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Hirdetmény.
Az országgyűlési képviselői választói 

jog uj törvényes szabályozásának czéijaira 
statistikai adat gyűjtés rendeltetvén el — 
ezen munkálat az 1904. évi márczius hó 
15-iki állapot szerint házról házra járva a 
hatóság á tál kijelölt egyének által ugyan
ezen hó 31-ig terjedő idő alatt fog ország
szerte végeztetni a 20 élet évet meghaladott 
férfiegyének szemé yi, és birtokviszonyait 
feltüntető statistikai lapok felhasználása 
mellett.

Midőn a város közönségét erről értesí
tem nyugtatásképen közlöm, hogy az össze
írandó adatok som adóztatási, sem más cé
lokra lel nem használhatók s egyenként közzé 
nem tehetők, sem illetékteleu egyéneknek 
ki nem szolgáltathatók, rae ynek biztositékát 
képezi az 1897. évi XXXV. t.-cz. lő. § a. 
meiy az elienvetöket 2 t.ójapig terjedhető 
elzárással és 600 koronáig terjedhető pénz
büntetéssel rendeli büntetni.

Felhívom tehát Léva va os lakosságát, 
hogy az adat gyűjtésekben közreműködő 
megbízottakat eljárásuk közben azon tudat
ban, hogy ezen taunká ut kizárólag egy az. ■ 
alkotmányosságunk egész jövőjére kiható • 
törvényjavaslat előkészítésének fogja fontos i 
kiegészítő részét képezni — megfelelő tá
mogatásban részesítse annál is n.kább, mert 
ugy avalósagnak meg nem felelő bemondásokat, ■ 
vaamiut az adatok beszolgáltatásának meg- í 
tagadását a feutebb hivatkozott törvény 13 
§ a 100 koronáig terjediie.u péuzljüutaiesul 
sújtja.

Kelt Léván, 1904. márczius 10. 
polgármester távo< : 

Szilassy Sázid-or 
főjegyző í

Márczius 15.
A „Szabadság, Egyenlő

ség, Testvériség* 11 * III. magasztos esz
méinek, az ujabbkori szentháromság e 
hármas megszentesitö igéinek, — ezek 
feltámadásának ötvenhatodig évfor
dulóját fogjuk kedden ünnepelni.

Ünnep ez; oly ünnepnap, melyet 
— ha a kalendárium nem is jelöl meg 
vörös betűkkel, mert sem párt, sem 

felekezet nem dekretálta annak, — 
általános nemzeti ünneppé tesz a ke
gyelet ; mert e nap emléke örökké 
kitörülhetlen betűkkel marad bevésve 
minden magyar ember szivében.

Örök lelkesedés forrása e nap, me
lyen a szabadság és egyenlőség szent 
tanai az addig szunnyadozó gondola
tokat, érzelmeket fölébresztették.

A fölébredés e napja forduló pontot 
képez nemzetünk életében. Oly ráz- 
kódtatással járt, melynek a viszonyok 
teljes ujraalakulása lett az eredménye; 
elűzte a levegőből azokat a miazmá- 
kat, melyekkel a népet századokon 
keresztül a hűbériség rendszeréhez, en
nek javára nevelték, táplálták. Szabaddá 
lett a gondolat, a szó, mely eddig az 
előítéletek bilincseiben lenyűgözve, 
néma hallgatásra volt Ítélve, kárhoz
tatva ; az egész társadalom uj alapokon 
épült fel.

Alkotmány, szabad szó, szabad sajtó 
volt az, amit a nemzet szikrázó’hangon 
kért, s oly meggyőző hangon követelt, 
mint igazi, vérében fekvő just, mely 
őt méltán megillete.

Mint mikor a fakadó rügy engedve 
a nap meleg sugarának, kibontakozik 
a szunyadó hajtásból, mint mikor a 
folyó fölött feltörik a jégpánczél, mely 
békói közé zárra és a csendes hullámok 
gyülekezve a résen magosán kitörnek; 
— ugy érlelődött meg ezelőtt 56 évvel 
a népakarat irányzó eszméje, ugy tört 
elő a szabad akaratnak, a fékezetlen 
szónak, a szabadságnak reggele.

A természet egyet értett a tespedő 
nemzettel, az a téli álom bilincseit rázta 
le magáról emez a a szabadság hajna
lára virradott.

A pihenő agyból kipattant a szel
lem szikrája s a heverő test izomzatát 
erős munkára serkenté, hogy vagy ki
merüljön a test, vagy pedig rugékony- 
ságát újra visszanyerve, csodát rnivel- 

• jen. Két hatalmas törekvés állott egy- 
i mással szemközt s ez volt a szabadelvű 
l reform törekvések harca a konzervatív 
1 eszmékkel.

A polgári és emberi jogok ünnepe 
ez a nap, mely azt hirdeti, hogy az 
ember csak annyit ér, amennyit mun
kásságánál fogva megérdemel ; tehát 
a munka és a polgári egyenlőség ér
vényesítésének ötvenhatodik évforduló
ját ünnepük kedden széles e hazában.

Igazán örvendetes jelenség, hogy 
i a nemzeti ébredés történelmi neveze

tességű e nagy napjának megünnep
lése, évről-évre mindinkább nagyobb 
arányokat ölt.

Örvendetes jelenségnek tartjuk ezt, 
mert márczius 15-ének megünneplésé
vel igazoljuk azt, hogy az 1848-iki 
nagy napok nagy eszméit teljesen meg
értjük, ezek magasztosságához fölemel
kedünk és megvalósításukért az ötven
hat év előtt szenvedett Leonidások 
példájára lelkesedni tudunk.

Az 1848-iki hősök lelkesedésére, 
önfeláldozó példájára, ezek utánzására 
szükségünk is van, ha azon ideálokat, 
melyeket az ujabbi reformokkal ma
gunk elé tűztünk, hazánk és polgártár
saink javára elérni akarjuk.

Legyen azon mártírok vére, kik 
ötvenhat évvel ezelőt érettünk — a 
jog és jogos önvédelem nemes, dicső 
harezában elestek, — éltető olaja sza
badságunknak. Magasztos példájuk, 
történelmi nagyságuk, mely Clio lap
jaira aranybetükkel, kitörülhetlenül 
marad bevésve, lelkesítsen és tanítson 
bennünket arra, hogyan kell egyetér
tőig ugy hazánk, mint egymás javára 
munkálkodnunk és kötelességeinket tel
jesítenünk.

Ha volt valaha maroknyi nép,mely 
sokat szenvedett : ugy első sorban a 
magyar az.Mennyi hős és hány mártír 

vére szentelte rueg a földet, melyen 
ma járunk ?

E névtelen hősök és mártírok ön
zetlen példája öntsön belénk a jövőre 
is kitartást és lelkesedést !

Japán népe.
Az utolsó időben, midőn a japán-orosz 

háború az egész világot élénken foglalkoz
tatja, nagyon sokszor szóba kerül a japáni 
nép. Az újságok nagy hasábokat Írnak ró
luk. A képes hetilapok illusztrálják is róluk 
irt czikkeiket. Szóval a mi csak eddigelé 
ismeretes volt, azt mind összehordjuk ilyen
kor. De hiszen ez a dolog természetéből fo
lyik. A maszka, mint a háborúnak egyik 
partnere, nem érdekei bennünket annyira, 
mint Japán. Hiszen az Orosz, az Osztrák- 
Magyar monarchiának Jegyik közvetlen tö- 
szomszédja. Japán messze keleten a Csendes 
óceán óriási teknőjében húzódik ívalakban. 
Szóval nagyon messze fekszik mitőlünk. 
Foglalkozzunk Japánnal, mert az divatos 
manapság. Ugy vagyunk, mint az angol-bur 
háborúban voltunk a búrokkal. A búr ro- 
konszenv óriási hullámokat vert fel s jogot 
teremtett magának nemcsak az irodalom, 
hanem divat terén is, a búr kalapok nagy
elterjedésnek örvendtek, a gyermekek össze
verődve búr háborút játszottak. Hiába,mint 
mindenütt ugy ezen a téren is hódolunk a 
divatnak. Aunak rablánczait akaratunk el
lenére is viseljük. Ugy vagyunk vele, mint 
a fiatal Ovidius volt a költemény írással. 
Az apja észrevette, hogy a fiatal költemé
nyeket firkál, jól elütlegelte, A fiú kérve 
kérte apját ; Parce páter virgae, nunqurm 
iám carmina seribam. (Ne verj apám, soha 
többé nem Írok költeményt). S íme a fiú 
kérését akarva, nem akarva egy hexameter 
alakjában adta apja tudtára.

