaitól d likőrt 
alakított, amely vese éne alatt éveken át 
kellem/s időtöltést nyújtott a kör tagjainak 
és a város közönségének. A nevezett k írnek 
tagjai a körük iránt tanusiiott mely érdek
lődéséért az évi közgyűlés jegyzőkönyvében 
fejez ek ki hálájukat As a kör részére megraj
zoltatták arckepét.

Nem hagyh tóm említés néliiü , ho.ya 
rajoegasig szerette hazáját, s ezt a n gy 
hszaszere'etet <anitvanya>ba is igyekezett 
beoltani. Politikai meggyőződését, amebyel 
minden körii menyes között a 48-as és 
függetlenéig! eszméknek hódolt, — meg az 
ellenkező véleményen levő polgártársai is 
nagyr*becsültek.

Széchenyi István mondotta, hogy : Cs»k 
a kötelesség teljesítése tehet boldoggá 1

Farkas A los t>o;dogn»k erezhette magas, 
mert a legnemesebben erte.mezie ezou jel
szót. Ai iskolában azon tudat vezire-ie, 
hogy a kezebe adott halhatatlan lelkedet 
nem csupán az elet számára kell képeznie, 
hanem biztosítania is az örök életnek. Ovt- 
hoD, családja körében —övéit a legnagyobb 
önfeláldozással párosult szeretethet részesít
vén — mintaképe volt a jó férjtek es 
gondos atyának, akiben neje és gyermekei 
legerősebb támaszukat vesztették el.

Kedves Barátom! Elismerésben bőven 
volt reszed a főidőn. Da mielö t faradsá
godnak méltó dijat élvezhetted volna, elköl
töztél az ölök hazába, hogy ott a Minden
hatótól nyerj jutalmat jól teljesített munkádért.

Nyugodjál békében I Emléked sokáig 
fog élni közöttünk I

*) A Léva Vidéki Hóm. Kath. Népnevelők Egye- 
ailletének 1906. évi okt. hő 10-én. Léván lefolyt köz
gyűlésén tartotta t 7CBXQaa Ferenc, társelnök,
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Emlékbeszéd.
A „Lévavidéki rém. kath. Népnevelők EgyeiiiletÓ! -v 
Lévái 1-06 okt. 10-én tartott gyűlése alkalma , a 
honvéd-emlék megkoszorúzásakor tartotta Tokody - , lt!

Kedves polgártársaim 1
A kegyelet, a szeretet és a há>a érzel- 

tuei vezéreltek minise e helyre. A szeret 
kegyelet és a hála, melyekkel ama uévi .0 
hősök dicső emlékének áldozunk, kik X< 
Szilé mezején ontották hősi vérüké gd ,4 
ellene’g altat megtámadott hazájukat vi: -9 
s kik most itt, e csendes hámok alatt á n 1. 
jak örök álmaikat.

Szerény e köemlék és szerény a 
kisded csapatunk méltó meghálalasara . a 
véres áldozatnak, amelyet a névtelen In, s 
hazájukért, annak szabadságáért s igy ér 
tünk is küzdve meghoztanak. Szerény z 
em ek, de ha édes magyar hazánkfián, n 
d n rögére, amelyet a Kiom ó honfivér m 
szentelt, egy egy ilyen emieket állná.. a 
halas honfiúi ke yeiet, akkor a karp 
övezte szép magyarföldünk hasonlatos 
a temetőkerthez.

Oh, mert sí-ép, ragyogóan szép fa s 
szabadság faja, de ez a fa csak olyan fö d- 
bon nö naggyá, nő terebélyessé, ame . t 
honfiver öntözött, amelyet a kiouaió piros 
houtiver termékenyiiett meg 1 A sz.»bad . 
faj ariaa levelet csak a kiáradó honfi önny k 
harmatától zöldéinek 1

Vájjon eieg volt-e már a vérből, ei g 
volté mar a könnyekből? Végig'.akintex 
drága ha/ám, ró áidon s lelki szemeim előtt 
m j lemk a véres bár, de uicsö műit.

Oh hányszor lett már hontalanná hazá
jában a magyar, üldözött vadként bujdo 0 t 
jeügetegeidben a ta'ár és törökezordak e ól 
merekü ve Falvai, városai, templomai fel
dúlva, felégetve; a nép vagy rabszijra vagy 
legyi ko va, veres romok, pusztulás mindenü i. 
Szervidéi, sokat szenvedte! drága hazám, 
édes m.gyar nemzetem! Hősök szül ttek és 

i hősök hoitak. S a haldokló hősök halálhör- 
' gése, az anyák jajjszava, asszonyok és gyér 
i meke« sírása tököltek be völgyeidet, róná- 
; idat. Óh hányszor állottál már sírod szélen 
j en magyar nemzetem! Má- körülállokált 
' ravatalodat a kaján örökösök s köztük _
. örök átok emlékükön — az áru ók, tenfiaid.

I.y vészterhes idők küszöbén történt, 
í hogy legszebb, legfényesebb ékedet, szent 
; koronádat egy idegen nemzet fiának fejére 
i tevéd, én nemzetem. Fejere tevéd, mert 
• több olt-imat es segélyt rémé tél. S épp 
> ezen reménységedben csa ódtál a legrette- 

netesebben szegény magyar nemzetem. Aki
től segélyt és oltalmit reméltél, az tombolt, 
tapodott vérző tetemeiden a ieghosszabban, 
as ü dözött teged a legkérlelhstetlenabb, a 
leggytikoióbb gj ü élettel.

