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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTEkEK. •
Vidéken és Léván házhoz küldve :

Ky évre . •' • 10 kor. — fill. -
Sat hóra • ■ • 5 kor.fill.
Hárem hóra . . 2 kor. 50 fill.
g|3fize«e»i pén*«k póstautalványnyal küldhetők.

■’ta“ok 550 fillérért kaphatók
a kiadóhivatalban. BARS. HIRDETÉSEK

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

Belyegdij minden egyes beiktatásér «> fillér-
Hivavaloa hirdetmények

100 szóig 2 kor. S ) fill.. azontúl minden szó 2 
fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

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

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Megjelen: hetenként egyszerA kéziratát a szerkesztőséghez, (Zöldkert-utcza 33. sz.) küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

ELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR + vasárnap reggel.
A hirdetéseket, előfizetésekéi s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 

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

B vatalos közlemény.
i.

í’64 1906 szám. (
Hirdetmény!

va r. t. város képviselőtestü’etének 
512 '06 számú határozata folytán közhírré
tesz• • ú. hogy a Kherndl Mária özv. Bottka 
Lás: né tkvi tulajdonát képező a lévai 300 
w, f vben 2323 hrsz. a. foglalt 13 kát. 
bőid ■ szántófö'dnek közczélokra leendő 
kiea ása s megvétele tárgyában az 1886 
évi XXII. t. ez. 110 § nak megfelelő intéz
kedő- végett 1906 évi november hó 16-ik 
napi- d. u. 4 órakor a képviselőiestül et 
rk. ki /gyűlést tart, — amidőn ezt kih:rde- 
tem közhírré teszem, a képviselőtestü'et 
ö-8 tagjait azon közgyűlésre e holyen is 
tiszt ettél meghívom. * *

Léva 1906 október hó 15-én.
Bód.og'la. Xja.jea 

polgármester.

II.
206? 1906 szám.

Hirdetmény!
Az 1906 évre azőlló s megállapított 

kereskedelmi és iparkamarai illetékről a 
kivet Ujs'rom az abban kitüntetett iissze- 
gAK óhajtása céljából az illetékes kamara 
által folyó évi október 31-én megküldetett.

Minélfogva fe.hivatnak az érdekeltség 
mindazon iparkamarai i'le'.ék fizetés köte 
iezettjei, hogy ebbeli tartozásaikat 8 nap 
alatt külömbeni megzálogolái terhe a'att Léva 
város adópénztáránál okvotlenül fizessék le.

Városi adóhivatal
Léván 1906 övi november hó 2-án.

Kcmzslk Uajos 
adóhiv. főnök.

Emlékezzünk . . .
Hálával, kegyelettel, megtisztult ér

zelemmel, a múltakra való visszaemlé
kezéssel keresik fel az élők a holtakat; 
izázezrek, milliók vándorolnak ki halot
tak napján a sírok birodalmába, hogy 
a m ndennapi élet küzdelmeitől távol 
szivük fájdalmát enyhítsék, kegyeletük 
adóját leróják s szeretetük virágaival 
hintsék be a sirokat,a melyekben sze
retteik hamvai nyugosznak. A szenvedé

lyek dúló vihara e napon lecsendesül 
a gyülölség. irigység, az ellenséges 
indulatok árja elsimul, szeretet és 
béke költözik a szivekbe. Tegnap 
előtt ünnepelte a kereszténység halot
tak napját.

Átszellemült lélekkel keresték fel 
az élők kedveseik sirhalmát, hogy szel
lemük találkozzék, s a fájdalom és 
szeretet könnyeivel áztatták a kegyelet 
virágait. Az emlékezet világánál meg
nyílnak a sötét sírok s a képzelet során 
feltárulnak előttünk a múltak esemé
nyei, a boldogságnak azok a pillanatai 
megújulnak, a melyek örömmel töltöt
ték el lelkünket s megédesítették éle- 

, tünket és összefűztek azokkal, a kik 
örök álmukat alusszák; de felujulnak 
annak a mérhetlen veszteségnek szivei- 
tépő fájdalmai is, a melyek szeretteink 
elköltözésével értek. A szellem örökké- 

, valóságának hitébe vetett biza'ommal 
áll meg a síroknál gazdag és szegény 
egyaránt az enyészet birodalmában; a 
hit erejének világosságával nyugtatja 
meg lelkét az igaz ember, ez táplálja 
reménységgel a kétkedőket, mert hisz 
a halálban ott van a feltámadás.

Ezé’t zárát dokolnak el az élők a 
holtakhoz. Elmegy oda mindenki, sze
gény és gazdag, király és koldu--, agg 
és ifjú. A temető az emberiségnek az 
a közös találkozó helye, a hol a sirok 
mélyén az enyészet egyformán végzi 

■ munkáját, a hol megszűnik minden kü- 
lötrb ég a szegény és gazdag között, 
a megsemmisülésnek itt semmiféle em- 

i béri hatalom útját nem állhatja, a test 
porladozása előbb vagy utóbb bekövet
kezik, akár bíborban, akár szegénység
ben költözött a sírba, de a szellem 
nagysága az egyszerűségből is kiemel
kedik s nemzedékeken át a végtelen
ségig hirdeti az örökkévalóságot.

Igaz hogy a temetők néma csendje 
sem ment az emberi hiúságoktól, a 
földi gazdagság ide is elviszi a maga 
fényűzését és csillogását; talán kérke

dik is az ő kincseivel, de az igaz fáj
dalom könnyeivel öntözött egyszerű 
ember koszorúja épp oly drága, épp 
oly becses kifejezője a kegyeletnek, 
mint az aranyaKon vásárolt virágok. 
Az emlékezet szárnyain mindenki fel
emelkedik kedveseinek szelleméhez s 
ott keres vigasztalást. A bánatos özvegy 
az egyszerű sirnál zokogja el fájdalmát, 
az árva itt panaszolja el keserveit, 
mindenki megsiratja drága halottját, 
leteszi a megemlékezés koszorúját. A 
veszteség fájdalmának egyaránt osztály
részesei a királyok és koldusok, a ha
talmasok és gyengék, az erősek és ék
telenek, a legelfásultabb lélek is meg- 
illetődve száll le a föld porához és a 
büszkeséggel telt ember is megtörik a 
sirok hatalma előtt.

Nincs az élők között, a kinek drága 
halottja ne volna a temetőben, a kit a 
kegyelet érzése át ne hatna a sirok 
között. Ámde nemcsak az egyeseknek 
vannak halottaik, a temetőben, a magyar 
nemzet halottai is itt nyugoszüak, a 
kik a hon szabadságáért, az igazságért, 
a nemzet jogaiért vívott harezban lelték 
halálukat s a kiknek emléke iránt ke
gyelettel viseltetik az utókor.

Álljunk meg hát évről-évre azoknak 
a sírjánál, a kiknek emlékezete eltöröl- 
hetlenül vésődött be a honfiak szivébe. 
Álljunk meg azoknál a síroknál, a 
me’yekben a nemzet nagy halottai 
nyugosznak s a szabadság megdicsőült 
hősei porladoznak, de szellemük ott 
lebeg minden időben, hogy hirdessék 
azt az eszmét, a melyért készek voltak 
meghalni.

A héten temettük el Rákóczit, a 
nagy fejedelmünket és bujdosó társait, 
kiket haza hozott a nemzet kegyelete. 
Em’ékezzünk meg mindenkor a nemzet 
eme nagy halottairól. Gondolatainkban 
keressük fel Kossuth Lajos sa szabad
sághősök és vértanuk sírját, beruljuak 
le az ő szellemük és végtelen hazasze
retetük nagysága előtt, rójuk le a hála 

és kegyelet adóját; az ő szellemüktől 
kérjünk tanácsot, útmutatást a jövőre, 
hogy méltóan tölthessük be honfiúi 
kötelességeinket.

Soha se feledkezzünk meg róluk, 
hisz nagy szüksége van a magyar tár
sadalomnak, a magyar nemzetnek arra, 
hogy erőt, kitartást, reménységet az ő 
eszméikből merítsen. Az élet nehéz 
küzdelmeiben, a midőn a hatalomvágy, 
az erőszak és a léha korszellem miatt 
a legszentebb jogok érvényesülése elé 
gátak emelkednek, annál is inkább 
meg kell emlékeznünk nagyjainkról, 
mert csak akkor lehet megelégedett e 
nép, ha hűek maradunk a nagy elő
dökhöz s az ő tanításaikat követjük.

Azok a halottak oly sokat tudnak 
beszélni, ez egész nemzet történetéről 
regélnek, a mely telve van dicsőséggel, 
nagy szenvedésekkel, erős, századokig 
tartó küzdelmekkel, azért a magyar 
nemzet sokszor, nagyon sokszor felsírja 
az ő halottait.

A legválságosabb időkben atyáink 
intő szava ment meg bennünket a 
szolgaság jármától, a romlástól. A sírok
ból is kiszólnak hozzánk, szellemük 
őrködik felettünk, hogy el ne téve- 
lyedjünk soha!