Ott van a seccesio, ez is minden téren 
termékeny talajra akadt. Magunkban, vagy 
talán nyilvánosan is, sokszor nem tetszé
sünknek adtunk kifejezést, de mégis örül
tünk, akarva — nem akarva, ha valami 
secessioszerüt, hallottunk, vagy láttunk.

T A R_C Z A.
Isten keze-

— Elbeszélés a szabadságharozból, —

Irta: Abray Emil,
I.

A legdélibb két ifjú volt egész Becsben 
8 a legképzettebb és legkitűnőbb katona az 
egész császári hadseregben. Midőn együtt 
sétáltak az utczán, nem egy nő sóvár tekin
tete kisérte őket.

Mindkettő százados — kapitány volt, 
Midőn valamely katonai ünnepélyre csapat- 
jaik élén kivonultak, mintha a mithosz alak
jai, Hector és Achilles támadtak volna fel 
s állanak seregeik élén. Fegyvereik és dísz
ruháik csillogtak, tekintetük villámokat lát
szottak szórni.

Egyik huszár volt, a másik vértes. Egyik 
büszke magyar, másik még büszkébb germán 
faj. Egyik hazáját és a szabadságot szerette 
forró lelke egész hevével, másik a trónt és
koronát nemzetének ősi dinasztikus ragasz- j 
kodásával.

Csaknem mindennap találkoztak. Mind
kettőnek szive a birodalmi főváros legszebb 
hölgyének szereiméért lángolt

S az imádott hölgy mindkettőt egyen
lően tüntette ki, talán egyenlően is szerette. 
Hizelgett női hiúságának, hogy a harezok 
két legszebb, legdaiiásabb ifját rózsaláncza- 
ival lekötve tarthatja-

Hanem azok a gyöngéd rózsalánezok 
nemsokára szétszakadtak. A feltámadott nagy 
vihar széttépte azokat.

Egy Bzent láz futott végig egész Euró
pán, egy szent tűz gyulladt föl az egész 
Világon, milliók ajkáról hangzott a Bzabad-

; ság üdvrivalgása és milliók szivében lángolt 
' fel annak oltártüze.

És meghallotta ezt mindkét fiatal bős, 
egyik leikébe fogadta, másik mint hitvány 

’ áruezikket megvetette.
Mindkettő egy napon kérte meg szere

tett hölgyének kezét és szivét és a szép 
hölgy egyiket sem utasította vissza. Egyik
hez szive vonzotta, másikhoz hiúsága, — 

! Félévi határidőt tűzött ki, a mikor annak 
fogja kezét szivével együtt nyuj ani, kit 
erre a viszonyok között legméltóbbnak fog 

, tartani.
És mindkettő igyekezett e drága kincsre 

magát méltóvá tenni.
Kgy fájdalmas jajkiáltás hangzott nem

sokára végig az egész magyar hazán, az el
árult s mindenfelől megtámadott édes anyá
nak, a „hazának" esdö szózata gyermekeihez, 
hogy ne hagyják öt ellenségeitől meggyil
koltatni, hogy oltalmazza őt, ki jó, hü fia 

• akar lenni.
II.

Egy napon aztán a vértes kapitány 
haragtól villogó s diadalérzettöl ragyogó 
tiszta arczczal lépett szép hölgye el- azon 
meglepő újdonsággal, hogy bajtársa a huszár
kapitány, a tegnapi esős homályát fölhasz
nálva : századával együtt megszökött. Bizo
nyosan hazájába, Magyarországba ment, a 
lázadók táborába. Megszegte esküjét. Meg
gyalázta zászlóját.

A hölgy rózsás arcza halotthalvány lett, 
mig szemeiben az ijedtség és kétségbeesés 
láztüze gyulladott ki. Görcsösen ragadta 
meg a mellette levő karosszék támláját,hogy 
el ue essék.

Tehát ö uem birta egészen szivét, volt

akiért; öt eltudja hagyni, akit jobban szere
tett . . . Hazája 1

— Tettének nincs mentsége, folytatta 
tovább a vértes kapitány, ahol elfogják, 
agyon fogják lőni. A haditörvényszék ily 
esetben^nem ismer kegyelmet.

A hölgynek minden ize reszketett a 
láztól.

— Hitvány szökevény lett — végezte 
a vértes százados szavait — ki nem érdemli 
meg, hogy róla többé emlékezzünk. Meg
halt. Et vau temetve örökre 1

A kinzott hölgy, mint halálra sebzett 
áldozat vonaglott, kezeit összekulcsolva szo
rította homlokára. E pillanatban érezte,hogy 
az, ki öt elhagyta, a hűtlen, volt az ö egyet
len szerelmese, az ő egész világa. Elveszett 
menyországa 1 . 1 Ajultan omlott a terem 
szőnyegére.

III.
Elmúlt a kitűzött félév. A hősöknek 

most nem volt idejük szívügyeikkel foglal
kozni. Mindkettő ott volt, hova őket a leg
szentebb köteles égek szóllitották. Egyik 
hazájáért, másik uralkodójáért ontotta vé
rét. Már több órája, hogy a leggyilkolóbb 
csata folyik Isaszeg körül.

Bicske, Nagy-Káta és Isaszeg dombhal
main küzdenek legelkeseredtebben. Hősök 
bősök ellen. Gyávákat legyőzni nem di
csőség.

Az erdők, pagonyok füstölnek a lőpor 
füzétől, mértföldeken át reng a föld az ágyuk 
dörgésétől, mintha kitörni készülő Vulkán 
roszkettetné meg azt. A puskaropogás és 
ágyudörgés közül ki-kihallatszik a roham
oszlopok „éljen a haza" és a ,hurrah“ ri- 
valgása.

Ezernyi ezer derék vitéz harczol egy
más ellen s vív élet-halál tusát 1 Isten dönt
sön kinek van igaza.

Minden fa egy-egy erősség, melyet min- 
denik fél védelmez és ostromol, elvesz és 
visszafoglal. Mindenütt dörögnek az ágyuk, 
ropognak az apró fegyverek, csattognak az 
összeütődött puskaagyak és szuronyok. Min
denütt füst és láng, Isaszeg tűzben áll. A 
közelében levő erdőnek is egyrésze meg
gyulladt az égő haraszttöl. Füst, tűz és vér 
és golyózápor között nyomulnak a hősök 
előre. Mikor a töltény elfogy, a paskaagyat 
használják. Nem harczolnak többé. Verek
szenek.

Ma győzni kell.
Mindenik fél ezt mondja és mindenik 

fél be akarja szavát váltani. Mindenik az 
ország szivéért, a fővárosért küzd. Egyik 
vissza akarja venni, másik meg akarja tar
tani. Több, mint egy fél napon át folyik a 
csata, a legmakacsabb, a legvéresebb küz
delem. Egyik sem enged egy talpalatnyi 
tért is a másiknak.

Egy magyar dandár szuronyszegezve 
rohan a Tápió hidját visszafoglalni, köztük a 
hősök hősei : a 3-ik és 9-ik piros sapkás 
zászlóaljak. A szahadságharcz legvitézebbik 
vezére vezeti őket: Földváry Károly. Egy 
lovat kilőnek a’ hős alól, vezetékre ül éa 
nyargal előre a golyó és tüzzáporban. Másik 
csataméne is golytól találva dőlt ki alóla. 
Ekkor kezébe ragadta a zászlót, gyalog ro
han előre s egy negyedóra alatt a hid a 

] mienk birtokában van. Hetvenöt golyó ta
lálta a hős lovát, zászlóját és öltönyeit. Ö 
maga sértetlen maradt. — Mintha a mitho-



Tali i még nem is olyan régen volt, a 
mikor egy igen kedves színdarab, a Gésák 
volt a színpadok premierje. A szinmű ope
retté a japán nép társadalmából van me
rítve. Megismertet bennünket a japáni nép
pel, különösen pedig a nők világával. Bájos 
mozdulatu tánczok, csiliogó-viilogó lenge 
ruhák, éde , bájos exatikus zene, mindezek 
oly kedvesek, és megigézők voltak mi ránk 
nézve. Szivesen megnéztük a df ral.-ot több
ször is, csakhogy el eshessünk valamit a 
japán*  nép tetm szelébe . Akkor igazi divat 
volt a G ‘sá... Én is az általános divatnak 
hódolok, mikor a japáni népről írok egyet- 
mást. Nem akarom a közönséget száraz föld
rajzi leírásokkal fárasztani, hanem inkább 
szándékom bemutatni a japáni társadalmat. 
Hogy msnnyire érem el majd a célt, azt 
megbírálni az olvasó közönség jó ízlésére 
bízom.