A muhi puszta, Mohács, a májtényi sik 
Világos és Arad a stac.ói ama véres Kálvár a 
U'.Ui*K } a u2ő>jGt vü ííóffiiííftfüi)

| ev alatt megjártál. Az Isten nagy csodája 
i az, hogy el nem veszté', bogy éisz én mt- 
j gyár nemzetem ! A kard ellen megvédett a 
[ kard, a pogány félhold cl'en a kereszt s te 
■ a mienk maradtál s a miéua vagy drá -a 

magyar hazám !
A tengernyi honfivértö! áztatott magyar 

fő det m litóuak itelte az isteni gondvise
lés, hogy benne a szabadság gyönyörűség >s 
fáját elültesse.

Virágát, gyümö.csét szemem még n m 
látja, de érzem, óh lelkemben érzem, hogv 
gyökerei eiiená lhatlan erővel terjednek szet 
az áldott he ni földben ; világot és gyüm 1- 
csőt rej ő rügyei az elet elejétől duzzadoz- 
nak s mintha már is látnám leveleinek
reménységen szép zöldjét. Taiajál fe tört ic, 
könnyeikkel megporbanyitották, véröktel 
m-gurmikenyiiettck őseink, — örö e 
áidassék dicső emiékök érettel — s in t, 
kedves pályatársaim, rajtunk a sor!

F nyissuk a műn .át! Fakasszuk viráígi, 
érleljük gyümölccsé a rügyeket, mely < 
d.cso őse>nk áldott kezemuuaájának nyom .3 
fakadtak. H.dd uojjöu naggyá, nőjön tere
bélyessé, váljék vegre igaz valósággá a 
magyar szabadság d cső faja.

Elpih mt a kard, helyét elfoglalta z 
öss'öse. Kialudt az ágyuk tüze, hadd vil - 
gitson he yette a tudás fáklyája s érni < 
fényi vezerei|e sokat szenvedett mag*  ír 
népünkét a Jövő ismeretlen utam a meg- 
dóméit boldogság felé.

Ksámk van bízva e haza reménység , 
zseiga virágú ifjúsága. Tanítsátok a t, 
■ evoljéte-i azi ! Neveljetek Isten féléimé e, 
hazaj i szeretetere, őseinek tiszteletére 1 
Tanítsátok meg, hogy tudjon élni, ha kell 
meghalni, mindenek felett pedig dolgozni a 
honért 1

Na csüggedjetek, ne lankadjatok, ba 
utatoaba köveket gördít az irigység, a bu
taság vagy a rosszakarat. Ne várjatok mél- 
tányolást, ne várjatok jutalmat 1 Vegyetek 
példát a hősöktől, akiknek porai felett állunk. 
Az ö szellemük erősítse meg, az ő szelle
mük aldja meg leikeiteket I

Vájjon mi az ö jutalmuk ?
Egy szürke köemlék, egy marék föld 

8 a . . , névtelenség.
Tegyetek hát a koszorút sirhalmukra, 

mert bizony mondom — , hogy megérde
melték ők a béke pálmaágát, a diosös -g 
babérját és a mi szerető,hálás síivünk virágait.

8 most, kedves pályatársaim, ti a jövő 
névtelen hősei akik a megszentelt hantoknál, 
ihletet és lelkesflitséget merítettetek, halad
jatok megkezdett utatokon, Istenben bizvs, 
a hasa javán munkálva csüggedetlenül, kitar
tással előre és előre I
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Különfélék.
— Jönnek a bujdosók .. Süvöltött 