Áldott legyen tehát halottaink em
léke, áldott legyen a temető, áldott 
legyen a föld minden göröngye, melyet 
dicső fiainak hamvai megszenteltek.

II. Rákóczi Ferencz és szabadsagharca.
A mai Lapon, amikor a szeretett hvzai 

fö d magába fogadja Nagy Rákóczinak és 
bujdosó társainak porladozó tetemeit, öltsön 
gyászbaborult és örömtől könnyező lelkünk 
sasszárnyat és szá‘ljón vissza a már legendás 
időkbe, járja be a nagy szabsdságharcz győ
zelmes és szomorú c atatereir 1 A tárogaió 
bús hangja mellett vonulj.rak el előttünk 
Károlyi, Bercsényi, Oeskay, Bottyán vitézei 1 
Ujujanak meg leltünkben a nemzet sebei, 
hogy a Rákócii indulónak a Kárpátoktól az

TABCZA
A zbórói hár3ak alatt . 

Irta: Rédeky István.
▲ zbórói harsak alatt
Busán áll egy vitéz lovag ; 
Szeme csillan, kardja villan. 
Csillagtalan, sötét éj van. 

Vészes éj van.

Halovány a vitéz arca 
Rá van írva szive harca.
A vén harsak rezgő lombja 
Levelét, mint könnyet on’ja, 

Rá hullatja.

Napnyugaton sötét felhő ! 
Egyre terjed, mind közelb jő. 
Kétfejű sas a felhő bán, 
Két pallos a két csőrében. 

Csúf csőrében.

El kell menned édes gazdánk ? 
Bujdosóban emlékezz ránk 1 
— 8 hullnak, hullnak a levelek ; 
Kedves Urunk, Isten veled I 

Isten veled 1

♦ >
• ♦

A zbóiói kársak alatt 
Megjelen egy szellem alak ; 
Szeme csilan, kardja villan. 
Szép csillagos, holdas éj van. 

Csendes éj van.

Szellő támad s mint lehel let
Suhan el a szellem mellett / 
Derű átáll a szellem-arcra, 
Diadalmas most lett harca.

Jogos har?a.

Napkeletről hajnalodik, 
Régi felhő fulladozik';

Vége lesz a búnak bajnak, 
Fölvirrad már a magyarnak. 

Jő magyarnak.

Megrem gnek a vén hársfák, 
Hogy urokat újra látják. 
Ötökké él, habár halott 1 
„Édes gardánk. Isten hozott 1 

Isten hozott!“
• - - -

Rákóczi szabadságharcának nemzeti 
jelentősége.

Irta : Dr. Katona János.
(Folyta ás.)

A művészek is maecenásra találtak a 
fejede'embeD, tudjuk, hogy Mányoki Adóm 
udvari festője volt, aki az ismert arcképét 
festette ; a nemes szivü fejedelem még buj- 
dosásában is gondoskodott róla, az ö párt
fogásával került Mákonyi a drezdai udvarhoz. 
Rákóczinak, Bercsényinek kastélyai mind
megannyi múzeumai a művészetnek és tudó- 

j Hiányosságnak ; természetesen az ott felhal
mozott drága festmények, szőnyegek, nagy- 

, becsű ékszerek, régiségek elkobzás utján 
mind idegen kézre kerültek, azért vagyunk 

; oly szegények mindezekben. Jellemző adat 
Rákóczi mübarát mivoltáról : ugyanis a túl
buzgó katholicus gr. Forgács Simon szemére 
veté,hogy:„a fejedelem nem jó pápista,mert ha 
templomba megy, a helyett, hogy a szent 
képeket áhítattal imádná, kritizálja, hogy 
hogyan vannak Írva, (vagyis festve.)" Az a 
mi sokat emlegetett ábrándunk, az eredeti 
magyar stíl a művészetekben ekkor kezdett 
kialakulni; a szatmári béke után ezen sajá
tos nemzeti mozgalom csakhamar elaludt.

A kuruc-kor a magyar zene aranykora.

Rákóczinak udvari zenészei voltak, leginkább 
fúvó hangszerekkel, főszerepet játszik a 
török sip, a tárogató. De volt ezenfelül 
két eztgánybandája is, az egyik a Bírna 
Mihályé, ez szerezte állítólag a kesergő 
Rvkóczi nótá*,  a melyből később a világhírű 
Rákóczi induló keletkezett. A másik Czinka 
Sándoré (ennek a leánya Czinka Panna) 
ezek hír szerint Rodostóba is elkísérték a 
fejedelmet. 0 miga rendkívül szerette a 
zenét, s e tulajdonsága átragadt környezetére 
is. Bercsényi szintén tartott udvarában zene
kart, szintúgy Eszterbázy Antal, még az 
öreg Bottyánt is állandóan két török sípos 
(tárogatós) kiséri.Azok a jellegzetes édes-bus, 
sírva vigadó kurucz nóták mindenfelé hang
zottak a táborbm. Ezzel karöltve járt az 
eredeti magyar táncz, igy a palotás táncz 
(lasu magyar, ebből fejlődött ki a magyar 
szóló tár ez) az erdélyi hajdu-táncz, rajta 
kurucz táncz stb. S '.ép, csendes, méltóságos 
tánezok, m lyek azóta mind feledésbe men
tek. Mindezeknek nagy keletjük volt a 
fényes udvari ünnepélyeken. A magyar ven
dégszeretetre jellemző, hogy Bercsényiné 
bajmóczi várában tartott ünnepélyére föltes
sékelte az akkor ott fogságban levő gróf 
Stahr«mberg császári tábornokot is.

Ét a kuruez-korezak kö tészete ! E« a 
magyar népkötészet fénykora, melyben a 
népies költészetnek oly tökéletes remekei 
termettek, hogy azokat már túlszárnyalni 
nem lehet, értékük pedig örökké tartó. Épen 
e körülmény mutatja leginkább, kogy ‘a 
kurucz mozgalom mennyire áthatotta a ma
gyar nemzet szivét-lelkét; mert megszólal

tatta mindazon erőit, tehetségeit, meljeket 
a nép szelleme csak szabadságában és csak 
bizalmasai közt nyilat!oitat meg, úgy, mint 
a kis gyermek, ki csak szülőjének árulja el 
beszédbeli tudományát, vagy mint a csalo
gány, mely fogságban nem dalol. A magyar 
népnek mindig vo't, költészete, de csak az 
ezen korbeli maradt ránk a maga dús ere
detiségében, mórt érezte az a nép embere, 
az a kurucz közvitéz, aki a nótát csinálta, 
hogy vele érez az Ur is, a fejedelem is, 
mert hiszen egy ügyért harczolnak. A mi 
ezen daloknak, históriáé énekeknek kiváló 
értéket ád, az a bennök lépten nyomon 
m gnyilatkozó önzetlen hazaszeretet, az a 
magasabb erkölcsi felfogás, melyet már ma 
— fájdalom — népdalainkban nem találunk, 
Tipikus magyar szellem súg írzik ki belőlük, 
önérzet, vitézség, a német gyűlölet, a feje
delemhez való végtelen ragaszkodás, a tiszta 
hazaszeretet, vallásos hit, az Isten akaratában 
va'ó megható megnyugvás. Sok van közöttük, 
melyeket tartalom és formai tökély tekin
tetében irodalmunk elsőrangú remekei közé 
számíthatunk. A katonadalok magas erkölcsi 
értékét láthatjuk pl. a kurucz tábori dalban, 
a „Tyukodi pajtás" nótában :

Szegény legénynek o’csó az vére, 
Két három fillér egy mpra bére, 
Azt sem fudja elkölteni, mégis végtére, 
Két pogány köat egy hazáért omlik ki vére.

Bort kupámba bort I Embert a gátra. 
Tyufeodi pajtás, üssünk re íja: 
Verjük által az labancot az másvilágra. 
Ügy ád Isten békességet ssegény hazánkra !

A vitézi erény szólal meg a kötesd i



Adriáig, Kelettől Nyugatig mámoritó, lelke
sítő dallama szivünket a hazaszeretet lobogó 
füzével eltöltse, és hogy a Nagy Rákóczi 
és vele bujdosó társai emlékének honfiúi 
hálánkat méltóan leróhassuk 1

Szenteljünk egy kis időt szón nagy 
harcznak, melynél csak a vezére, II. Rákóczi 
Ferencz, volt rokonszenvesebb és állítsuk 
szemünk elé a nagy Rákóczi egyéniségét, 
hogy megtanuljuk, miként kell a hazát sze
retni, érette mindent feláldozni s elszenvedni. 