A iapáni nép egészséges éghajlatú 
hazájában egészséges és vidám. Általában 
jellemzi őket az élet vidámsága, kecses és 
bájos ^rant való nagymérvű fogékonyság, a 
virágoknak, a zenének rendkívüli szeretető. 
Mindezek oly tulajdonságok, a melyek lehe
tetlenség, hogy fel ne kö'tsék bennünk ro- 
konszenviinket ée^rdeklödésiiuket, A zenéért 
és énekért valóságosan rajonganak, mert 
mint a német mondja: Wo mán singt, dórt 
láss’ dicbgerne nieder, det n bőeemenschen 
habén keine Lieder.

Igen nagy kedvelői a bohózatoknaa, 
mókáknak, gimnastikáknak, bűvészi mutat
ványoknak. Késő éjjelig elmulatnak ezeken 
vagy pedig elmennek a kávéházakba és ott 
mulatnak a szép gésák dalain, szavalatain 
és tánczain. Nekik nincs Ínyükre a monoton 
magábazárkozotr, megpenészedett egoista 
élet, ök az életet társas alakjában találják 
vonzónak. Milyen nagy haladás,! A theaiiáz 
náluk mindent póto . A mi kavéházainkat 
moi m tjük párhuzamér thea-
házaikkal. A tbe hazak ott olyanok, mint 
nálui . a sasz ó , Csakhogy nem a kártya 
ott a fő, íia. ír ;. szel emuek. a kedélynek 
• nemesítése és faj esetése. A gésákat nem 
keli egyszerű nőknek tekintenünk. A „gei- 
sak“ a legszellemesebb és legműveltebb nők 
Japánban. Az Írók, költők és művészek nagy 
része geisanö. A legtöbbnek virágneve vaD, 

szí ösrege láthafatlaij keze varázspaizszsal 
fedezte volna.

IV.
Helyre kellett hozni e veszteséget.Vér- 

tesek és bánhuszárok intéztek rohamot a 
magyar lovasság ellen.

Mint mozgó kőfal közeledett az ellen
fél zárt tömegben, fegyelmezett hadi rend
ben. Néha egy-egy ágyúgolyó kiütött közü
lök egyet-kettőt, majd egy egy jól irányzott 
kartács sepert utczát közöttük. Zárkóztak 
és robogva rohantak előre.

Szemben volt vele a magyar lovasság, 
élén a ,császár huszárokkal". Régi veterán 
katonák voltak ezek mindannyian, sokat is
mertek egykori német bajtársaik közül.Most 
mindjárt azok is megfogják őket ismerni. 
Ezeknek is rohamot futták. A kardok vil
logtak, a menték röpködtek, a paripák 
tombolva vágtattak előre.

Mindnyájok közül kiemelkedett ifjú, 
daliás vezérök ; tüzes telivér méné néhány 
öllel megelőzte a többit. A fiatal hős első 
akar az ellenféllel találkozni, álljon ki azok 
közül is a legbátrabb és legvitézebb. Aztán 
vívjon meg vele.

És kiállott azok közül is egy magas fő
tiszt. Termetes, daliás alak, a legjobb lovas 
és legkitűnőbb vívó az egész osztrák had 
seregben. A két ifjú vezér messziről felis
merte egymást. Nem sokkal azelőtt egészen 
más pályadijért versenyeztek : a birodalmi 
főváros legszebb hölgyének szerelmeért.Most 
még enné! is drágább kincsért; hazájáért az 
egyik, császárjáért a másik. — Mindenik 
szentségesnek tartja a magáét.

A lovassági két rohamoszlop egy pilla
natra megállott, Isten kezét vélte látni ve
zéreik párbajharczában.

Kétszer csaptak össze, a huszárfőtiszt 
már két sebből vérzett. Még egy harmadik 
villanása a kardoknak és a vértestiszt ha
lálra sebzetten omlott le lováról.

Ez volt Sebő magyar huszáralezredes 
és gróf Riedesel vérteaörnagy párbaja az 
isaszegi csatában.

Másik pillanatban összekeveredett a lo
vassági két rohamoszlop. A kardok peng
tek, a paripák tomboltak, a küzdők által 
felvert porfeileg mintegy aranyködbe bur
kolta a veres hsrczi jelenetet. Midőn a 
per felszállott, látni lehetett, a mint az el
lenséges lovaság Bzétveretve száguldott 
vissza.

Pár óra múlva az egész harczvonalon 
mienk volt a diadal, a győzelem.

Bizony Isten keze volt az, amely ben
nünket megsegített. Aldassék érte szent 
neve mind örökkön örökké.

Egyik részök fakadó bimbó, másik nyiló 
virág. A japán nők öltözete egy hálóköntös
höz hasonló hosszú ruha, a mely csak úgy 
villog a különböző diszkesektől. Igaz ugyan, 
hogy újabb időben már Francziaország női 
divatát majmolják. 8 igy igen tarka-barka a 
kép, ha pld. Tokio utczáin végig sétálunk. 
A férfiak is kicserélik a nemzeti 1 öotÖBt 
európai ruhával. Az iparost is érte már a 
nyugati civilizáció modern fuvalata. 0 neki 
is derogál már a régi nemzeti viselet, hanem 
helyette úgy öltözködik, m nt egy müveit 
európai.

A nő társadalmi helyzete egészen euró
pai. Otthonában úrasszony, ki szorgalmával 
gyarapítja a férje szerzeményét, neveli a 
gyermekeket. ,Japán a nevelés szempontjá
ból a gyetmekek paradicsoma*.  A gyerme
kek közt a szülők is gyermekek lesznek. 
Az a végtelen szeretet, a melyet, ők gyer
mekeikkel szemben tanúsítanak azt ered
ményezi, hogy órákhosszat eljátszanak velük, 
sárkányt eresztenek közösen. Milyen szép 
jellemvonások mindezek !

A japáni nép végtelen udvarias előzé
keny, józan és nyugodt. Európaiakkal azon
ban nem igen kö’.nek benső barátságot, 
házukhoz nem igen hívnak meg. Különösen 
a j«pán chinai háború után feltűnt ezen 
viselkedésük. A háború rájuk lealázó volt, 
s ezt Európának köazöuhetik. Az európai 
hata'mok oda szegődtek az orosz oldala 
mellé és a győző Japánra olyan békét rá
erőszakoltak, mintha ö lett volna a vesztes 
fél. Hallgatnak ugyan, de mit jelent hallga
tásuk, azt nehéz megítélni. A hallgatás vagy 
az önuralomnak ne továbbja, vagy pedig 
szinmuiaiás. Egyesen úgy vélekednek, hogy 
Japán, mihelyt nem keli tartani az európa
iad szellemi felső bőségétől, azouua. visszatér 
a régi mongol kultúrához. Eu ezt abszur
dumnak tartom, mert hiszen lehetetlenség 
elképzelni azt a momentán regressiv mera- 
morpho»ist, hogy egy kultur állam, mely 
fejlődésének zenitjén áll, egyszerre képes 
voiua az ős eredeti sötétségbe visszaha- 
nyatlani. A japánok velünk szemben tanú
sított gyanús magaviseletüknek oka egyedül 
a mi gyanús magatartásunknak természetes 
szüleménye.

A japánok érzeke természet szépsé
gei iránt bámulatos. ,A japán nem épit 
házai, mig ki nem nézi, lesz-e szép fekvése 
a háznak, van e szép kilátás, egészséges-a 
ott a talaj ? Ebben is utánzásra méltók a 
japánok I 8 mi*yen  az a japáni ház I Egy
szerű faalkotmáoy filigrán), csinos. A szobák 
körül egy verandaszerü folyo-ó húzódik.

Üveg táblák nincsenek a japáni házon. 
A szobák nincsenek úgy elkülönítve, mint 
uálunk. Az egész htz egy szoba, az egyes 
szobák eikü öuitése spanyolfalakkal törté
nik. A szoba padozata gyékényekkel van 
befödve. A japán család ott ül, ott étke
zik s épen azért nagyon bosszúsak, ha egy 
udvariatlan európai sáros czipövel durván 
beront a szobába,holott kinthagyhatta volna 
saruit az előszobában. „A szobák egyedüli 
dísze a tisztaság,"

Közoktatásuk egészen modern. Kísded- 
ovodáik, kötelező népiskoláik, felsöbb-alsó 
középisko'áik. egyetemeik egészen modern 
európai színvonalon állanak. Az egyetemen 
a tanulók nagy része jogász és orvosnöven
dék, de a technikai fakultás is nagy párto
lásnak örvend. Igen sok japáni ifjú nyer 
kiképezteiést az európai, különösen a párisi 
egyetemen. Magukkal viszik az a nagy szel
lemi tökét és hazajövet gyümölcsöztetik is. 
A japáni ember hazáját végtelenül szereti, 
ragaszkodik hozzá és képes minden anyagi 
áldozatra, ha kell, szives en feláldozza életét, 
mert hiszen „Dulce et decorum est pro 
patria móri*.  A sajtó is nagyban virágzik. 
Csupán egy adattal akarom igazolni. Japán
nak fővárosában a napi lapok száma 15, az 
egész császárságban megjelent hírlapok szá
ma 792. A statisztika igen változó, épen 
azért az adatokat nem kell szinigazságok- 
nak tekinteni.