a szél Késmárk felöl, mikor II. Rikóezy 
Ferenc és bujdosó társai ezelőtt 200 esz
tendővel Isteuhozzádot mondott szegény 
Jlagy-ro'ezágnak. A bujdosók nyomát a 
honi földön hóval lepte be a tél 8 kétszáz 
esztendős á műk felett aggódva virasztott a 
magyar nemzet kegyelete : hová lettek, hová 
mentek vitéz magyarok nemes vez’érei 1 
K hullottak, mint ősszel az ágáról alá pergő 
elsárgult falevél, egyik a másik után. Idegen 
föld fogta be szemüket s idegen föld adott 
n kik nyugvó helyet. Márvány tenger part
jai, pihenő csontjaik fölé rálorult a hon'a- 
ú; ág éje. Ide haza törvényt hoztak, a haza 
kitaszította azt, a ki jobb, nemesebb nagyobb 
v ,lt mindannyinál, aki mindenét a hazáért 
áldozta. De íme 200 esztendő múltán meg
un, dúl az őrökké elő lelki smeret. Jönnek 
v za a bujdosók, kaput nyit előttük a haza, 
» mely sóba sem volt hibás, csak a fiai. Jön 
y: sza a libertss nasy fejedelme, a pro- 
p a mortuus. Október 29-én lesz a nagy 
t, -.és. lLkóczy és bujdosó társainak hím 
v a magyar kormány közbenjárása mel e t 
a . emzet rajongó lelkesedésével négy Tö
ri orszagbói : Rodostóiról hazaszáuitják s 
R , iczinak, úgy édes anyja Z inyi Ilonának 
és ti-inak hamvait a kassai dómban orszá
gú ünnepélyek között helyezik örök
ii limra. Nagy Bercsényi Miklós és hi
tt, rsa is ide kertinek. Tökö i hamvait a
k. márki luteiánus templom fogja őrizni. És 
a bujdosók temetése, a merre jönnek, dia 
dalut lesz, melyen részt vesz az egész 
or :if. A fővárosban külön ki lesz ter.tve a 
S ut I-tván templomban a nagy fejt delem 
kép rrsója. Vármigyék es városok készülnek 
a n.-gy temetésre, a melyet mm látott még 
a világ. H ába, nem is tudja senki úgy 
m 'becsülni a maga hősét egy nemzet sem, 
mint a magyar — a holta után. Vármegyénk 
is kiveszi a részét az ünnepélyből, Léva 
váro< szintén ott lesz az ünneplők Borában. 
Ehó ló én tartott i- özg) ülés,' ben elhatározta ; ! 
hogy kötöttséggel képviselteti magát, egy- í 
ben bizottságo kü dött ki a yárosi ünnepély ; 
tervezetének elkészítésére. Uunepélyt fog ' 
tartani a főgimnázium, a tanítóképző, a i 
leányiskola stb. Ez alkalomból Ö Eminen- I 
olaja a Hercegprímás elrendeli, hogy folyó 
hó 29-en, m dön Kassán a temetési szertár- j 
tás végbemegy, a föegyházmegye összes 
plébániatemplomaiban ünnepi gyáezistentisz- : 
telet tartassák a fejedelmi hős’.ek éa az idő- i 
génben vele együtt elhunyt társainak ieb-i i 
üdvéért. A rrqtiemre megbivandók a ható- : 
ságok és testületek s utána iskolai ünnep- j 
ségek, — A főgimnáziumban. Magyar Gábor, 
a magyar kegyes- tani»órend főnőké, elren
deli, hogy az összes vezetése alatt álló, í 
piarista gimnáziumok a nagy fejedelemről 1 
es bujdosó társairól kegyeleteden megemlé
kezzenek. A helybeli piarista gimnáziumban j 
e hó 29-én hétfőn lesz a hazafi.s ünnepség • 
közvetlenül a plébánia-templomban megtar
tó t ünnepélyes isten'isztelet n án. A kegye 
lates emlékünnep részletes tárgysorozatát 
jövő számunkban közöljük. Most csak annyit 
j gyzünk meg, hogy külön meghívó né kül 
is mindenki sziveden látott vendég — A 
lévai református egyház Rikóczy Ferencet 
és társait a következő eg ünnepli : Október 
27-én,- 28- és 29 én délben az egyház 
harangjai megkutatnak. 28-áo d. e. 10 óra
kor istentisztelet lesz a lelkész ábal tartandó ; 
alkalmi beszéddé1, és az iskolások karéne
kével. Delutáu 3 órakor kezdődik az isko
la-; növendéket ünn pe, az isteni'isztelette' 
egybekötve. Az ünnepen haz-.fi.a szónoklat, 
Rákóczy és társainak ismertet-se, szavalatok 
es karénekek lesznek, A délelőtti ünnep 
egyúttal a reformáció emlékünnepe is lesz, 
mg a dé utáni lisz au c-ak a poraikban 
visszatérő, s újra közöttünk lakó nagy sza- 
bad.-aghősök emlékezetének lesz szentelve.

— Városi közgyűlés Léva r. t. 
Vai1 - kepviaeiötestülete f. hó lő én közgy- 
gyü est tartott, melynek egyik tárgya volt < 
a városi végiehaj'ói állás betöitese. Az ■ 
á i t-ra igen sokan pá yáztak, s akiknek ; 
gy* orlati vagy oklevélbeii minősítésük meg- j 
V‘ mindnyájan kandidáitattak, vagyis bár- l 
n yiare eshetett szavazás. E-meg-jte vén, 
Tolnay István városi dijnok k.pot; 28 sza
vazatot, Turczer Gyula 20-at, egy idegen 
”'zy szavazatot, e igy Toiuay István válasz
tatott meg szótöbbséggel városi végreh jtóvá.

- Ugyanezen gyűlés foglalaoio t II Rikóczy 
leiencz temetési üaepelyevel is. Határozattá 
vált, hogy a fővárosi es kassai ünnepélyeken 
a varost Bódogh Lajos polgármester és Bit
esek József aikapitány fogjak képviselni, . 
gyuttal 5 tagú bizottság küldetett ki, mely 

a városi ünnepély programját fogja meg
szerkeszteni.