** *
A 17. század végén és a 18. elején 

Európának majdnem minden országában 
háború van. Okai: hatalmi terjeszkedés, 
abszolutizmus, alkotmányvédelem és vallás
szabadság. Hazánk sem kivétel. Az absso- 
latizmus ellen védjük az alkotmányt és a 
vallásszabadságot. Erdély volt a 17. század
ban a harczok vezére, de Buda visszafogla
lása után megszűnvén függetlensége I. Lipót 
zsarnoki kormánya következtében hazánkra 
rossz napok virradtak. Az üldözés, a jószág
elkobzás, erőszakos térítés újra a kardot 
juttatja a magyar eszébe. A félrevonultan 
élő II. Rákóczi Ferencz Bercsényi Miklós 
ungi főispán biztatására XIV. Lajos francia 
királyhoz fordul segítségért katonában és 
pénzben azonkívül kéri a lengyel és török 
szövetség kieszközlését is. Ezen levelezés 
következtében a bécsi kormány 1701-ben 
több nemest, köztük Rákóczit is elfogatja. 
Bercsényi szerencsésen megmenekült, Len
gyelországba szökött, a hová öt később a 
fogságból kiszabadított Rákóczi is követte. 
Rákóczit a bíróság 1703 apr. 30-án „mint 
felségsértöt, nyilvános pártütöt, minden mél
tóságától megfosztván hóhér keze által 
halálra ítéli," jószágai a fiscusra szállanak.

Ezalatt 1702-ben kitört a spanyol örö
kösödési háború, melyben Lipótnak sok 
pénzre és katonára lévén szüksége erősza
kosan adót szedet és ujoncoztat. A nép 
menekül, részben ellenszegül és Rákóczi
ban várja megmentöjét. A menekülök és 
bujdosók nevében P„pp Mihály és Bige 
György fölkeresik Rákóczit s tőle zászlókat 
és kiáltványt hozDak mindazokhoz szólót, 
„kik szülőföldjüket igazán szeretik és fegy
vert viselni képesek." A zászlók felirata : 
Pro Dao et Libertate, Istenért és Szabad
ságért. A felkelőket azonban Károlyi leveri, 
később ö is az 1703 júniusában bejövő 
Rákóczi mellé áll s egyik híres vezére lesz. 
Rákóczi most újabb Kiáltványt bocsát ki, 

harcéról szó.ó énekben, Balog ádám igy 
biztatja a kuruczokat:

Vedd fel ti a ni bátrán németnek lüvését, 
Ne mutasd szivednek semmi röttenését.

Rajta rajta rontsad raczok siirü rendjét, 
Hadd ne dúlja gaznép édes hazánk földjét, 
Ekkor B. A. indita több hadadat, 
Német is elveszett, a rácz is elszaladt. 
Haj édes ezerem. haj Somogyi Ádám, 
Most imár utána mindenütt az hátán !

A dicsőséges napokról, szilaj, sokszor 
humoros hang szólal meg, mint pl.

Mikor virrad megént. 
Hajh olyan szép üd9

. Balog Ádám nevét, az Bezerédiét 
FwltündÖkőltető, főltündököltető . . ,

A vezéreihez való megható ragaszkodás 
példája :

Német sas vert fészket már Sümeg várában, 
Berdót kiáltanak Vég-Simontornyábau. 
Sárgul már levele a sürü Bakonyuak. 
Hervad szerencséje szegény kuruczoknak. 
Antal ur bujdosik, 
Vak-Bottyán haldoklik, 
Vitéz Fodor László sebekben kínlódik.

A főúri vezéreket is csak keresztnéven 
hívták: Antal ur (Eszterházy Antal gróf) 
Simon ur, (Forgách Simon gróf,) De ki
tudná mindezeket számba venni. Már eddig 
is több Bzáz szép kuruez ének ismeretes, 
és még mennyi halt el a kibujdosó kuru- 
ezuk ajkán. E dús költészetnek valóságos 
melegágya volt a fejedelem udvara, kit a 
princeps poetarum, költők fejedelme díszes 
nevével ékesítettek, és aki maga íb szerzett 
néhány szép dalt (pl. a repülj fecském cimüt) 
és több vallásos eneket. A föemberek is 
érdeklődtek a költészet iránt, igy pl. Csa- 
jághi János éraekujvári várparancsnok Ócs
kái lefejeztetése után levél kíséretében 
küldte el a verset Bercsényinek : „Minémü 
verseket fundáltanak itten Ócskáiról, imé 
Alázatosan includáltam Excellen nádnak pro 
curiositate." Tehát cariosum, furcsaságké- 
pen, ezen szavakból kivehető, hogy a vár
parancsnok nem tulajdonított neki valami 
nagy értéket, mert bizonyosan valamelyik 
közkatona fabrikálta, pedig es a költemény 
valóságos műremek, szerzője valószínűleg 
ugyanaz, aki as Esztergom megvételérül 
valót szerzetté, a hang és felfogás nagyon 
egy szerzőre vall.

(Folyt, köv.j 

kézről kézre jár a „Száz sérelem" című 
röpirat, melynek minden pontja a „portio 
„adó’“ szóval rímelt. A röpirat tartalma 
kevés kivétellel keserves igazság. így pl, 
az 59. sérelem igy szólt: a nemzetnek csak 
szóval tartása s vigasztalásnak nem adása ; 
a 89,: a sérelmek orvoslásának megigérése 
s nem teljesítése; a 91.: az ártatlan és bű 
magyaroknak a kalendáriumokban és újsá
gokban megbecstelenitö leírása,*)

A kiáltvány és röpirat hatása óriási. 
Az északi megyék jobbágysága és nemessége 
tömegesen siet Rákóczi zászlai alá, a tehe
tősebbek csapatokat állítanak ki, a barcsi 
események a félénkeket is bátrakká teszik, 
a szomorú kurueznóták az erdőkből, falvak
ból táborba hívják a népet. Kolonicsnak és 
társainak müve csak olaj volt a tűzre, a 
magyar pihent, de most újra neki lát a 
százados küzdelemnek. Uj hősök és vitézi 
tettek elhomályositással fenyegetik Bocskay, 
Bethlen, Rákóczi Györgyök korszakát.

A bécsi udvar e reánézve súlyos körül
mények között és a külső háborúk miatt 
Eszterházi nádort, majd Széchenyi kalocsai 
érseket bízza meg jobb dolog híján az alku
dozással, sőt országgyűlés tartását is Ígéri, 
de mind hiába. Rákóczi és Lipót is hajtha
tatlan ; amaz „nem akarja a már egyszer 
eldobott jármot felvenni" emez pedig vár 
és remél. A harcz tovább folyik és 1704-ben 
már Erdély és a Dunántúl is Rákóczié, bár 
a nagyszombati csata után a Vág jobb partja 
újra Lipóté lesz. Az 1705-ben is folyó alku
dozások alatt meghal Lipót és helyét a 
békés természetű I József foglalja el, de 
neki sem sikerül a külhatalmak biztosítéka 
és Erdély függetlenségének feltétele nélkül 
a békét megkötni. A szövetséges rendek a 
nógrádmegyei Saécsényben tartott gyűlésen 
Rákóczit a felszabadított részek számára 
vezérlő fejedelemmé választják és melléje 
24 tagú tanácsot rendelnek.

A szabadságharca eddig szerencsés 
kimenetelű, de közbejön XIV. Lajos francia 
király fondorkodása. Ugyanis Lsjosnsk most 
az a célja, hogy a békét Rákóczira nézve 
igen nehézzé, vagy ha lehet lehetetlenné 
tegye. Nem akar vele mint más uralkodó 
alattvalójával szövetségre lépni, hanem azt 
kívánja, szakadjanak el a rendek a Habs
burgoktól és ö havonkint 50 ezer forintnyi 
segélyt ad rekik. Hiába fi6yo;mazteu Rákó
czit a franczia udvarban élő Vetési, hogy 
Lajos már sokakat „jégre vitt." Rákóczi 
mégis bízik benne. E bizalom hatása alatt 
jön létre az 1707. évi ónodi gyűlés függet
lenségi határozata. Most azonban bajra- baj 
következik. A trón betöltése erdőkében tett 
lépések sikertelenek, sem Miksa a bajor 
választó, sem a svéd király, sem az orosz 
czár nem akarnak e kétes vállalatba bocsát
kozni. A franczia kirá'y soregei vereséget 
szenvednek, segélyt nem adhat s nem is 
akar. Beteljesedett Vetési jóslata : ,a fran
czia király barátsága olyan, mint a nádbot, 
melyre ba rátámaszkodnak, nemcsak el ősik, 
hanem a kezünket is megsérti." A külső 
bajokhoz belső szerenség is járul. A kuru- 
ezok szerencsecsillaga hanyatlóban van. Az 
1708-i teencséni csata, 1710-i romhányi és 
vadkerti vereség, a nemes érczek hiánya, a 
fellépő szegénység, nyomo.uság és önérdek 
megérlelik a békét, de József király Rákóczi 
feltételeit a külhatalmak kezességét és Er
dély függetlenségét most sem akarja elfo
gadni. De azért folynak az alkudozások. 
Károlyi előbb Rákóczi megbízásából majd 
tiltakozása dacára is fárad a béke körül. 
Az állapot kétségbeejtő. Bottyán 1709-ben 
meghalt, Ocskay, Rákóczi villáma a trencsényi 
csata után elpártolt, Balogh Ádámot elfog- 
ják, lefejezik; Rákóczi serege az udvari 
őrség kivételével eloszlott és a többi csapat 
vereségei következtében bomladozott. És 
Rákóczi mégis remélt, bízott a külhatalmak- 
ban, személyesen keres segélyt Péter oroBZ 
czárnál. Azalatt itthon Károlyi 1711-ben 
apr. 29-én Szatmári a békét megköti, a 
fagyvert s a hüségesküt leteszi. Rákóczi 
nem fogadja el a békét, mert nem bízik az 
udvarban.