Japán igen nagyot haladt. Végtelen 
finom érzékével assimiiálni tudta ez európai 
műveltséget. Igazán bámuluuk, hogyan is 
volt lehetséges ez a rohamos haladás. Nem 
lehet eldönteni, vájjon nemzeti jellegükben 
gyökeredzik-e ez a haladás, pillanatnyi mon
gol felbuzdulás idézte-e azt elő, vagy pedig 
geográfiái helyzetük diktálta-e ? Akár mi 
idézte elő, az mindegy. Tény az, hogy meg
van s ez dicsőségére válik Japánnak.
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Barsvármegye közigazgatási bizott
ságának ülése.

Barsármegye közigazgatási bizottságá
nak folyó hó 9-én tartott ülésében az alis- 
páu előterjesztette havi jelentését folyó évi 
február hónapról. E szerint a közigazgatás 
menete rendes volt. — A vármegye, a ren
dezett tanácsú városok és a községi köz
jegyzői karban változás a elmúlt hóban 
nem volt.

Kineveztettek járás faiskola felügye
lőkké : Az ar.-maróthi járásban Besse János 
áll. iskolai ‘tanitó kovácsii lakos, a garam- 
sznt.-kereszti járásban Riszner Ede nyug, 
kántor-tanító újbányái lakos, a lévai járás
ban Pelczer István r. k. tanító garam-kele- 
csényi lakos, az oszlányi járásban Vollner 
Ferencz r. k. tanitó brogyáni lakos, a vere- 
bélyi járásban Bárc’-y Gusztáv r. k. tanitó 
melleki lakos.

A m. kir. fö'dmivelési miniszter az
1903. év folyamán nagy ügybuzgalommal és 
szakértelemmel végzett kiváló munkásságá
ért Bodrogközy Zoltán, Eizenberg Károly, 
Kormanovich Endre, Ltndi Ede és Rubinek 
Nándor gazdasági tudósítóknak teljes elis
merését, Koperniczky József, Kosztolányi 
József, Moravek János, Pósa Béla és Zá- 
borszky Lajos gazdasági tudósítóknak elis
merését fejez'e ki.

A kir. pénzügyigazgató bejelentette, 
hogy f. év febr. hóban befizettetett egyenes 
adóban 118'838 Kor. 75 fi*l.,  hadmentességi 
díjban 455 kor. 45 fii, bélyeg- és jogille
tékben 73104 kor. 12 üli., fogyasztási- és 
ital.dóban 142-176 kor. 29 fill., tanítói nyug- 
dijban 2284 kor. 46 ül!., országos beteg
ápolási pótadóban 4335 kor. 02 fill.

A kir. tanfelügyelő bejelentette, hogy 
a cultusmini-zcer a lévai tanítóképző intézet 
igazgató-tanácsának és a kir. tanfelügyelő
nek több rendű felterjesztése elhatározta, 
hogy Léván a jelenlegi tanítóképzés czéljai- 
naa meg nem felelő tanitópző-intézeti épület 
helyett a városnak 5 cat. hold és 25 ezer 
korona építési költség hozzájárulása mellett 
300'000 korona értékben uj :anitóképzö-in- 
tézet< t állít.

Végül jelenti, hogy a kis-szecsei ev. 
ref. iskolának meglátogatóm alkalmival azon 
meglepő es a nemzeti irányú népnevelés 
szempontjából meg nem engedhető szokás
nak jött nyomára, mely szerint egyes szülök 
ismét.ö és mindennapi iskolás gyermekeket 
a tótnyelv elsajátítása v<g‘tt tót aj au köz
ségek iskoláiba küldik. E meglepő és meg 
nem engedhető szokásnak megszüntetése 
végett kü ön javaslatot tett a taufelügyelö. 
r.—t.

Léva r. t város tisztviselőinek, alkal
mazottjainak és szolgaszemelyzetének 

nyugdíj-szabályzata.
(Tervezet.) 

(Folytatás.)
28. §.

Ha a nyugdíjazott tisztviselő, alkalma
zott, vagv szolga elhal, — özveeye csak a 
20 §. feltételei mellett és a 21. §. kikötmé- 
nyeinek fenn nem állása esetében húz utána 
nyugdijat, illetve ellátási járulékot s részesül 
gyermekei után nevelési illetményben. A<on- 
ban a temetési járulék minden esetben kia
dandó, mely a nyugdíjas tisztviselő után az 
évi nyugdíj 25 %-a — de minden esetben 
100 korona ; az alkalmazottak és szo'gáknál 
pedig mindig 60 korona leend.

29. §.
Özvegyek és árvák ellátási igénye a 

férj, illetve az atya halálával,utószülötteknél 
a születés napjával ált be.

30. §.
Az özvegyi nyugdíjra és a nevelési já

rulékra vonatkozó igény — a 21 §. 5 pont
ján kívül — megszűnik :

1) az özvegyi nyugdíjra, vagy ellátásra 
nézve, ha az özvegy férjhez megy, vagy 
meghal ;

2) az árvákra nézve általában, ha a sza
bályszerű kort elérik, vagy meghalnak ;

3) ha az árva oly ingyenes ellátást 
nyer, — melynek értéke a nevelési járulé
kot meghaladja, — ennek megszűntével 
azonban igénybe újra felébred ;

4) ha az árva időközben annyi vagyon
jut. amennyi ellátására elegendő.

IV-ik fejez e t. 
Zárhatározatok.

31. §.
Ha a városnál iendszeiesitett állásra nő 

alkalmaztatik, ez az ellátási jogok elbírálá
sánál úgy a jogok, mint a kötelességek te
kintetében a férfiakkal egyenlőnek veendő. 
A férj azonban neje után a temetési járulé
kot kivéve — semmi nemű részeltetésre 
igényt nem tarthat.

Az árvák is csak akkor tarthatnak ne
velési járulékra igényt, ha szülők nélkül 
vagyontalanul maradnak, vagy ha élő aty
juk teljesen vagyontalan és keresetképtelen.

32. §.
A nyugdíjazott, vagy végleg kielégített 

egyének szolgálatból eredő városi követelé
sek, melyek közé azon nyugdíj járulékok is 
számitandók, melyekre a 34. §. értelmében 
a nyugdíj jogosult halasztást vett igénybe s 
még letörlesztve nincsenek, — azok járulé
kára is érvényesíthetők annak fele részéig s 
harmadik személyek követelései ellenében a 
város elsőbbséggel bir,

hoz

Ily városi követelések az özvegyi nyug
díjra, vagy ellátásra és a gyermekek neve
lési járulékára nem érvényesíthetők.

33. §.
A nyugdíjazás, vagy végkielégítés alap

jául számítandó szolgálati idő még ha az il
lető előbb lépett is t>e a város szolgálatába, 
1894. évi január 1-tői veszi kezdetét, — a 
később szolgálatba lépetteknél az eskütétel 
napja vétetik a számítás alapjául.

34. §.
Az 1894. január 1-töl, illetve az eskü

tétel napjától az 1904. évi január 1-ig ter- 
_ ----- i nyugdíjigényéé szintén
1904. évi január 1-én élvezett

I
I

jedö időre az illető 
köteles az 
törzsfizetéséoek évenkénti 2°/0-át a múltra 
nézve a nyugdj-alapra befizetni és pedig 
vagy egyszerre, vagy legfeljebb 4 évre fel
osztandó részletekben, — miért e szabály
rendelet életbelépte után a tanács vonatkozó 
fölhívása kézbesítésétől számított 30 nap alatt 
köteles ez iránt a tanácshoz Írásbeli nyilat
kozatot benyújtani, mit ha teljesíteni elmu
lasztana, az 1904. évi január 1-sö napját 
megelőző időre vonatkozó szolgálata utáni 
nyugdíj és minden igényről lemondottnak 
tekintetik.

35. §.
E szabályrendelet eletbe lépte után 60 

nap múlva a tanács az illetőkre vonatko
zólag megáliapitja kinek-kioec szolgálati 
ideje kezdetét s a jövőben felmerülhető ké
telyek elkerülése es megelőzése végett az 
illetőktől arra nézve Írásbeli elismerő nyi
latkozatot vesz. Mindezeket atanáci a kép
viselőtestülethez bejelenteni köteles.

36. §.
Ha a nyugdj intézmény fenntartásának 

szükségtelen volta bá-mely okból bekövet
keznék, annak megszüntetése s a nyugdij
ai p hováforditása iránt a felsőbb hatóságok 
jóváhagyása mellett a képviselőtestület ha
tároz.