— Esküdtek névsora. Az armaróti 
kir. törvényszéknél a f. évi november hó 
J2-én kezdődő esküdiszéki ülésekben mü- 
•a .dni hivatott esküdtek folyó hó 10-én sorsoi- 
fatuk ki. A kisorso ásnál jelen voltak : Dr. 
G«ál- Homoky Kálmán kir. törvényszéki 
bíró elnökhelyettes, Lukács György és Dr. 
Zsámbokrétby Tivadar kir. törvényszéki 
bírák, Leyrer László kir. alügyész, Emödy 
Géza joggyakornok, a pozsonyi ügyvédi 
kamara részéről Kosztolányi Aurél kir. taná
csos ügyed. Rendes esküdteknek kisoroltat
tak ; Ascher Samu Armarótb, AmzteVer 
Imre Léva, Czirok István Verebély, Dús . 
Jenő Kistapolcsány, Dóka Sáudor Zseliz, 
Dóra Miklós Hull, & zenberg Károly Arma-

rót, Friedman Samu Léva, Gazsi Mihály | bekocsikázni. Dt bezzeg nem öröm, hanem 
Armaróth, Gáldy Kálmán Verebély, Dr. va'óságoa gyötre'era a kálnai-nton végig 
Hamos Peter Armarót, Harrer Antii Nagy
ülés, Ilol'ó Sándor Léva, Javarovszy József 
Aiitvacyarmat, Keltz Gyula Z itvsujfalu, 
Laky Jiros Armarót, Gr. Lüley György 
Armarót, Matray Gyula Verebély, N -sszel- 
m»nn Kálmán Armarót, Polák Z‘'gmond 
Verebély, Rrkovszky József Armaiót, Rud- 
nyánszky János Füss, Rridner Gyű a Óhaj, 
Schweiger Vilmos Aranvo-marót, Szobi Ist
ván G ramm kóla, S -ivói János Zseliz, 
Tokodi litván Léva, Dr. Zaamenák István 
Aranyosmaró', Zongor János Valkháza. — 
Helyettes esküdteknek ; Dr, Benkö Lijos, 
Be.ikovícs János, R«dó Lipót, Schön A ajos, 
Nekanovics Kálmán, Kiss István, Pintik 
József, Sevcsik Béla, Zamanovics István, 
Weiner Mór Aranyosmarót.

— Rendkívüli közgyűlés B^vár
megye töevény hatósági bizottságának 1906. 
évi október hó 15-én rendkívüli közgyűlé
sén Kazy János főispán elnökölt. Aa előadó 
főjegyző bemutaija a m. kir. kormányelnök
ségnek folyó hó 2 án 4778 szám alatt kelt 
leiratál, a melyben közli, hogy all. Rákóczi 
Ferencz és bujdosó társainak tetemeit a 
kiküldött országos küldöttség e hó 28-áa 
fogja Budapestre hozn*. Felkéri ennélfogva 
a vármegye közönségét, hogy a mennyiben 
azon ünuepéiyen magát képviseltetni óhaj
taná, azt jelentse be. Ezzel kapcsola' bán 
bamutatta a főj gyzö Ksssa város po gár- 
mesterének 4655. szám alatt kelt levelét, a 
meiyben a folyó hó 29-én tartandó ünnep
ségre, a melyben II. Rákóczi Ferencinek 
és bujdosó társainak tetemei Kassán fognak 
örök nyugalomra eihe yeztetei, a várm gye 
kö öt stget megh vja. Folytatólag bemutatta 
a főjegyző a II. Rákóczi Ferencz fejrde'em 
és bujdosó társai hamvainak hazahozatala 
alkalmából Kassán rendezendő ünnepély 
országos bizottságának 80. szám alatt kelt 
megkeresését, a melyben a vármegye színe
iből ö-szeál itott zászlót kért az ünnepségre 
elküldeni. Végűi a főjegyző bemutatta Deb- 
reczen város közönségének fo yó évi 182 
számú határozatát, a melyben a Rákóczi 
Ferencz és társainak hazaarulókká nyilvání
tása iránt hozott 1715. évi XLIX. t. cz.-Le t 
hatáy onkívül keyezését 
támogatni kérik. M után 
Rákóczi korabeli zászlója 
budapesti, sem a kassai 
diszmenetben ily zászlóval 
sem púdig az idő rövidsége miatt bandéri
umot már nem toborozhat. Kijelenti azonban 
a közgyűlés, hogy úgy az e hó 28-án Buda
pesten és e hó 29-én Kassán rendezendő 
ünnepségen részt vesz, mert érzi, hogy 
bármily fénnyel igyekszünk II. Rtkóczi 
Ferencz és bujdosó társainak drága hamvait 
az anyaföldbe e helyezni, meg sem leszü.k 
képesek kellő módon leróvni azon hálát és 
kegyeletet, me'y ama dicső férfiakat meg
illeti. A vármegyének a budapesti üouepse- 
gen való kép viselésére a közgyűlés Kazy 
János cs. és kir. kamarás főispánt, Simouyi 
Btia a ispánt, Kosz o ányi István és Maiiáth 
István főjegyzőt küldi ki. A vármegyének 
a katBai ünaepségm való képviseletere p dig 
Kazy János cs. es kir. kamarás főispánt, 
iS.monyi B la alispánt és Kosztolányi Isi váut 
küidi ki. U asitja folytatólag a közgyü es az 
alispánt, hogy a kassai ünneprendezö bizott
ság által kért zászlót készíttesse el s a bizott
ságnak küldje e:, hogy továbbá II. Rákóczi 
Ferencznek Budapesten fölállítandó ravata
lára a vármegye koszorúját heyizae el. 
Végül a közgyűlés elhatározza, hogy Dsbrc- 
czeu város felira át hanonszeliemü felirattal 
pártoja. Az esküdt bíróságról alkotott 1897 
evi XXXIII t. ez. 18 §-ának rendeikezese 
szeriül az esküdt bírósagot képező aranyos- 
maróti kir. törvényszékhez az esküdtek 
névjegy ze.enek összeállításához bizalmi fér
fiaknak megválasztva leitek dr. Baib»cb Bsia 
dr. Botka Győző, Dr. Beiicza Pál, Dombay 
Vilnius, Hutier h Vilmos, Koszio ányi Aurél, 
Kj-iZtOiknyi Baudor, MuCsy Líjos, dr. N<.c ey 
Mihály, Rucumanu T.más, Schiudier József, 
SaOipil Ede törvényhatósági bízó tsági tagok.