így lett Szathmár a felkelésnek, de 
nem egyúttal Rákóczi reményének is a teme
tője. Idegen udvarok veszik őt pártfogásba 
de csak szóval tartják. Francziaországban él 
XIV. Lajos haláláig, majd 1717 okt. 10-én 
eljut Törökországba, a hová öt hívei közül 
negyvenen követik. Az 1718-i passzaroviczi 
békében III. Károly király kívánja kiadatását, 
de a török nem akarja a vendégszeretetet 

*) Ma Maró Gerge j Kalsndáriuina és a báládé- 
párti újságuk.
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neggyalásnijtthon pedig 171&-ben az ország
gyűlés Rákóczit és társait honárulóknak 
mondja ki, birtokait elfeosérlik. így tagadta 
meg magát és vezérét a kuruez magyarság.

Ez volt röviden Rákóczi felkelése, mely
nek szomorú és lelkesítő mozzanatai szivün
ket mindannyiszor megdobogtatják, hazasze
retetünket hevítik, valahányszor Rákóczi 
nevét halljuk.

Síü'etett 1676-ban marcz. 27-én Borsi
ban Zemplém vm., maghalt 1735 ben apr.
8-án  59 éves korában Rodostón.

Tettei, lelkülete, egész működése elénk 
tárja érintetlen jellemét, melynek legfőbb 
fonásai, a határtalan hazaszeretet és vallá
sosság.

Amit a Zrínyiek, Rákócziak és Thököli 
képviseltek s a mit a nemzet tőlük várt, az 
mind ö reá szállt örökség gyanánt s ö es 
örökséget határtalan honszerelmével meg
koronázta. E vészit mindent, a mi a magyar
nak kedves, és drága, el anyját, testvérét, 
feleségét, gyermekeit, óriási kiterjedésű bir
tokait (kb. 120 négyzetmérfö d) s végül 
hazáját. Ezen áldozat emeli őt as összes 
ssabadsághősök fölé.

Vallásossága példás, türelmes, igazi 
keresztényi. Bizonyítják a zászlai alá sereglö 
protestánsok is, s bizonyítja a házi éle'e, 
alapítványai, jótékonysága, vallomásai önélet
rajza. Ebből ered munkaszeretete is. A leg
nagyobb buzgósággal teljesiti a felkelés 
szervezési, harcéi munkáját, a kormányzást. 
Soha ki tem merül, még éjjel is sőt szám
kivetésében íb dolgozik, szellemi és testi 
munkával foglalkozik, ir és esztergályos s 
gyalul. Ezen élethez méltó a halála is.

Hadi erényei a személyes bátorság, 
vitézség a mi a sereget személyéhez fűzi, 
mint az a trencséni csatában látható. Na
gyobb hadvezetéshez azonban előképzettség 
hiányában nem ért. Annál járatosabb a dip- 
lomácziában.XÍV.Lajost ismeri, de a sikerben 
való bizalom miatt tőle is vár segély'. Faj 
neki, hogy a török jóságára kell szorulnia. 
Kormányzói s áilamférftui belátását a jobbá
gyoknak 709-ben adott kedvezmények bizo
nyítják, amikor a felkelés már majdnem 
nemesi volt.

Rákóczi tehetsége előtt Savoyai Jenő 
kivételével mindenki meghajolt; hat nyelven 
beszélt, 4 nyelven irt, szépen, hangzatosán. 

. Kiáltványai és szónoki beszédei Bercsényi 
mellé emelik.

A nemzet legszeretettebb hősének vol
tak hibái is melyek azonban a nemzet sze
mében inkább kiválótulajdons^gainak tisztább 
kiemelésére, fö 'üuietésére szo gá nak, mert 
Rákóczi jelleme árnyékot meg nem tűrhet.

Vegyük jellemvonásaihoz szép szálas 
termetét, nyilt homlokát, a méitó.ágos és 
lebilincselő föllépést, leköte'ezö Bzivesséte5, 
kellemes társalgást, előttünk ál a Nagy 
Rákóczi, a kiről most mondja a költő (Lam- 
pérth Géza):

„Amily szomorú volt bujdosásod útja, 
Oly diadalmasHQ látod viszont újra 
Szabad hazád’, lelked legszentebb szerelmét. 
S im, mig távol voltál, addig sem pihentél, 
Haló poraidban is szent ügyednek nyertél 
Millió szivet, elmét.“

* * •

Ez volt a Nagy Rákóczi harcza és egyé
nisége. — Kétszáz esztendőnek kellett elmúl
nia, hogy öt és társait újra teljesen magun
kénak mondhassuk, hogy a nemes példán 
okulva a hazát minden fö ött szeressük!

Csexiielyl Sáa3.cLox.
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Különfélék,
— Rákóczi diadalutja. A magyar 

nemzet hódoló százezrei között robogtak a 
bujdosók koporsói végi' nagy Magyarországon 
az örök pihenés helyére. A nemzet nagy 
pompával és igazi hódolattal fogadta vissza
térő száműzött fejedelmét, aki már régen 
csont és hamu . . . Vájjon visszaadhatja-e 
néki most már, a mit tőle elvett; fejedelmi 
rangját, óriási vagyonát, felesége, gyermekei 
szeretetét, eltékozolt boldogságát, vájjon 
kárpótolhatja-e asért a tenger gyötrelemért, 
szenvedésért, a kegyelemkenyér nyomoru, 
keserű voltáért, amikben mind azért volt 
része, mert hű fia volt hazájának? De igy 
kellett lenni. El kellett veszítenie mindent, 
végig kellett járnia a gyötrelem kálváriáját, 
meg kellett éreznie azt is, hogy honfitársai 
meggyalázzák, mert csak igy lehet makula 
nélkül való, szüztiszta mintaképe az igazi, 
önzetlen hazaszeretetnek. Az Ö ragyogó 
alakját nem érheti parányi árnyék, atomnyi 
folt sem, tiszta as, mint a napsugár, mint 
az arany. Mi pedig gazdagabbak vagyunk 
egy szent sírral, egy nemapadó kutforrássai, 
melyből honszereimet menthetünk. Vájjon 
meritünk-e ? Már közöttünk lebeg Rákóczi 
nagy lelke, vajha úgy leikesitne bennünket 
»•» mint • úját korának embereit, akik 

I

elfeledve azt, hogy más-más felekezetekh^ 
tartozók, különféle anyanye ven beszélők, 
egy szivvel-lélekkel kiáltották : vitat Rókáéi, 
pro pátriáét libertatéi Daliás idők le kés dabái |

_ Rákóczi ünnepélyek Lévitn 
Október 28-án kezdődött nálunk az üiine- 
pélyek sorozata. D. e. 11 órakor a keres- 
kedö- és iparostanonc-iskolák ifjúsága tartóit 
igen szép és megható ünnepélyt, éneke*,  
szavalatok közt megkoszorúzták, megcsókol, 
ták Rákóczi arcképét, Magyarország térké . t, 
a nemzeti lobogót. Kriek Jenő igazgató ai 
ünnepély végén megmagyarásta a fiuknak, 
hogy az iparos és kereskedő, ha akar, lehet 
olyan hős, mint Rákóczi kurucai, tehet a y. 
nyit hazájáért. — D. u. az ev. ref. iske\ 
ünnepelt a templomban, ugyancsak ek Jr 
tartottak az izraelita imaházban is ünnepé s 
istentiszteletet, amelyen Liebermann fórt h 
mondott szép beszédet és imát. 2 *n
rregel 8 órakor tartattak a tanintéze ük 
legnagyobb részében az ünnepélyek. A r. 
xath. elemi leányiskolában Kaveggia Káli- ;1, 
a polgári leányiskolában Jónás Inre, 4| 
elemi fiúiskolában Ghimessy János morr a 
az ünnepi beszédet. A főgimnázium ifjú*.  » 
a himnusz eléneklésével nyitotta meg a 
műsort. A közönség felemelkedett s az i t. 
sággal együtt álva énekelte azt a megh .tó 
nemzeti imát. Utánna Huberth Pál és Hubeiih 
István tanulók adták elő Kéler Rákóczi-n i- 
tányát nagy gyakorlottságra valló prec/ - 
fással. Ezután Medveczky Károly VIII. o. t., 
ifjúsági elnök tartott lelkes, hazaszeretet -i 
túláradó beszédet, melyet lelkesen fogad- t 
a közönség. Majd Kucsera Ferenc IV. o. -. 
nemes tűzzel és hévvel szavalta Petőf. Rá 
kóczi cimü költeményét. Nagy h fást kelti 
tek az ezután előadott kuruczda'ok, melye
ket Dankó István fuvolán, Kern Oszkár 
hegedűn, Juhász Gésa gordonkán adtak ei< 
Medveczky Károly diskrét zongora kiséreti 
mellett. Majd Rohonyi Oszkár VII. o. t. 
szava'ta Rákóczi temetése czimü költeményt 
melegen átérezve. Ezután Vojacsek Gyula 
adta elő Nemes melodrámáját, a Mikest. 
Az ügyes és nagy hatást keltett előadást 
ismét Medveczky Károly kisérte zongorán. 
Az ifjúsági énekkar pedig erre a Bár poéta 
én nem vagyok cimü kuruc gunydalt, mely- 
neh szoprán szóló részét Kraft Aladár, egy 
kis diák énekelte meglépő tisztán csengő 
hangon. Nagy sikert aratott az ezután kö- 