Éten határozat a már szerzett jogokat 
nem sértheti.

Ha a közigazgatás államosítása bekövet
keznék, Léva város fenntartja tulajdoni és 
szabad rendelkezési jogát azon tőKe összegre 
vonatkozólag, mely az általa adott éven
kénti hozzájárulásból alapult.

37. §.
Ha a bor és husfogyasztá i államiadó

kat, — valamint a b >r-, hús-, szeszfogyasz
tási várod adópötlékokat beszedő „Javadaimi 
hivatal" megszüntettetnék, ebből kifolyólag 
annak alkalmazottjai a város és a nyugdíj
intézet ellenében e szabályrendelet alapján 
semmiféle igényekkel fel nem léphetnek, 
csupán a nyugdij-aiapra befizetett belépési 
dijak és évi hozzájárulási százalékoknak a 
nyugdij-a'apból való kifizetését követelhetik 
vissza kamataikkal együtt.

38. §.
Ugyaniiy (37. §.) rendelkezés alá esnek 

az állásuk beszüntetése miatt elbocsájtott 
dijnokok és szoígaszemélyzet tagjai is.

39. §.
Mindazon esetekben, melyekre nézve e 

szabályrendeletben intézkedés nincsen, az 
1885. évi XI. törvénycaikk rendeletéi az 
irányadók. 

I
40. §.

Az eddig megadott kegydijakat továbbra 
is — e szabályzat kereten belül — a város 
házi pénztára viseli.

E szabályrendele jogérvényts jóváha
gyás után azonnal életbe lép. — de csak 
azon esetre, ha a szabályzat 1-sö §-ában 
körülirt s a városi-illeték szedési jogot meg
állapító szabályrendelet felsőbb hatóságilag 
megerösittetik.

(Vége.)

Különfélék.
— Márczius 15. Léva város közön

sége erősen készülődik, hogy méitő fénynyel 
: ünnepelje meg a szabadság nagy napjának 
: évfordulóját. A rendező bizottság már vég

legesen megállapította az ünnepség prog
ramját, melyet a következő felhívásban kö
zöl a polgársággal; Polgártársak ! A magyar 
szabadság születésének 1848. márczius 15. 
napjának évfordulóján minden magyar em
ber lelkében hazafias kegyelettel, szivében 
fellángoló nemzeti büszkeséggel forduljon a 
múltak dicső emléke felé, a honnan tündö
kölve visszasugárzik e három szent ige: 
Szabadság 1 Egyenlőség ! Testvériség ! Szá
zadok fognak elmuloi.mig egy ehhez hasonló 
napra virrad a magyar. Mi késő unokák, 
minden időben hazafias kötelességünknek 
ismerjük nagy, nemzetként megünnepelni e 
napot. M<nden templomban szóljon az ének, 
minden ajkról szálljon ima a magyarok Is
tenéhez, hogy áldja meg a magyart. Mert 
Csak addig él egy nemzet, amig dicső múlt
ját megtudja becsülni. Léva város tanácsa 
és a polgárság képviseletében a 48-as bizott
ság régi szokásához híven e nagy nap em
lékét 1904. évi márczius 15-én párt és val
láskülönbség nélkül nemzeti ünnepként fogja 
megünnepelni, mely alkalomból Léva város 
és vidékének hazafias közönségét ez utón 
meghívjuk. Az ünneplés sorrendje a követ
kező : Délelőtt: 1. Reggeli 6 órakor az 

I ünnepnap jelzéséül a várhegyen megszólal
nak a mozsár-ágyuk. 2. Reggel 8 órakor 
minden vallásfelekezet templomában ünne- 

, pélyes Istentisztelet tartatik. 3. Reggel fél
9 órakor a kegyesrendiek templomában üq-



népi m.se. 4.Délelött 9 órakor a katb. fő
gimnázium intézeti ünnepély. 5. Délelőtt 10 
órakor az áll. taniióképzóueu intézeti ünne
pély. Délután : 6. Délután 4 órakor a piac
téren az emlekünnepéiyt a polgármester 
megnyitja. 7. A lévai Katii. Kör énekkará
nak eneke. 8. Hazafias szavalat. 9. Ünnepi 
beszed. 10. Szavalat. 11, A tanitó-képző 
énekkarának éneke. Ezután fáklyás zene 
mellett a temetőbe vonulunk, hol ének, rö
vid beszed és szavalat után a honvédsirem- 
léket megkoszorúzzuk. Az ünnepélyen meg
jelenő hölgyek számára — a piacz-téren — 
üllöhelyekröi gondoskodva lesz. Este 7 
órakor kivilágítás. A háztulajdonosokat és a 
lakosságot tisztelettel fölkérjük, nogy a 
nemzeti ünnepély nagyobb dísze végett reg
gel házaikat feilobogózni és este utczai ab
lakaikat kivilágítani szíveskedjenek. Este 8 
órakor az Oroszlán vendéglő nagy termében 
1 koronás teríték mellett társasvaceora.Kelt 
Lévan, 1904. márczius hó 8-án. A rendező 
bizottság. A városi tanács." Egyúttal arra 
is kéri a rendezőség a kaszinó, a körök és 
testületek tagjait, hogy az üanepély fényé
nek emelésében minél tömegesebb részvéte- 
telükkel közreműködni szíveskedjenek, miu
tán ez az ünnep nem egy párté, hanem az 
egész Magyarországé. A fáklyásmenet este 
6 óra után indul a temetőbe, hol megkoszo
rúzzák a honvéd emlőket.

a lévai állatni tanítóképző intézet 
ifjúsági „Ö iképzököre" az 1848-iki hősök 
emlékét kegyelettel megőrizvén szivében, e 
kegyelet kifejezésére 1904. márczius 15-ín 
_  1848, márczius 15-ének évfordulóján, — 
az intézőt zenetermében d. e. 11. órakor 
ünnepélyt rendez a következő szép műsor
ral : 1. „Szabadság dalok*.  Jatsza az ifjú
sági zenekar. 2. „Talpra magyar !“ Petőfi 
S.-tól. Szavalja Vértes I. III. éves. 3. „Ün
nepi beszéd". Tartja Kü y Kálmán alelnök. 
4. Ébresztő*.  Dallam es sziveg Nyizsnvay 
G.'tól. Énekli az ifjúsági énekkar. 5. „Fel
olvasás*.  Tartja Tötök Ernő IV. éves. 6. 
„48-as dalok". É lekli Doszpoiy I. III.éves, 
zongorán kiséri Liszy Jenő IV. éve , hege
dűn Pápay D. és Bremzay I. 111. évesek.7. 
„A magyar dal" Varady A.-tól. Szavalja 
Tóth Á. III. éves, 8. „Szabadság induló" 
Huber Karoiytól. Énekli az ifjúsági énekkar. 
9. „Ezer év után" melodráma. Szövege 
Pósa L.-tól, zenéje Tarnaytói. Szavalja Su- 
baly J. II. éves, zongorán kiséri L szy J, 
IV. éves. 10. „Contra festra" Eadrödi S.-tól. 
Szavalja Barthaiis J. IV. éves-11. „Marc.us 
15". Induló Bartos Gy.-töi. Játsza az ifjú
sági zenekar. Az ünnepély méltó párja le
end a fögimnáziumi ifjúság délelőtt 9 óra
kor tartandó ünnepélyének,melynek műsorát 
lapunk műit szamabau közöltük.

— Mál’CZius 15-ikét Hont varsánybán 
is lélekemelő iskolai ünnepéiylyei fogják meg
ünnepelni. At iskola tanítónője Libán Gi
zella növendékeivel s.;ep műsort állított 
egybe, a melynek egyes szamait a kis Ha- 
lasy Olga és Karvas Jenő fogjak előadni, 
Egyébbaent itt említjük meg, hogy az is
kola létesítésé és fe>virágzása űr. H a 1 a s y 
Kálmán és neje érdeme, kik minden lehető 
alkalmat megragadnak a község művelődé
sének előmozdítására.

— Honvédek esküje. A lévai 14. 
honvédgyalogezrednez kiképzésre bevonult 
ujonezoa ma egy hete délelőtt tették le az 
előirt katonai esküt a laktanya udvarán, a 
mely után a legénység csoportonként feleae- 
zetük templomába vonult ünnepi isteni tisz
teletre.