— A honi Ipar pártolására hívjuk 
fel olva O.na ügyeimet a teli időszak kö.e- 
lodtevel. Sok mindent kell ilyenkor beoze- 
szeietni, különösen ruh.neműt, amiért iOx 
pénz ment eddig külföldre, auii pedig náruuk 
is, s.jat teims. e ukboi, kitűnő minőségben 
beszerezhető. Emlékezzünk tehát tavaszi 
togadaimunkra, tartsuk be azt becsületes 
következeiesseggei, követeljünk magyar ai ut, 
kizarómg nyel vegyünk, s e teáin.etoeu ne 
engedjünk semmi kifogást. Követe jüa meg 
az aruk magyar eredetenek igazolását, muri 
itt sok lelketlen visszaélés történik, különö
sen a kész ruhaarujó nagy tömegben Auszt
riából, itthon pedig magyar cégér alatt ad
ják el méregdrágán, hozzá még silány minő
ségben. Aai előtt as ö magyar mivolta, 
hazafisaga nem puszta jelszó, az megteszi 
mindazt, ami a magyar ipar előmozdítását 
szolgálja. Csak mindenki tegye meg a maga 
kötelességét, s ne nézze azt, hogy más 
mit csiDák

— A Barsvármegyei adófelszólam 
lási bizottság, mely Léván a varoshaza 
tanácstermében tartotta üléseit Báthy László 
elnöklete alatt, tegnap, f. hó 20-an 3 heti 
tárgyalás után befejezte működését.

_ A keramit-hidak úgy iá szik, mégis 
csak elkészü.nek valahara, talán a f. hó 
végére készen lesznek, a hátralévő tatarozási 
munkálatok már nem sok időt vesznek 
igénybe. Ezután hát öröm lesz * vasúttól

1

kérő fo iratukat 
a varmegyének 
nincsen, sem a 
ünnepségben a 

részt nem vehet,

I

döcögni. Ea párat'an forgalmú ut^rettenet-s 
rossz állapotban van. Reméljük, hogy az 
államépitészeti hivatal uj agilis főnöke nem 
foj?j t tűrni tovább ezt az álkpo’ot, han m már 
eddig is tapasztalt buzgóságával minden esz
közt fel fog használni a bálnái útnak és 
a beletorkolló viczinális utaknak használható 
állapotba helyezésére.

— A nyitramegyei gazdasági egyo
Sülét igaigató vála-z'manya október hó 
10-en tartotta Nyitrán évnegyedei ülését a 
tagok élénk érdeklődése mellett — A vá
lasztmány először is a megüresedett titkári 
állást töltötte be : Ilerczmanszky Imre hely et- 
tes titkárt választván meg egy évi próba
időre. — Adást foglalt az igazgató választ
mány a mezőgazdasági érdekképviselet kérdé
sében a kötelező társulat a'apján álló, 
megyénként szervezendő, önkórmányzati és 
járulék kivetési joggal, továbbá hatósági 
jogkörrel felruházandó mezőgazdasági kama
rák mellett. E határozta alapszabályainak 
módosítását oly irányban, hogy a megye 
összes járásaiban járási választmányok legye
nek szervezhetők s ezzel az egyesület műkö
dése decentral zálható és életteljesebb terven. 
A mezőgazdaságról szóló törvény revíziójához 
sz adásokat nemcsak össze fogja gvüjeni, 
de retdsrereseu fel is dolgoizr. — E kész 
tette — folyó évben is Galyóczon megtar
tandó — gazdasági és háziipari téli tanfo
lyamnak tervezetét.

— A legnagyobb híd Barsban A 
simonyi híd mar befejezéséhez köze'edik. a 
mennyiben a vasszerkezet elkészült és már 
legnagyobb részt a helyszínre van szállítva, 
a piiié'munkálatok pedig már a tavaszszal 
befejeződtek. A hid, amely 60 méter nyitá
sával megyénk legnagyobb hidjai közé tar
tozik, másfél hónap múlva át lesz adva a 
forgalomnak.

— Országos baromfi vásár. A nemes 
baromfi tenyésztés fejlesztése és különösen 
a nemes baromfiak értékesítésének előmoz
dítása ctéijából folyó évi november hó 7-én 
és 8-an Aradon országos baromfi vásár lezz, 
a me yen kiváló a'kaiom kínálkozik nemes 
baromfiak beszere?hetésíre.