: vetkező Rákóczi lobogoja cimü melodráma 
előadása, melyet Farkas Tivadar VIII. o. t. 
megkapó bensőséggei szavalt. A hatást emelte 
Dankó István fuvola — es Medveczky Ká
roly zongora kisérete. A közönség zajos 
tapssal fejezte ki köszönetét a rendkívül 
élvezetes előadásért. Majd Medveczky Karó y 
adta elő Bárhoz. Rákóczi indulóját a tőle 
mar megszokó’t rutinnal. Végűi Cserhelyi 
Sándor a főgimnázium igazgatója lelkes 
beizeaoen buzdította az ifjúságot a haza- 

j szeretetre, követendő például állítván eléjük 
\ nagy Rákóczit és a többi bujdosókat; majd 

személyesen megköszönte a közönség érdek
lődését. Erre a minden tekintetben szép 
ünnepséget a szózat eléneklóse fejezte be, 
me y >t az ifjúság es az összes jelenvoltak 
együtt énekeitek, — Igen szép, tartalmas 
ünnepélyt tartónak az állami tanítóképzőben 

1 is. E őször Rákóczi imáját énekelték, ezután 
Dostler Gábor önsepzősöri aieluöz mondott 
tartaimas, szép beszedet, majd Bató Géza 
elazavaita az egykorú kuruc-bailadat Esz te r-

■ gom bevéieléről, erre az ifjúság zenekara a 
gyönyörű édesbus eredeti Rákóczi nótát jat- 
Bzot.a, Ezuan Kaufmann Bna olvasott fel 

í a nagy asszonyról, Zrínyi I onáról, Práy'r 
Ka mán a „Bujdosó Rákóczi" c mü remek 
kuruc-bailadat; szavalta el, az énekkar elei- 
kelteRikóczi d*fát;ismét  szavalat követkéz- t 
Binét Jenő szavalta Szaiay Károly remek 
ódáját Rákóczihoz, utolsó pont gyanánt a 
zenekar Chopin gyásaindulóját játszotta, mire 
az ifjúság és a közönség egyhangon eléne
kelte a himnuszt. — A gyászmise. 9 órakor 
már tömegesen vonultak az emberek a plé
bánia templom felé, mely csakhamar zsúfo
lásig megtelt, úgyhogy az intézetek tanúi i, 
kik */ 410 órakor vonultak be, már alig 
kaptak helyet. */,10  órakor kigyultak a 
templom villamos csillárai, valamint a tem 
lom bejárata előtt felállított diadalív llK) 
villamos láugja. Ugyanilyen diadalív pom
pázott a városháza kapuzata előtt ; a gyász
mise alatt ezek, valamint a fö utcák izzó
lámpái égtek, úgyszintén az összes ivlámpá :, 
piros-kékkel, a Rskóci-szinekkel bevonva. 
*',10 órakor kezdetét vette az infnlss 
gyaszmise. melyet Báthy László prépost
plébános végzett Kaveggia Kálmán és Jónás 
Imre lévai, Samigla József ujfalusi, Horváth 
János óbarsi és Szabó Sándor püspök-hatvani 
káplánok segédletével. Miseközben Tokody 
István kántor a Rákóczi „Győzhetetlen én 
kőszálom" kezdetű imádságát énekelte, táro
gatón kísérte Hranyicky Alajos, a kér. 
munkásegyesület zenekarának mestere, vala
mint a lévai zenekedvelők tagjai vonós 
hangszereken. A gyászmiséröl a közönség 
azonnal a városházára tódult, elfoglalván 
minden talpalatnyi tért, pedig a közgyűlés 
és ünnepé.y kezdete 1 í órára volt kitűzve. 
Az ünnepélyes közgyűlést Rácz János taná
csos nyitotta meg, majd átadta a szót az 
ünnepi szónoknak, Bathy Lászlónak. A 
szólok messze hangzó, lelkes, hangon emelte 
ki az érzelmeket, melyek az ünnepély alkal
mával a magyar ember szivét dobogásba 
hoztak. Nehéz doiog volna ecsetelni a gyö
nyörű beszéd szépségéit, a kik ott voltak, 
átereaték és gyönyörködtek beuue. Jaláo 



legrövidebben úgy jellemeshetjük, hogy 
|orueokn»k való kuruc beszéd volt, ünne
pélyes hitvallás a „pro Duó et libertate" 
jelszavak mellett. Beszédje végén a szónok 
hármas indítványt tett; l.hogy a közgyűlés 
jegyzőkönyvbe iktassa a Nagy Rákóczi 
Jieiő emlékét, 2. festesse meg a Fejedelem 
hrpét a közgyűlési terem számára, 3. Thaly 
g6roánnak, a Fejedelem derék „író
deákjának" köszönet tetessék halhatatlan 
becsű munkálkodásáért. A közgyűlés egy- 
haigu lelkesedéssel emelte határozattá a 
hármas indítványt, majd Medvecky Sándor 
ind tványára egyértelműig hozzájárult ahhoz, 
hogy ünnepi szónok remek beszéde egész 
terjedelmében jegyzőkönyvbe vétessék. — 
Ev :án kezdetét vette a közönség ünnepélye. 
E. üttesen énekelték a Szózatot, majd 
Ci'.'helyi Sándor főgimn. igazgató olvasta 
fel nagybecsű értekezését Rákócizról és 
ns sdaágharcáró). A tartalmas, remekül 
zti zAlt felolvasást lapunk más heiyén kő
só ik, hogy igy mindenki hozzájuthasson 
an: ak lélekemelő és tanulságos tartalmához. 
Mr d a tanítóképző énekkara adta elő az 
„Ö'ii harmat u'án" és a „Hallgassátok meg 
B. yarim* kezdetű kurucdalokat, az utób
biban a szó'ót Bem Antal IV-ed éves éne
ke. . Az édes-bus énekek szabatos, ssivhez 
u előadása rendkívüli hatást kellett. Ezt 
fokozta Édes Jenő főgimn. tanár gyújtó 
zz- alata, (Rodostó, Lampérth Gézától) mely 
igazán szívből fakadt és szívhez szólott. A 
nagy naphoz méltó szép ünnepély a him- 
nu« eléneklésével ért véget. — A kivilágí
tó Este 6 órakor tündéri fényben úszott a 
vs ?. Gyönyörű kép volt a plébánia temp
lom és városháza száz villamos lángtól izzó 
diadalkapuja, a tündéri fényből, a zöld 
fenyő galylyak közül fenségesen emelkedett 
ki a Nagy Fejedelem arcképe. Elismerés 
illeti a villamos társaságot, hogy városunk 
ha alias ünnepélyeiben, önként, felszólítás 
nélkül résztvesz, és igyekszik azok fényét 
emelni. A Kálvária-dombon messze világító 
Öromtüz lobogott ; az Orbán-hegyi kápolna 
hat lmas Rákóc-faja is a tulajdonos haza
fias lelkesedéséből kifolyólag zászlókkal és 
színes lámpákkal volt feldíszítve, előtte pedig 
hatalmas máglya lobogott. — A lévai pol
gárság lelkes hangulatban ünnepelte e napot. 
E^y része a mag um á'domásrégi jó szokásától 
eltérni nem tudván a Schmidt féle vendég
lőben társas vacsorát rögtönzött, melyen 
több szellemes felköszöntöoen áldoztak a 
nagy nap emlékének.

— Kákóczl-ünnepőlyek a vidéken. 
Nagy-Kálna község hazafias lakossága is 
megünnepelte a nagy fejedelem és bujdosó 
társainak hazajövetelét. Oxt. hó 28-án este 
a közönség fáklyás menetet tartott, a mely
hez <* fáklyákat Arany János vendéglős aján- 
dékoz’a Kivonult a tűzoltóság is teljes 
díszben, s a templomtéren Kiss Sándor 
tanító tartott ünnepi beszédet. — Garam- 
keszi, G.ramujfalu, Bsrekalja és Sólymos 
kétségek iskolás gyermekei együtt tartották 
meg a Rikóczi-ünnepélyt. A gyermekek 
nemzeti szinü zászlókkal s kokárdákkal 
feldíszítve tanitóik vezetése alatt s fuvó- 
zenekar kísérete mellett bejöttek Garamuj- 
fa uba. Itt először gyász isteni tisztelet volt 
a Nagy Fejedelemért s halhatatlan bujdosó 
társaiért, mialatt a gyermekek megható 
gya-zdalokat énekeltek s a katafaikot megko
szorúzták. Utána a község közepén, szabad 
ég alav, zásslókkal, gályákkal s a Nagy 
Rákóczi megkoszorúzott arcképével feldíszí
tett helyen tartották meg az ünnepélyt. Itt 
először Báthy Gyula esperes és egy tanító 
hazafias lelkes beszédeket mondtak, a gyer
mekek pedig alkalmi költeményeket szavaltak 
s ku-uc-nótákat énekeltek. Az iskolai ifjú
sággal az elöljáróság s a hazafias tót nép 
apraja-nagyja is ünnepelt. — Rákóczi-ünne- 
pélyt tartott az alsó-péli róm. kath. iskola 
is. Emlék beszédet mondott Schotterl Ferencz 
főtanitó, a gyermekek énekeltek, szavaltak. 
A zsp és sikerült ünnepély Vibor Gábor 
plébános buzdító beszédével végződött.