— A két protestáns egyház biblia 
Ünnepélye. Szép, magasztos es íelekemeiö 
ünnepet ült a két prot. egyház e hő 6-án 
vasárnap. A testvéries öleikezesnek szép je
lenségét adta a két testvér egyház félkészé 
azáltal, hogy a rét. lelkész az ag. hitv. ev.-ok 
templomában és megfordítva tartottak isteni
tiszteletet. E szokatlan jelenség élénk do- 
kumeutaloja volt a felekezeti békességnek, 
a felebaráti szeretetnek és a bibiúi közös
ségnek. V2IO órakor zsúfolásig megtelt az 
ág. hitv. ev.-ok kicsiny temploma. Az ájts- 
tos közönség odaadóan hallgatta a szónok : 
B irt ha József ref. lelkész beszédéi. „A 
biblia tanulmányozásának baszna" volt be
szédének fő tárgya, a melyet igen szépen 
kifejtett. Megelegedve es a hallottak alatt 
felfrissülve távozott a gyülekezet a ret.-ok 
templomába, hogy meghallgassa B á n d y 
Endre beszedet, mely a nagy nap jelentő
segét a legszebben méltatta. A zsoltár író 
szavai: „Az én iábamnak szövétneke a te 
igéd és az én ösvényemnek világossága" 
csendültek meg beszedőben, meggyözöleg 
fejtegetve minekünk a szentirást. Szép foly
tatása volt a délelőtti istenitiszteletnea az 
estéli „bibliai estély". A fogadó nagy 
terme kicsinynek bizonyult a hallgatóság be
fogadására. Felekezeti különbség nélkül je
lentek meg ott a társadalom minden osztá
lyából férfiak és nők egyaránt. Gyülekezeti 
enekkel kezdődött az estely. Majd C s e a e y 
Vilmos a ref. egyház főgondnoka nyitotta 
meg kedves beszebeu az ünnepélyt. U.ána 
B irt ha József és Báudy Fűdre leiké
szek méltatták az est jelentőseget. Az előbbi 
a „Britt és külföldi biblia terjesztő társa
ságról", az utóbbi magáról a bibliáról érte
kezett. Hogy tanulságos volt mindkét felol
vasás, mutatta ezt a közönség tetszés nyil
vánítása s az arezok és szemek örömteljes 
ragyogása. Ezután egy szép jelenet követ
kezett. Egy kedves kis leányka László 
Lenke jelent meg hófehér ruhában a pódi
umon. Már a megjelenésében, a fellépésében 

is volt valami misztikus, kimagyarázhatlan 
jól eső sejtelem, érzés. Mintha észrevétlenül 
az égből szállott volnak alá fehér ruhában 
egy kis angyal. Igen ; olyan volt ö tényleg. 
Szabolcskanak a Biblia czimü költeményét 
szavalta. Minő erő, minő varázs csendült 
meg e kicsiny gyerek gyenge szavaiban. 
Mily jói esett ezt hallani mindenkinek, mu
tatta az a sok öröm köny, mely alá hullott 
a szemekből, igazolta ezt a kedves nagyapa 
könytöl ragyogó sseme. Majd Medveczky 
Sándor az ág. ev. egyház h. felügyelője 
zárta be szivböl jö szavakkal a szép vallá
sos estélyt, mire a gyülekezet Kriek Jenő 
tanár precziz harmonium kísérete mellett 
az Erős várunk neküuk az Isten kezdetű 
szép eneket elénekelve szétoszlott.

— Sorozás. Hogy az obstrukció le
szerelt s az 1903. évi újoncokról szóló tör
vényjavaslatot a képviseló'ház elfogadta, a 
törvényhatóságok már is intézkedtek a so
rozás megejtéséről. — Barsvármegyében a 
sorozás a következökepeu fog megejtetni : 
G iramszenttereszten márczius 21—24, Uj- 
b-nyán 1904. márczius 26, lévai járásban
1904. márczius 28 — 31,április 1—5, Léva 
városában W04. április 6. Oszlányban 1904. 
április 8—9. Aranyosmaróthon 1904. április 
11—13, Verebélyeo 1904. április 15—17, 
Körmöczbányán 1904. április 28.

— Esküvő. Pollak Vilmos lévai 
fakeroskedő f. hó 15-én tartja esküvőjét 
H e r t z k a Matild úrnővel Beszterczrbányán.

— Gyászhlr. Bódogh Lajos, Léva 
varos Köztisztelet álló polgármesterének ne
jét, Bagi Maria úrasszonyt a kegyetlen 
sors fájdalmas veszteséggel sújtotta, a meny
nyiben édes atyja id. Bagi László Kecs
kemét th. város egykori polgármestere és 
nyugalmazott árvaszeki elnöke Kecskeméten 
folyó hó 9-én 85 éves korában, végelgyen
gülésben elhuuyt. A ritka szép kort ért 
öreg ur holttestét, kinek ravatalánál nagy
számú családtag és rokonság áll könnyezve, 
folyó hó ll én helyezték örök nyugalomra 
az ottani családi sírboltban, Kecskemét vá- 
rcs közönségének impozáns módon nyilvá
nult részvéte mellett.A dás és béke poraira !

-Barsmegyei Kereskedelmi Egye
sülés. Az a mozgalom, mely az Országos 
Magyar Kereskedelmi Egyesülés szervezé
sére hazánk fővárosából kiindult, minden 
magyar kereskedő lelkében komoly vissz
hangot keltett. Régi mulasztást pótolnak a 
magyar kereskedők azzal, ha közös szerve
zetben egyesülve érdekeik e ömozditására 
törekednek és igy a magyar kereskedelem 
színvonalának emelésével teljesen kiveszik 
részöket a magyar nemzeti állam kiépítésé
nek munkájából. De hogy az országos szer
vezet a szükségtől felrótt összes feladatait 
kellőképen teljesíthesse, szüksége van vidéki 
központra is. A lévai kereskedők is akcziót 
indítottak, hogy Barsmegye és a szomszédos 
érdekeltség részére Barsmegyei Kereskedelmi 
Egyesülés czim alatt, Léván székelő gócz- 
pont létesüljön, a mely a következő kettős 
feladat teljesítésére alakul: 1. Mint vidéki 
központ, hogy az O. M. K. E. czéljait an
nál hathatósabban előmozdíthassa és szolgál
hassa. 2. Hogy a góczpont területének azon 
különleges helyi érdekeit, me yeket a köz
pont a dolog természeténél fogva nem ré
szesíthetne a kellő figyelemben, szakadatlan 
és fokozo t ápolás tárgyává tegye. E végből 
a szervező bizottság felhívja a kereskedő
ket, hogy egyesülés kötelekébe lepve támo
gassák azt anyagilag és erkölcsileg. A B. 
K. E. néhány hét múlva fogja szervezkedő 
gyűlését megtartani, melyen az O. M. K. E. 
kikü.döttei is részt fognak venni. Ismerve 
kereskedőink kiváló érzékét minden jó és 
helyes ügy iránt nem kételkedünk benne, 
hogy az alakítandó egyesülés a legszebb 
eredményeket fogja kivívhatni a magyar 
kereskedelem és így a magyar haza javára. 
A szervező bizottság tagjai Blumenthal Jó
nás, Braun Gyula, Faragó Sámuel, Kern 
Vilmos, Kiéin Sándor, Pollák Adolf, Weisz 
Benő, Weisz Jenő, Wertheimer Vilmos.

— Haláleset. A paulai szent Vmczé- 
röl nevezett irgalmas nővérek balassa-gyar- 
mati rendházának fönöknöje aki egykor a 
lévai rendhaz szelíd lelkű valóban szere
tett vezére is volt Zalka Calasantia, 
a rendnek 41 év óta tagja áldásos 
életének 56 évében, az anyaszentegyház 
kegyszereinek ájtatos felvétele mellett hosz- 
szu, de beketüréssel viselt betegség után 
folyó hó 5-én este az Urban csendesen el- 
szeuderült. A boldogultnak romlandó hült 
tetemeit folyó hó 7-én helyezték örök nyu
galomra. Az örök világosság fényeskedjék 
neki I

— Uj tűzoltó iöpaxancsnok.A lévai 
önkéntes tűzoltó egyesület ma egy hete tar
tott közgyűlésében főparancsnokká Farkasa 
Orbán lévai kir. járásbirósági irodatisztet,az 
egyesület egy régi, kipróbált tagját válasz
totta meg.

— Visszahelyezés. S z t e h 1 i k Ist
ván m kir. 14. honvedgyalogezredbeli fő- 
hadnagykezeiötiszt, ki Nyitrára volt áthe
lyezve, Lévára viszahelyeztetett.

— Legényvirtus. Az ágói korcsmában 
e hó 5-én az odavaló legénység mulatott, 
miközben természetesen jól felöntvén a ga
ratra duhajkodni kezdettek. Két jóbarát 
Szitás Lajos és K i s János összevesztek 
s összeverekedtek. Szitás Lajos Kis Jánost 
főldhözvágta s a földön összerugdosta, a mi
nek következtében Kis János bélrepedóst 

kapott, s e hó 8-án nagy kinok közt meg
halt. A bíróság a virtuskodó pajtás ellen 
megindította a vizsgálatot.