— Kivándorlók figyelmébe. A 
be ügym niszter egyik leirata szerint az 
amerikai hatóságok a kivándorlók partra 
szállása elé sok mindenfele akadályokat és 
nehézségeket gördítenek, s igy nem egy 
esetben történt mar meg, hogy midőn mar 
a kivándorlók célnál voltak, akkor küldték 
vissza őket, s így kárba veszett az utazással 
járó költség s nem egy, igazán tön .re ment, 
koldusbotra jutott. A szomorá tapasztalatok 
szólaljanak elrettentő például mindazoknak, 
a .ik itthagyriijkészüinek h.zajukat,s az ábrán
dok világában ringatva magukat azt hi zik, 
hogy az uj világban könnyű szerrel, taián 
munka né kül is raeg'ehet guzdagodri.

— Bajban vannak a cigányok A 
be.ügymimsz er eibatarozia a cigányügy 
rendezését, s hir szerint egy nagy ankétet 
fog egybe hívni a keserves ügynek végleges 
(?) megoldása tárgyában. A szegény morék 
bizonyara nem is tudjak, miféle veszede em 
fenyegeti őket, de hát hiába, mar egyszer 
csakugyan véget keli vetni az arany szabad
ságnak, az ázsiai állapotoknak, illetőleg sza
bad rablás- és lopásoknak. A sokféle ajánlott 
módszer közül úgy látszik az állandó kény
szer-letelepítés mellett fognak dönteni.

— A szőlő gyógyító hatása. A 
kü önbözö gyümö c fajos között a ig akad 
egy is, a melyrek olyan gyógyító hatása 
lenne, mint a szőlőé. Nagy cukortartalma 
ne lett, a mely táp á ó erejénél fogva nagy 
értéket képvisel, különösen a benne előfor
duló sók hatnak nagyon a szervezetre. Az 
emésztés folyama alatt ugyanis a szervezet 
nagyon sok sóinyagot használ fel, a melye
ket siöiövel nagyon köunyen lehet pótolni. 
Az orvosok éppen azért gy aki au ugynet ereit 
Bzőiökurát rendelnek el. Ez abban áll, hogy 
a betegnek több hetén keresztül nagy meny- 
nyiségü sző őt kell elfogyasztania. A kúra 
ideje alatt azonban zsíros és lisztes ete eket 
nem tzabad enni, mert ezek élvezete befo
lyásolná a kúra hatását. Az emésztési szer
ves ideges zavarainál, vérszegénységnél és 
sapkórnál nagyobb sikereket lehet elérni a 

A szőlő ugyanis cukor- és

I
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s-ööi- urával.
soany gokon kívül meg Káliumot, foszfort, 
nátront és
anyagok gyógyító hatással vaunak bizonyos 
be; egsegekre.

meszet is tartalmaz, a mely

Háziasszonyoknak s a háztartás
sal foglalkozóknak figyelmébe ! Manap
ság oiyan világban elünk, hol minden vételnél 
igen előreiáthatónak kell lenni, mivel min
denütt s mindenben a tu szárnyalás réme 
fenyeget, az emberek az utolsó árak áltai 
könnyen féircVezettetik magukat, s voltaké
ppen igen drágán s rosszul vásárolnak. Gyak
ran követnek el visszaéléseket valóban jó 
szolid gyárak nevével s a vevőközönséget, 
mely vélet estit nem tanúsít elég figyelmet 
s érdek ödest a neki felajánlott áruk erede e 
iránt, az illető árucikknek valamelyik híres, 
e!ismert nevű gyárról való elnevezéssel meg 
csalják. Kü.ötösen varrógépekre nézve a 
Singer név, a S.nger varrógép Társaság 50 
évi lelkiismeretes munkássággal szerzett 
világhírével, valóságos biztosítéka lön a jó 
anyagnak a mintaszerű szerkezetnek, Et az 
oka annak, hogy sok más gyár s kereskedő 
a Singergépek mintájára készült varrógépe
ket a Sugár varrógép R :sz vény társaságnál 

szoká-"OB elnevez ísek, mint „Generál Babbin“ 
vagy „Siiiger varrógépeku ezégére alatt, 
sőt „Eredeti Singer Varrógépek" gyanánt 
áruBitják. Minden vevő különösen óvakodjék 
tehát ily felkínálásokkal szemben s varrógép
vételnél szerezzen magának te'jer bizonyíté
kot affelöl. hogy gépét valóban a „Singer 
Varrógép Részvénytársaság" egyik üzlethe
lyiségében váaáro’ta, mert ily gépek kizáró
lag a Singer Varrógép Rísz vény társaság 
üzleti fiókjában kaphatók, mely fiókot minden 
nagyobb városban s igy Léván is, Kazincy- 
utcza 2 szám alatt találhatni.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1906 évi október hó 14-tól október hó 21-ig.

Születés.
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Tóth Bála Tóth Erzsébet leány Ilona Lidi

Levicki Mihály Páleuyik F, fiú Mihály

Házasság

íölegeiiy es másszáin we Vallása

Giuzeri Iliig: Piroska Mariid róm. kath.

Halálozás.

AZ GiHllüyt Ü8T8 A halál oka

Molnár Gyula 14 éves
| szervi sávbaj
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Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kóuya Józset reudórkapitáuy.