— Ujoncxok esküje. Honvédzászló- 
a junk póttartalékos újoncai f. hó 1-én tet
ték le az üunepélyes esküt. D. e. 9 órakor 
a zászlóaij Tardy Emil fhdgy. parancsnok
sága alatt a piebánia-templomba vonult. 
Századparancsnokok Skvór Djzső, Berlcó 
István és Szilágyi István főhadnagyok voltak. 
M.«e alatt Gácsér Eadre kegyesrendi tanár 
magas szárnyalásu, szép szónoki beszédben 
fejtegette az eskü szentségét, buzdítva hon
véd 1,algatóit a hasa és a király iránti sze
retette és törbetlen hűségre. A templom előtt 
Skvór tbdgy parancsnoksága alatt felállitottt 
diszszázad a szokásos disstüzeket adta, 
nteiyek precizitásukkal talán Nagy Frigyes 
gárdistáinak is diosőségére váltak volna. — 
Esután a zászlóalj a laktanya udvarára vo
nult, hol as ujoncsok anyanyelv sserint 
csoportosítva tették le az esküt a sászlóra. 
Delaen a legénység feljavított étkezést kapott.

— Halottak estéje Egész napon át 
viharos szél uralkodott, kavarta a port, a 
hulló falevelet. Akik szeretteik sirját készül
ik kivilágítani, reménykedve várták, mikor 
hl ela szél, mert hiszen es kioltja a mécseket, 
de bizony estére sem Ült el, sőt még jobban 
dühöngött. Azért tengernyi nép hullámzott
* háti utón föl ■ aláfölvonultak a tanitó- 
növendekek is sásslajuk alatt, s a honvéd
etek elő«t — melyre föl volt ugyan aggatva
* száz mécses, de meggy uj tani nem lehetett 
~~ körben állva alkalmi hazafias énekek 
közben Dostler Gábor aa önképzőkör alel- 
höke mondott besaédet * sírban nyugovó 

hö8 honvédekről, fényes példájok követéséről, 
ovábbá Binét Jenő IV.-ed éves Lévay SÁn- 
i°urn, . “ lévai honvédemlékhez irt szép 

alkalmi ódáját szavalta el. Az ifjúság és a 
nagy számú közönség a Szózat hangjai mel
lett oszlott el.

~ Törzstiszti tanfolyamba vezény
lés. Losoncai Szabó Imre szds. a törzstiszti 
tanfolyam hallgatására be rendeltetvén, oda 
elutazott. Tiszteletére bajtársai a laktanya 
tisiti étkezőjében kedélyes bucsuestélyt 
rendezek.

— Halálozás Rózsa József pozsonyi 
kanonok meghalt Posonyban 64 éves korá
ban. A boldogult bosszú éveken át működött 
vármegyékben mint zselizi, majd lekéri espe- 
res-plebános, példaszerű életével és igazi 
lelkipásztori buzgóságával messze környék 
tiszteletét és szeretetét vívta ki. Hír szerint 
®Sy kanonok-társa temetése alkalmával 
váratlanulérte a halál.

Áthelyezés. Kégl József fhdgy 
L ivóról Nyitrára, Hunyadi Imre ezds, és 
Matusz Jenő hdgy. Nyitráról, Haslinger Mik
lós fhdgy Brassóból Lévára helyeztettek át,

— összedőlt a honvédemlék. Halot
tak estéjén, a tanítónő vendékek szokásos 
ünnepélye után kezdték a honvédemlékröl 
leszedni a mécsek felakasztásához szükséges 
fakeretet és a mécseket. Egy diákember 
egy létrán, mely az emléknek volt támasztva, 
felment, de alig kezdte bontogatni a faal
kotmányt, az egész emlék keretestül, létrás- 
tól lezuhant. Szerenc-e, hogy előbb elri
ogatták onnét a bámészkodó gyermeksereget 
s igy baleset nem történt, A szegény taní
tójelölteknek nagy káruk van, összes mécse
seik tönkre mentek, de azért elhatározták, 
hogy az emléket felállittatják, mivel csak 
darabjaira esett szét, s igy ismét összeállít
ható. — Egyébiránt az emlék igen gyönge 
alkotásu volt, valószinü'eg az akkor dühöngő 
erős szél ingatta meg, s igy történt a bale
set. — A múlt év folyamán hölgyeink teain- 
télyes összeget gyűjtöttek össze a honvédsir 
rendbehozatalának céljaira, a síron aíonban 
mindezidáig nem történt semmi; vájjon nem 
lehetae e ezen összeget, és a hazafias ünne
pélyek régi alapját egyesítve egy díszes éB 
tartós emléket állítani?

— Kinevezés A király í"zalai Lajos 
hdp. tiszthelyettest november 1 vei hadnagy- 
gyá nevezte ki.

— Tudorráavatás Dr. Laufer Lpót 
városunk szülötte, a napokban kitűnő sikerrel 
tette le az utó só szigorlatot s tegnap avat
ták a budapesti tudomány egyetemen orvos
tudorrá. A tehe'séges és szorgalmas fiatal 
orvos a fővárosban kezdi meg működését.

- A Lévai Temetkezési Egylet 
rendeB évi közgyü ését, folyó évi nov. hó
9-én  délelőtt 9 órakor fogja megtartani a 
városház nagytermében, melyre az elnökség 
ez utón is meghívja az érdekeiteket.

— A bankó csábitó ereje. F. hó 1 -én 
délelőtt Mandák Jánost, a kereskedelmi bank 
szolgáját pénzes levelekkel és 3 drb. ezres 
bankóval — mely összeget egy csekkel 
kellett volna befizetnie — elküldték a pos
tára. A pénzes leveleket fel is adta, de a 
háiom gyönyörű nagy darab kék bankó 
megejtette lelkét, nem adta fel őket, 
hanem elrejtette, aztán kétségbeesést szín
lelve hazament, azt hiresztelvén, hogy elvesz
tette a pénzt, sőt öngyilkossági kisérletképen 
össze is szurkálta a me lét. Valtatóra fogtak, 
de elbeszélésében mindjárt ellenmondásokba 
keveredett, azonban vallani nem akart.Bilcsek 
alkapitány egész délután beszélt vele, vegre 
a litániára való harangozásnál, ügyesen meg
ragadván az alkalmat, a ha'ottak, sigy szülei 
emlékezetére figyelmeztette, mire a szeren
csétlen elkezdett csuklani, s aztán vallott 
szépen. E ment a kapitánnyal az uradalmi 
fürdőhöz, óta Mészáros-féle kert sövénye 
alatt mutatta a helyet, a hová a bankókat 
elrejtette, de maga nem mert oda nyu ni, 
felvén, hogy azalatt már el'opta valaki. 
Félelme alaptalan volt: a három ezresek 
még ott dideregtek falevéllel silányul be
takarva. — Ezzel még nincs vége a dolog
nak. A szerencsétlen ember másnap elvágta 
a nyakát, s most súlyos sebében a lévai 
közkórházban elet-halái között lebeg.

_  p.ljwgyzéH. Weisz Mór budapesti 
kir. ügyészségi tisztviselő eljegyezte Berger 
Laurát Léván.

— Eltörlik a II. osxtályu kereset
adót. Az uj adótörvény elkészítésén szor
galmasan dolgoznak a pénzügyminisztérium 
bán. A törvényjavaslat intenciója, ahol csak 
lehet, a fokozatosság elvén alapul, A föld
adó uj kulcs szerint lesz kivetve s a II. 
osztályú adót, mely valamennyi között a 
legigazságtalanabb, teljesen meg fogják szün
tetni, , .