A ki kertjét szereti, szép virágo
kat és kitűnő konyhakerti terménye
ket akar, az fedezze szükségletét Mauthner 
Ödön cs. és kir. udvari magkereskedésében 
B alapesten, Bottenbiller-utcza 33. A ezég 
idii árjegyzékét, meiy 226 oldalra terjed, 
kívánatra mindenkinek i n g y e n küldi.Ezen 
árjegyzék az általánosan ismert, világhírű, 
kitűnő magvakon kivü), még a küiönösen 
érdekes és meglepő konyhakerti- és virág- 
ujdonságnaa egész sorozatát is tartalmaz'a.

Szerkesztő üzenetek.
A. Zseliz. Névtelen költeményeknek elvből nem 

adunk helyet. F. Érdekes közleményeit a legközelebb 
sorra kerítjük.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet és nyugtázás.

A „Hazai Villamossági részvénytársa
ság*,  moly a világitási üzemet a „Magyar 
Siemens Schuckert Müvek" villamossági rész
vénytársaságtól még csak folyó évi február 
hó 1-án vette át, már is tanujelét adta jó
tékonyságának, a mennyiben vállalati elődje 
nemes példáját követve, — mely a villamos 
felszerelést a Stefánia Arvabázban teljesen 
ingyen bevezette — a villamos áramot hec- 
tówatt — óránként 4 fillérre szállította le 
és a felszereit óraszámláló használati diját 
pedig elengedni szives volt; — továbbá 
Juhász István ur az I-sö tized gazdája 10 
koronát, — Novotny Ernő gimn. VIII. 
oszt, tanuló egy gyűjtés fölöslegéből pedig 
7 korona,készpénzt juttattak árvaházunknak.

Midőn ezen humánus eljárást — e lap 
szívességéből — a legnagyobb örömmel hoz
zuk nyiiváuosságra, — fogadják a nevezett 
urak és vállalatok árvaházunkkal éreztetett 
nemes jó indulatukért hálás éa mély köszö- 
netünket.

Léván, 1904. márczius 2.
Levatich Gusztavne Faragó Sámuel

a lévai nöegy*et  alelnöke, a lévai nőegylet titkára.

Nyilvános számadás.
Léva város és vidékének lelkes közön

sége a múlt évben is Dr. Szabó Gyuláné és 
Fejes Elekué úrasszonyok gyűjtő ivén ke
gyes volt a Stefánia Arvaház karácsonyfá
jára szivbeü adóját leróni.

Fogadják ugy a kegyes adakozók, mint 
a gyűjtést eszközlö hölgyek egyletünk hálá
ját, hogy áldozatkészségük által módot nyúj
tottak a gondozásunkba vett árváknak a 
karácsonyfa felállításával és a szent ünnepi 
étkezés megjavításával örömet okozni;

Léván, 1904. febr. hó 15-én.
Levaticli Gusztavne, Toötli Zsigmoniué,

a lévai nőegylet alelnöke a lévai nőegylet gondnoka.

Faragó Sámuel, Jozseicsek Géza
a lévai uöegylet titkára. a lévai nőegylet pénztárosa

Adakoztak ; E. m. ált. bizt. társaság, 
Báthy László, Lévai tak. és hitelintézet, 
zárdái apácza fönöknö, Schoeller Gusztáv 
10—10 K., Magyarok asztaltársasága a köz
ponti vendéglőben 1K., Rzehák Laura,Grotte 
6—6 K., Dr. Kmosko Béla 5 K., Kern 
tesvérek füge, szilva, cukorkák, datolya,dió, 
4 K., Dr. Karafiiáth Máriusné, Borcsányi 
Győzöné, Rutkay Istvánné, Leidenfrost Tó- 
dorné, Rudnyánszky Tituszáé 4—4 K., Bó
dogh Lajosné, Győiffy Gézáné. Féja Kál
mánná, Levatich Gusztávné 3—3 K., Rtedl 
Zoltánná 2 K. és 3 drb. diszes könyv, özv. 
Henyeyné, Faragó Samuné, özv. dr. Vietó- 
riszné, dr. Prisznerué, Gyapaiué, özv. Leva
tich Mártonué, Levatich László, özv. Bole- 
man Józsefné, özv. Bo’eman Edené, Vigadi 
Virgiiné, özv. Gyenes Józsefné, Rázgha Ká
rolyné, Baloghué, N. N., Skita Sándorné, 
Csekey Vilmosné, Bellán Adolfné, Kegyes
rendiek, Szabó Lajosné, Holló Sándorné, 
Kuruez Ernöné, Bobokné, Dr. Novotni Im- 
rené, Belcsák Lászlóné, Hetzer Adolfné, 
Thuróczy Lörinczné, Toóth Zsígáné, Mihál- 
csicsné, Medvecky Sándorné, Dr. Medvecky 
Károlyné, Ordódy Endréné, özv. Styaszny 
Antainé, Eogel Józsefné, özv. Fejes Élekné, 
Mácsayné, Farkas Orbánná, Hoffmanné, 
Laog B. S.auterné, Huberth Vilmosné, Dr. 
Frommerné, Balbach Lajosné, Kabina Er
vinné, özv. Skvórné, Szilassyné, Dr.Domján 
Lajosné, dr. Szabó Gyula, Klain Ödönné, 
Vosztruha Györgyné, Józsefcsekné, Baja- 
csekné, Szilassy Beláné, Nyitray Ferencz 
2—2 K., Ivánkevits, Roxer Jánosné, Berkó 
Istvánné, Dr. Katona Jánosné, özv. Czirok 
Jánosné, Kenézyné, G. Gy., Fogler Lajosné, 
Fenyvesi Károlyné, Svarbáné 1—1 K.,
Torma Lajosné 1 kosár dió, Schubertné 
játék, Pollak Adolfné játék, Kohn Lajos 
karácsonyi ezukorkák, Goldb.unner Sándor 
ezukorkak, ÁmstetterImre karácsonyfadísz, 
Silbinger Zsigmond csemege.

Lévai piaeziiraK. 
Kovatvexető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 16 kor. 20 fill. 
17 kor. 40 fill. Kétszeres 13 kor. 40 fill. 
13 kor. 80 fill. — Rozs 12 kor. 60011.13 kor. 
20 fi'l- Arpall kor.60ül). 12 kor. 60 fi i 
Zab 10 kor. 60 fill. 11 kor. 20 fill.— Kuko 
rioza 10 kor. — fill kor. 11 — fill. Bab 
12 tor. 40111. 13kor. 20 fill. — Lencse 17 kor. 
— fill. 18 kor. — fill. — Köles 9 kor. 20 fill. 
10 t or. —fiit.

Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten. 
Lóheremag 62 70 — korona Luczernamag 
54 60 korona, Impregnált Répa mag 
36 öOzor. Répamag — — kor. Muharmag

®’/a kor Biltaczim 15 16 — kor.
Bükköny 61/, 7 kor.Vöröshere 62 70 kor.
Fehérhere----- Komoczini fűmag — —
Thimothems — — kor. Nem impregnált
28 kor. 48 kor.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1904. évi márczius hó 6-tól 1904. márczius hó 13-ig
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Halálozás.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

özv. Pasztjer Lörincz 62 gutaütés

özv. Simovics Ist vánné 74 bélcsavarodás
Melicher Zsófia

Özv. Zvolenszki Sándorné 63 tüdőgyulladás
Havran Erzsébet

A kacs János 56 tiidövész

Prachár Géza 18 tüdövész

Nyilttér.
V. 151/1904. vhtó szám.

Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a lévai kir. járásbíróság
1903. évi V. 789/1 számú végzése követ
kezteben Dr. Balogh N. Imre bpesti ügyvéd 
által képviselt az Első berliui óvadék társa
ság javára Szegedy Miklós ellen 88 kor. 
és jár. erejéig 1901. január hó 11-éu foga
natosított kielégítési végrehajtás utjáu felül 
foglalt és 762 koronára becsült következő 
ingóságom u. m. : bútorok, kepek és ágyne- 
müek nyilváuos árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbíróság 
1903-ik évi V. 789/2. számú végzése 
folytán 88 korona tőkekövetelés ennek 

1 1903. évi október hó 1 napjától járó 5% 
í kamatai, és eddig összesen 14 kor. 77 fillér

ben biróilag mái megállapított költségek
1 erejéig Léván Szegedi Miklós lakásán 

leendő eszközlésére 1904. évi márczius 
17-ik napjának d. e 10. órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 

I ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
I hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 

LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

A mennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és felülfogialták és azokra 
kielégítési jogot nyerte': volna, ezen árverés 
az 1881. LX. t.-cz. 120. § a értelmében ezek 
is elrendeltetik.