Búza m.-mázsánként 13 aor. 10 fill. 13 
kor. 40 fid. — Kétszeres 12 kor. 20 fill. 12 
kor. 80 üli. — Rozs 11 Kor. 20 fii. 11 kor. 
60 fii. — Árpa 12 kor. 40 üli. 13 kor. 20 
fill. — Zab 13 sor, 60 fill. .3 kor. öO fill.
— Kukorica 10 kor. 20 fill. 10 kor. 60 fill.
— Lencse 24 kor. 40 fill. 24 kor. 80 till. — 
Bab 20 kor. 60 fii. 21 kor. — fid. — Kö
les 8 kor. 80 fii. 9 kor. 20 fiii.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten 
Lóhere 105—120 kor. — Lucerna 110 — 
126 kor. —Mustármag 38 —40 Kor. — Mu
har -------- kor. Biborhermag 30—32 kor.
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ékszerész

POZSONY, 1. Halászkapu-utcza 2.
Ékszer-, arany- ésezüstáriik nagy

== választéka -------------

Orak Mermoil Frerestör Ste Croix.
(Svajcz)

Christofle & Cie Paris ------
• - — képviselője.

= Alapittatott 1834 évben-=

Vidéki rendelőknek választékkal szi- 
vesen szolgál,

/X

QTMrr?Q Varrógépek
különféle czélokra.

nemcsupán ipari cé'okra, iienem 
a c-aládban előforduló összes 
v arrómunk ákra egyedül 
általunk szerezhetők be.

Vigyázni
kell, hogy t
véé’ csakis
? lm üzlete
inkben esz
közölte isék.

Singer Co varrógép r. t. 
Léva Kazinczi u. 2.

Kiadó magtár!!!
Léva r. t. város tulajdonát képező 

„Oroszlán fogadóu czimü telken egy 
magtár épület 1907 évi Február hó 
28-ig bérbe kiadó.

Feltételek iráut értekezni lehet a 
polgármesteri hivatalban.

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

BOLEMAN gyógyszertárban Lévan.
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Részvényjegyzési felhívás!
Egy Budapesten alapítandó

„Pénzintézeti, irodai felszerelések műintézete részvénytársaság
r é s z v é

1906 október 2l

U

Minden pénzintézet, — akár részvénytársasági, 

akár szövetkezeti alapon van szervezve, — a nagy
közönség vagyonának letéteményese s ennélfogva 
— saját érdekében . — törekednie kell arra, hogy 
a törvények és az intézet szabályai értelmé
ben -- ellenőrző közegei könnyű, világos és gyors 
áttekintés mellett oldhassák meg feladatukat.

♦ **
Egyöntetű vezetés czéljából, elengedhetlen követelmény 

az üzleti könyveknek, fontosabb nyomtatványoknak, irodai 
kellékeknek megválasztása.

Ezen közszükséget képező felszerelések ellátására, 
modern nyomdai termékek kiállítására lesz első sorban hivatva 
e részvény társasági alapokra fektetett műintézet.

n y e i r e.
Ebből kifolyólag a részvénytársaság czélja:

Pénzintézeteink, szövetkezeteink számára a mai 
követelményeknek megfelelő — s az ellenőrzés szempontjából 
kívánatos — egyöntetű vezetésre alkalmas üzleti könyvek, s 
minden modern nyomtatvány készítésére irodai felszerelések 
előállítására, egybegyűjtésére megfelelő műintézet, nyomda 
felállítása, műhelyek, gyárak, raktárok szervezése

* **
A czél kivitelére az érdekeltek társulása mellett — alulírott ala

pítók — felhívják a nagyközönséget, hogy a magyar ipar ezen hézag
pótló intézményének megalkotásában résztvehesseu.

A részvénytársaság 500.000 korona 

alaptőkével, 2500 drb. előmutatóra szóló 200 

korona, névértékű részvénynyel alakul meg.

I T Ó K:

HOLLÓ SÁNDOR 
lévai takarékpénztár elnök-igazgatója, Léva

LÁZÁR FAL 
országgyülé i képviselő, műegyetemi tanár. Bpest

G-YENES LAJOS 
m. pénzintézetek közp. hitelbankja r t. ügyvezető 

igazgat ja, Bpest.

ALAP
manói KzTA.ISJYT LAJOS 

nyug. min. tan , a magyarorsz-igi pénzintézetek orsz. szö
vetségének e'nöke, a magyar takarékpénztárak közp. jelzá
log bankja és a magyar pénzint zetek közp. hitelbank r. t. 

elnöke, Bpest.

fenyéri ZADOR LAJOS 
kir. tanácsos, a debreczeni első takarékpénztár elnöke és 

igazgatója. Debreczen.

KROCSAK KAROLY 
in. kir. pénzintézetek közp. hitelbankja r. t. ügyvezető 

igazgatója, Bpest.

THEK ENDRE 
iparvállalati igazgató, Bpest.

PURGLY SÁNDOR d_r. 
a szabadkai takp. és népbank r. t. igazgatója Szabadka.

LEIB VILMOS
czeglédi népbank részvénytársaság vezérigazgatója Czegléd.

Jegyzéseket elfogad: A magyar pénzintézetek központi Hitelbankja rtsg (Budapest, Báthory-utca 4 sz )

Fiatal segéd
rövid- és divatáru szakmából, ki a 
tót nyelvet is bírja rögtön alka’mazást 
nyerhet Rosenfeld Márknál Léván.