— Elvi jelentőségű határozatok. 
Életbiztosítás. Ha az eletbiatosiiás kötvényben 
ki van kötve, hogy a biztosítási díj fizeté
sének bizonyos számú évek után történt 
abbanhagyása esetén a kötvény a biztosítási 
feltételekben meghatározott megváltási énék 
alapján kiállítandó, egy összegben teljesített 
befizetésről szóló kötvénynyel cserélendő ki 
és a biztosított fél az ennek megfelelő biz
tosítási összeg bírói letétbe helyezése iránt 
indít keresetet, a bíróság a biztosítót meg
felelő biztosítási Összegről szó<ó biztosítási 
kötvény kiállítására kötelezi azzal, hogy 
ennek elmulasztása esetén a bírói ítélet fogja 
as uj bistositási kötvényt pótolni. 1 alti. H» 
a kitöltetlenül adott váltó aláírója azt a 
kifogást teszi, hogy ő nem mint elfogadó 
hanem mint kibocsátó irta alá a váltót, ezt 

a kifogást harmadik jóhiszemű váltóbirtokos 
ellenében csak abban az esetbon érvénye
sítheti, ha magából a váltóból tűnik ki, hogy 
a kifogásoló mint kibocsátó és nem mint 
elfogadó irta alá a váltót. Csőd. Akinek oly 
követelése van, mely a felek szerződése értel
mében csak a kötelezett fél halálától számí
tott bizonyos idő múlva ennek örököseitől 
követelhető, az nem oly hitelezője a köte
lezett félnek, aki ez el'en a csőd elrendelését 
kérni jogosítva van. (M. kir. Kúria 427,905. 
— 1906. április 18.) Szövetkezet. A szövet
kezet üzletvezetőjének számadásában keres
kedelmi szokás szerint eiöleges kikötés nél
kül is számítható poriadási százalék. Kárbiz- 
tositás. A valamely szomszédos területre 
cséplés végett átvitt gép ott is biztosítottnak 
tekintendő.

— A gyümölcsfák téli gondozá
sáról. Igen sok kellemetlenségtől, s a leg
több esetben jelentékeny kártól kíméljük 
meg magunkat azon esetben, ha gyümölcs- 
ráinkat már ősszel jól megtakarítva, beme
szeljük, mert ezáltal számtalan mennyiségű 
rovart pusztítunk el. A gyümölcsfák nemcsak 
a mohától, hanem az egyes elhalt kéregré- 
ssektől is megtisztitandók, mert mentői 
simább valamely fa törzse, annál kevesebb 
alkalom kínálkozik a rovarok szaporodására. 
A gyümölcsfák takarítása erre a célra szol
gáló drótt efékkel történik. — Az elhalt 
kéregréBzletek kézzel, vagy késsel való 
letisztogatásától őrizkedjünk, mert ez által 
sokszor behasitunk a fa héjába, a mi min
den esetre káros. Leghelyesebben úgy jár
hatunk el, ha nedves időjárást várunk be, 
mig ezen elhalt fás részletek megpuhulnak, 
s akkor erős drótkefével a fa egész törzsét 
ledörzeö'jük. így könnyen, minden nagyobb 
nehézség nélkül keresztül vihető a fa tiszto
gatása. A ietisztogatott fa ágai uzután mész- 
tejjel bemeszelendők. — További teendőink 
közé tartóz k arról gondoskodni, hogy a 
gyümölcsfák talaja körös-körül feláaassék 
azon célbő1, hogy igy a téli nedvesség job
ban behatolhasson a talajba. Ilyenkor gon
doskodunk a gyümölcsfák trágyázásáról is, 
me yet vagy istAló trágyával, vagy mü rá- 
gyákkal eesközölhetünk. Ha istá lótrágyával 
trágyázunk, azt a felásott talajra teregetjük 
ki, mert igy annak értékes anyagai bemo
sódnak a tél folyamán a talajba a fagyöke
rekhez, s tavasszal a talaj kellő kiszáradás 
u*án egyszerű gereblyével elegyengethető, 
s a felesleges el nem korhadt szalma össze
gyűjtve eltávolítható. Ha műtrágyákat, alkal
mazunk, azokat tavaszszal kell a még el 
nem gereblyézett talajra elszórni, s csak 
ezután begereblyézni. A műtrágyák őszi 
alkalmazása nem tanácsos, mert at ok amúgy 
és elég gyorsan hatnak,

Magy. mi ózab. osztálysorsjáték. 
Az osztályeorsjegyekben mindinkább élén, 
kebb és élénkebbé váló kereslet a magy, 
kir. szab, osztálysorjáték igazgatóságát tud
valevőleg arra késztette, hogy a sorsjegyek 
számát a lefolyt XVIII. sorsjátékban lő.000 
el szaporítsa ás ennek megfele.ően a nyere
mények összegét 1 998,000 koronával emelte. 
A most kezdődő XIX, sorsjáték tervezete 
ugyanaz marad, a mennyiben ismét 125.0C0 
dib. sorsjegy kerül kibocsátásra, me yre 
összesen 16.457 000 kor, nyeremény esik; 
Tény az, hogy a világ egyetlen sorsjátéka 
sem bír csak megközelítőleg is ily ked'e ő 
játéktervve1, miá'tal a sorsjegyek nemesik 
nálunk, de a távol idegenben is nagy ked- 
veltségnek örvendő íek. A most lefolyt sors
játék r-áróhurása a Dyereményesélyek nagy
szerűségét fényesen bebizonyította, a meny
nyiben a 82786. számú sorsjegy, melyre a 
100.000 koronás főnyeremény esett, kapta 
a 600 000 koronás jutalomdijat is, igy tehát 
ezen sorsjegy 700.000 koronát nyert, a 
legnagyobb főnyereményt, melyet valaha 
osztály sorsjátékban kifizettek.

Közönség köréből.

Köszönet-nyilvánítás.
Mindazon egyeseknek és testületeknek, 

kik Istenben boldogult édes anyánk s illetve 
anyósunknak és nagyanyánk özv. Dr. Pólya 
Józsefné szül. Ehrenfeld Zzófia temetése 
alkalmával részvétükkel és tanúsított előzé
kenységükkel mély fájdalmunkat enyhíteni 
törekedtek, ez utón mondunk sajgó szivünk 
mélyéből eredő hálás köszönetét.

A gyászoló család.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető t Kónya Jóaset rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 12 kor. 80 fill. 13 
kor. 20 fill. — Kétszeres 12 kor. 20 fill. 12 
kor. 40 fill. — Rozs 11 kor.— fiil. 11 kor. 
20 fill. — A-pa 13 kor. 20 fill. 13 kor. 60 
fill. — Zab 12 kor. 80 fill. 13 kor. 60 fill.
— Kukorica 8 kor. 40 fill. 9 kor. 60 fill.
— Lencse 27 kor. — fill. 29 kor. — fill. — 
Bab 18 kor. — fill. 19 kor. — fill. — Kö
les 9 kor. — fill. 9 kor. 60 üli.

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

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1906 évi október hó 21-tól november hó 4-ig.
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Kidó Ármin Rosenberger Paula fiú Andor

Hacsko Mihály Sefárik Vilma leány Arauka

Dr. Katona János Holló Margó fiú János Ferenc
Miklós

Házasság.

Vőlegény ss menyasszony neve Vallása

Konjár Ambrus Szolcsánszki Anna 

Túrái László Borcsányi Mária 

Tomka István Gyuris Iloua 

Budinszki József Ujfalusi Julianna 

Gápel István Jarota Erzsébet

Halálozás.

róm. katn.

r. k. evang. ref.

róm. kath.

róm. kath.

róm. kath.

Az elliunyt neve Kora A halál oka

Weisz Erzsébet 11 hónap orbánc

Weimauu Márk 65 éves tüdőgyulladás

Haulik Lajos 23 éves tüdögümökór

Nyilttér.

Császárfiirdö Budapesten. Nyári és téli gyógy 
hely, a magyar Irgalmas rend tulaj
dona. Elsőrangú kénes hévviziií

| 
í

gyógyfürdő ; modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes 
iszapfürdők, uszodák , tőrök-, kő es marváryfürdök ; 
höleg , szénsavas- és villamosviz fürdők. Ivó es hölég- 
zésl kúra 200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, 
jutányos árak.

Prospektust ingyen és bérmentve küld.

I

Az igazgatóság.

Fűszer-, csemege-, bor-, pezsgő , rum-, tea ,
i

cognac-, festek- és olaj aruhaza.

Van szerencsém a n. é. közönség 
bec«as figyelmét teljesen friss árukkal 
berendezett

fűszer és csemege 
kereskedésemre felhívni, az árukat elSÖ 
kézből beszerezve a

legjutányoaabb árban
bocsájtom a n, é. közönség rendelke
zésére.

Különféle felszeltek prágai sódar, 
; bécsi tormás és egyébb különlegessé 
' gek mindig frissen kaphatók.

A n. é. közönség szives pártfogását 
kérve maradtam.

kitűnő tisztelettel 
ROPPER GYŐZŐ

Uj sütöde!
Van szerencsém a nagyérdemű kö

zönség b. tudomására hozni, hogy 
Léván Rákóczi utcza 2 ik számú há
zamban

Pék kemenezét
állítottam fel hol is a legizlésesebb kenye
ret és süteményt készíttetek, nem kivélve 

' fáradságot és költséget, teljesen szak- 
I képzett munkaerőt szereztem, igy biz

ton reményiem, hogy a nagyérdemű 
közönség kiváualmának meg fogok fe
lelni.