Egyesült czeglédi szőlős- I 
gazdák boreiadási társasága,

Első Alföldi Cognacgyár Részvénytársaság es 
Szeszfiiiomiingvar Kecskeméten. Ajánlja :

Barack-palinka 
arack cognac 
arack-crema

Kecskeméti keserű 
ecskeméti gyomorkes. 
ecskemeti gyogykeserü

Tulipán likőr
Jéglikőr

Port-Artlinr-kes.
Porth-Royl rum 
Kecském vidit

Tulipán cognac
48 as likőr 

Influenza elleni likőr 
CakeWalke likőr 
Malakoff és Mogador

^-ö.lözxlegresség'eit.

Kapható :
Kertész Lajosnál Léván.

Egyenlőéit!, bepinezézi és áruba boesaj’ja 
a termelők tizztán kezelt légi. .tütiöbb 
borait

Nyilvántartja é< körvotiti ezentúl az 
egyes termelők magán pinezéiben, 
sajátkezűleg gondozott boraikat is.

Kiilönözen előnyös szövet kne< í j 
vendéglősöknek a ná unk való b< .isár.'ás, 
mert egész éven át egyforma •< akár
milyen nagy tömegben folyton egy és 
ugyanazon bort kaphatják.

Ezúttal áruba bociátjuk a legkitűnőbb 
siller i-zinü „Kadarka1* és zö desf hér 
„Ezerjó", „Rizling" stb, fajokat is m-lyi-k 
több waggon vételénél igen mérsékelt 
árban kaphatók,

LEVÉL vagy SŰRGÖNYCZIM : 
Egyesült szőlősgazdák tarsasaga CZEGLÉD

Bars- és Hontmegyerészére I
érczkoporsó főraktár Kern Testvéreknél Léván.

Beschorner A. M.
első cs- kir. osztr-magyar-, német tranczia-, olasz- es orosz szaba

dalmazott érczkoporsó gyárából-
Ezen szabadalm. 

érez koporsók Eu
rópában majd 

minden egészség
ügyi hatóságok 
által nemcsak a 

hullák szállításá
hoz, leginkább

légmentességük miatt, mi által az légártalmas szesz (hullaméreg) kigő
zölgését akadályozzák, a legjobban ajánltatnak.

Szép kiállítása, gazdag díszítése, olcsósága, tartóssága, sir- és sír
boltokban használhatósága ezen gyártmányoknak kivívták minden mü
veit országban a legnagyobb elterjedést, ára 8 írttól 100 frtig.

Fakoporsók gyermekek részére 3 forinttól, felnőtteknek 
8 forinttól 15 frtig.

Úgyszintén síremlékek, vaskerítések, keresztek, szemfedelek, pár
nák, koszorúk, szalagcsokrok stb. nagy választékban jutányos áron. 
Kaphatók KERÍT TESTVÉREKNÉL Léván.

Árverési iiiitts plsii felszerelésre.
Alulirt ezennel közhírré teszi, hogy néhai Ba’dakovici Ágoston 

hagyatékához tartozó és Hontmegye Egyház-M-tróth községben lévő 1 apa 
mén 35 darab ló, 39 darab csikó 47 darab tehén, 6 ökör, 38 darab 
növendék marha, több bika. 1 darab hatos magyar államvasuti 
cséplő garnitúra és az összes gazdasági holt felszerelés folyó évi 
október hó 24 és esetleg következő napjain d e 9 órától kezdődően, 
azonnali kes?pén>fizetés mellett higyatékbiróságilag el fognak árvereztetDÍ.

Az árver s alá kerülő tárgyak minősége és mennyisége alulirott ügyvédi 
irodájában megiudható és azok természetben Egyház-Maróion megtekinthetők

Ipolyság, 1906 október hó 18,

Dr Wilheim Károly ügyvéd. Ipolyságon.

| Kováid Péter és fia
cs. és kir. szab. kJme- és szőrmefestő, vegytisztító és gőzmosógyár 

Budapest, V1I-, S övetség-uteza 37. szám
megbízói ke- yaimét sz-m e ött tar va elhatározza, hogy minden tekintélyes vidéki 
varodban képviselete’ létesít és et ólai módo nÁ'ijt a nagyérdemű közönségnek

) arra, hogy őségét — a csomagolási és postaköltségek mellőzésével — 
közvetlenül felkereshesse.

Pintér Józsa
I női divat terem Láva, Blumféle ház

vette át a képviseletét es a gyár rendes áraiban vallalja az úri-, női- és gyermek
öltönyök díszítő- és bútorszövetek, függönyök, kézimunkák, szőnyegek, csipke és 
——————— végáruk, szőrmék a'biek vegytisztitását és festését. ————.

Úgyszintén ágytollak tisztítását és fehérnemiiek mosását is.
A nagyérdemű közönségét biztosítva íiifogástalan munkájáról és mindenkor 

méltányos árairól, szives jóindulatába és figyelmébe ajánlja a képviseletet és 
számos megbízást kór a

Kováid Péter és Fia ezég.

Névjegyek, meghívók és eljegyzési-kártyák 

legdíszesebb kivitelben *#* 
készittettnek

Nyitrai és Társánál Léván.
Nyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában Léván.