Midőn a nagyérdemű közönség 
pártfogását kérem, egyben tudatom 
hogy süteményeket Klain Ödön ur 
házában levő lisztárudában, a Henger
malom lisztárudájában és a Rákóczi 
utcza 2 számú házban árusítom

tisztelettel
Q-raplca. József,

Kiadó lakás.
1 lakás 3 szoba konyha kamra 

fakamra padlással kiadó értekezni 
lehet öz.v Boleman Józsefnénél.
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H A tisztelt gazda közönség szives tudomására hozom, hogy 
L' a sokoldalú érdeklődésnek megfelelve raktáromon tartok

GANZ-féle MOTOROKAT 
minden nagyságban, melyek nálam állandóan üzemben 
láthatók.

Egyben ajánlom a t. vásárlók figyelmébe a
KOFFER és SCHRANTZ

Védjegy; „Horgonyt*

I
I
I

A Li;iine..t Cdpsici coinp., 
a Horyony-Paiii-Expelier 

pótleka
eev régiónak bizonyult házisíer, mely mártöbb 
mint 37 év óta legjobb fájd domcsillapito szőrnek 
bizonyult köszve-ynél, csúznal es meghulesek- 
.... . né*, bedöizsölós képpen használva. 
Figyelmeztetés. * Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan 
üveget fogadjunk el, moly a „Horgcny ved- 
jegvgvel és a Richter ezégjegyzessel ellátott do- 
bozba van csomagolva. Ara üvegekben K .oü. 
K 1.40 és K 2.— és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.
DrRichtergyógyszertára az „Arany oroszlánhoz". 

Prágában. 
Elisabethstrasse 5 nou. 

Mindennapi szétküldés.
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CTMP E?D Varrógépek; 
különféle czélokra

> a, henem 
c al-'dban előfordul ó összes 

egyedül 
sz eresbe'ők be.

nemcsupán ipari célo
a c------------
varrómunkákra 
általunk

V .iatnanj 
nyi fiókja 
ink erről a

Vigyázni
kel', ho^y a 
vé'el csakis 
p mi üz'ete- 
iusbon esz-#

1 köíülteiaék.
i

t
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Első Alföldi Cognacgvár Részvénytársaság es 
Szeszfinomitógyar Kecskeméten. Ajánlja :

Ii

megbízói
városban
arra, hogy cségét — a csomagolási és postaköltségek mellőzésével — 
közvetlenül felkereshesse.

Teg'yzet: födo'.or, hogy a kávé ne legyen túl barnára pörkölve, mi álta elveszti 
Kamatját s kiizadja illő olaját.

Kováid Péter és fia
kir. szab, kelme- és szőrmefestő, vegytisztító és gőzmosógyár

Budapest, VII., S?övetség-utoza 37. szám 
kényelmét szem e'ött tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes vidéki 
képviseletet létesít és ez által módot nyújt a nagy érdemű közönségnek

V-'
■ K

Gyöngy virág- 
jobb, telj s-n ár'alta tlan szór.
1 tegely ara I korona. — Szappan 80 fii!

BOLEMAN gyógyszertarban Lévan.

.a. gsaaiiői 
Borászati 

Egyesület 
mint részt, tarsasag 
piltczk-boral iit 
elárusító raktára

Folyékony 
arany és ezüst

AZ ARANY KASZÁHOZ. testeken

elismert elsőrendű, gépgyár összes gyártmányaikat, kü-
lönösen gözcséplőkészíetek. járgányos cséplőgépek

ft VICXOKlA DltlLL vetögépek
ru ekék, szecskavágók stb. stb.

Ö --------- ------- ----------------
ö

JgtgT ÁLLANDÓ DÚS RAKTÁRT TARTOK

— Mc. Cormick •
A világhírű arató ét fakaszíló gépekből a legjobb gyártmányú 

varrógépek; legelőnyösebb bevásárlási forrása.varrógépek; legelőnyösebb bevásárlási forrása.

KNAPP DÁVID
gépraktára Léva Mártouffy-utcza.

.S® védÍ,«riU
•’Í'jS/ ismerhetők

M. —
Singer Co varrógép r. t.
LÉVA Kazinczi u. 2.
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0
000
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Magy. kir. 
dohány, szivar, 

lőpor és kartya- 
arulás-

Első 
gazdasági és var

rógép-, 
koszorú.-, 

fa- és 
érozkoporsó 

raktára.

Ajánlják dúsan berendezett vas-, fűszer-, csemege
liszt-, festék-, kefekötő áruk- gazdasági- és kerti-magvak, 
vadászati eszközök, hangszerek, igen finom hurok, varró
gépek öt évi jótállás mellett, gazdasági gépek és géprészek. 
Szerszám : asztalos, bádogos, gépész, lakatos, kovács,kádár 
kerékgyártó, ács, esztergályos, czipész, házi és gazdaság 
részére, tengelyek, ekerészek, valódi Fischer-féle reszelő* 
és ráspolyok, lószőr-,afrik Afripuoés tengeri fü, épület- és bú
tor vasalások, finom kávé, czukor, tea, rum, likőrök, cognac, 
fehér és vörös bor, valódi Meid inger-féle és öntött vas
kályhákkal felszerelt raktárukat.

Vidéki megrendelések legnagyobb figyelemmel és 
I gyorsan teljesittetnek, uj képes árjegyzékek kívánatra bér- 
f _ entve küldetnek.

POZSONY, I. Halászíapu-utcza 2. 
Ékszer-, arany- és ezüstáruk nagy 

== választéka == 
Órák Mermod Frére .tör Ste Croix.

Sg ( S váj ez)

Christofle & Cie Paris ------
------ . képviselőié.

Atapittatott 1834. évben-

Vidíki rendelőknek vaÍRsztiákal 
vesen szó gáL

00
000A
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0
í
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irdetmény.
Ezennel közhirré tétetik, hogy mintán a Magyar Királyi Pénzügy

minisztérium ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztálysorejáték (XIX. 
80rsjátékl I. osztályra szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főármitóknak 
árusítás végett kiadattak,

Az I. osztály húzása 1906 november 22 és 23 án tartatik meg. A 
húzások a Magyar királyi állami ellenőrző hatóság és királyi közjegyző 
jelenlétében, nyilvánosan történnek a Huzási teremben. Sorsjegyek a Magy. 
Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók.

Budapest, 1906 évi október hó 28 án.

IvdCagy- Üir. Szab. 
OaztáLly-BorBjéLték: Ig-azg-atóséiga.

Lukács LászJO. Hazay.

Barack-palinka 
arackcogn?c 
arack-creme 
Tulipán likőr 
Jép’iítőr

Port-Ar’linr-kes. 
Porth-Royl ru n 
Kecském vidít

Kecskeméti keserű 
ecskeméti gyomorkes 
ecskemeii gyogyke erű 

Tulipán cognac 
48 as likőr 

Influenza elleni likőr 
Ctke Walke liKór 
Malakoff és Mogador

Ji-ü.löxxleg-esség'eit.

Kapható :
Kertész Lajosnál Léván

Egyesült czeglédi szőlős
gazdák boreladási társasága 

CZEGLÉD.
Eívenlő-iti, bepinczdci és áruba bocsaj'ja 

a termelők tisztán kezelt legkitűnőbb 
borait

Nvd-á-itar-ja -s közvetíti ezentúl az 
egyes termelők magán plnczéiben 
sajátkezűleg gondozott boraikat is.

Kú o ö en előnyös siöveVezeteknek és 
vend u ölöknek a na unk va'ó bevásárlás, 
mert egész éven át egyforma és akár
milyen nagy ö'úvgoeu folyton ©gy és 
ugyanazon bort Miph»rjak.

E-.ufai áruba boc-iátjuk a legkitűnőbb 
siller »,i ,ü „Kadarka1* és zö'desfehér 
„Ezerjó11, „Rizling1* stb. f-jokat 19 mely -k 
több waggon v ütőiénél igen mérsékelt 
arban kaphatók.

LEVÉL vagy SŰRGÖNYCZIM 
Egyesült szőlősgazdák tarsasaga CZEGLEO.

Minden háziasszony
kérjen a legújabban érkezett' s közvetlen a termelőtől importált első minőségű

New-Cuba-Kávéből
melynek aromája kitűnő és természetes testetlen szinü =====— ......

WH Kilója 3 korona 20 fillér BV
4‘/s kilogr. postacsomag ára 13 kor. 50 fillér. =-■----- = -

Kapható: KERN TESTVÉREKNÉL Léván.

Pintér Józsa 
női divat terem Léva, Blumféle ház 

vette át a képviseletét és a gyár rendes áraiban vállalja az úri-, női- és gyermek
öltönyök díszítő- és bútorszövetek, függönyök, kézimunkák, szőnyegek, csipke és 
‘ ------  végáruk, Bzörmék stbiek vegytisztitásit és festését. --------------- -

Úgyszintén ágytollak tisztítását és fehérnemiiek mosását is.
A nagyérdemű közönséget biatositva kifogástalan munkájáról és mindenkor 

méltányos árairól, szives jóindulatába és figyelmébe ajánlja a képviseletet és 
siámos megbicást kér a 

_____ ■ Kováid Péter és Fia ezég.

e>

Nyomatott Nyitrai éa Tárta könyvnyomdájában Léván.