Kelt, Léván 1904.évi márczius hó 8-án.
Karácsonyi Fái 

kir. bir. végrehajtó,

FOULARD -SELYEM 
blúzokra és ruhákra métorenkint oO krtról, 3 frt 70 
krig. Bérmentve és már elvámolva, Gazdag mintavá
laszték póstaforduitával.

Hennebérg selyem-gyár Zürich.

Van szerencsém a n. é. helybeli és vi
déki közönség b. tudomására hozni, hogy 
.Léván ■ - ----------===
— Láng közp. kávéházzal szemben 

(Klain Ödön féle házban) 
egy a mai kor igényeinek megfelelő 

Férfi és gyermekruha 
és női felöltők

üzletet ~—■—. . ... ----- ——
SMF*  f. évi február hó elejen **W  

-------------------- r~-megnyitom. 
Dús választék minden elgondolható mi

nőségű és alakú kész

férfi és gyermekruhákban 
továbbá óriási nagy választék 

MF*  a legújabb női 
felöltőkben "'Mi 

férfi felöltök, Ulster, Havelok. Jaquet 
Ferencz József öltönyökben 

folyton újdonság gyermek 
ruhákban, ——— 

üzletemben mindeu egyes darabon a legju" 
tányosabb

Üdf*  szabott étr
megjelölése kizárja az esetleges túlfizetést 
és kellemetlen alkudozást.

A n. é. közönség becses pártfogását 
kérve vagyok teljes tisztelettel

Feiner Gyula 
központi férfíruha áruház 

és női felöltök raktára.
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MEGHÍVÓ.
Az újbányái népbank részvénytársaság 19O4.évi márczius hó 21-én délután 3 órakor saját helyiségében 

XVIII. évi rendes közgyűlését tartja, melyre a tisztelt részvényeseket ezennel meghívja.
Újbányán. 1904. márczius 4 Az igazgatóság.
A. közgyűlés tárgyai: 1. A közgyűlés megalakulása. 2. A jegyzőkönyv hitelesítésére vonatkozó intézkedés. 3. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése. 5. Az 

1903. évi számadás és mérleg előterjesztése s a fe'ügyelö bizottság jelentése alapján a felmentvény megadása. 5. A tiszta nyeremény felosztás iránti intézkedés. 6. Az igazgatóság és 
felügyelő bizottság és póttagjainak megválasztása. 7. Az alapszabályok módosítása 8. Indítványok.

Figyelmeztetés ! A ki a közgyűlés szavzati jogát gyakorolni kívánja, tartozik az alapszabályok 15 §-a szerint a részvényeket a közgyűlés előtt az intézeti pénztárnál téritvény mellett bemutatni.

Tartozik. Mérleg-számla 1903. évről. Követel.

F. k.

lapszám
"V agyon:

Készpénz maradvány 1903. évi deczember hó
Cselekvő váltó - -- -..........................
Váltó kamat .............................. . . - -
Jelzálog kölcsön -.............................. * *
Jelzálog kamat - -...............................
Ingóságok
Előlegek........................................................
Intézeti házak - - - -..........................
Visszleszámitolási kamatok..........................

31

Összeg F. k. T e ti e? r :
összeg

lapszám
korona fii.

249
296
297
297
286
277
295
292
299
285

Részvénytöke...............................................
Tartalékalap .........................................................
Betét.........................................................................
Betét kamat I */»  évi 5512.07 11 >/• évi 6033.94 - 
Hátralékos betét kamat adó ...............................
Oszt. tart, alap . ...............................................
Visszleszámitolt váltók.....................................

Átmeneti jelzálog kamatok....................................
Osztalék...................................................................
Nyeremény egyenleg ----------

32000
22787 

250344
11546

603 
2498 

15448 
1732 
2283
480 

6118

05
07 
01
70
90

26
43

86

345842 28

korona

G936 
196362 

168 
131221

10096

345842

Kelt Újbányán. 1903. évi deczember hó 31-én.

Ölük János s. k- Dodek Ignácz s k.
pénztáros. igazg. tag

Kohn Miksa s. k. Baumann Samu s. k. Ör. Rischanek Béla s. k. Dubraviczky János s. k.
igazg. tag. igazgató. aligazgató. könyvvivő.

Ezen az 1875. évi XXXVII. t. ez. 199. szakasza értelmében elkészített mérlegszámla az alulírottak által a fö- és mellékkönyvekkel minden részében összeegyez
tetvén, azt helyesnek és megegyezőnek találtuk.

Staud Nándor s. k.
felügy. biz. tag.

Nizsnik Béla s. k.
felügy. biz. tag.

Koperniczky József s. k. 
felügy. biz elnök.

Czibulka Adolf s. k. 
felügy. biz tag.

BFÁDY féle

FONTOS
GYOMORBAJOSOKNAK! 

Étvágyhiányt, gyomorfájdalm-kat. 
émelygést, syomorg'engeseget. fő
fájást, emésztési zavarokat »tb. 

gszüutet azouual a vilávbirii 
valódi

2(ezelőtt Hille) fióktelepe és műhelye : 
GELLERT IGNÁCZ. és társa, 

Budapest, Vi. Terez-körut 4’.
= (Telefax 12-91 ) —
Aj inljnk íz elismert legjobb, legtőkéletes *bb, 
legtarn'snbb gyártásit drezdai benzin-motorokat 
lokomobilokat és széngáz fejlesztés genera- 

torosi motorokat.

Gyér : Nyerges Újfalu (Esztergom n? ) SürgöDyczim : Eternit Budapest.

ETERNIT-PAIi A
MÁRIACELU GYQMORCSEPPEK.

Bek e/.er köszönő és elismerő nyilatkozat ! Kis üveg használati 
utasiUsoal MO fillér, nagy üveg 1 40 korona 

--- , »■ - <éyóarynzertárakban kapható.
Főrakár : BRADY C. gyógyszertára 

„Magyar Királyhoz*  Becs, honnan kívánatra 
aingyen küldetik az érdkes „Spéci dbroschüru, 

5 kor. beküldése után 6 kis üvegig 
4 50 kor. beküldése mellet 3 nagy 
üveg lesz, bérmentve küldve. Képvi

selet Maqyarország restére :
TÖRÖK JÓSZEF 

gyógyszertára ButlapCMÍ.
Király-utcza 12.

Óvakodjunk után
zatoktól ! A va
lódi MÁR'ACELLi 
<fyo-»,orcseppek férni 
véd jegy *ry.l  al •-

ir.iH.Hl kell, hogy 
ellátva legyenek

Azbeszt-cement-pala
HATSCHEK LAJOS SZAB.

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

Kávé. ----------
1 klg. frt. kr. 

. . 1.60 

. . 2.20 

. . 2.20

meg-8000 gép a legteljesebb 
elegedésre szállítva-

Ma'omüzeinre, darálásra, takarmínykemrákba, 
tejgazdaságoknak, favágáshoz, vizamelésre, csép
iéihez és minden más gazdasági és ipari mun

kához a legjobb üzemorő.
A drezdai motorok minden verseny vizsgálaton 
és kiállításon a legelső dijakkal lettek kitün

tetve.

Kedvező fizetési feltételek 1 
Legmesszebbmenő jótállás!!! 

Uj! Budapesten főműhelyt Uj ! 
I-*’’ rendeztünk be drezdai mü 

vezetővel és szerelőkkel. g

. . 2.10
2 —
2.—
2.20
2.20
2.20
1.60
1.30
2.40
1.20
1.—

1.60
2 —

2.

Kapható:
Kern Testvéreknél, Léván.

Ingatlan eladás.
Néhai Tuka József örökösei megbízásából ezennel közhírré teszem, 

hogy a tulajdonunkat képező alábbi ingatlanokat szabad kézből eladom.
a) Földek : ólévai 3265, urbáni 2752, kereszthegyi 9309, ispita 2552 □ 

öl; b) közös legelő 1044 □ öl; e) alsó-rét 5521, váralatti rét 2370 □ öl; d) 
Ó-Urbánban szőllő (kis része uj szőílő, nagy része föld, hajlék, pincze) 2006 
□ öl; e) kőbányai 2 jog: f) házak; Kereszt-utczai 2 számú, Damjanich-utczai 
352. számú.

Felhívom a venni szándékozókat, hogy ajánlataikat: Tuka Antal 
kántortanitó Selmeczbányán. czimre folyó év márczius 25-ig küldjék 
be. Az ingatlanokat összesen, vagy külön-külön is eladom.

Fentartom magamnak a jogot, hogy az ajánlatok közül szabadon vá
laszthassak, vagy az ingatlanokat az ajánlatok mellőzésével is eladhassam.

A tehermentes ingatlanok részletes jegyzéke és helyszíni rajza a lévai 
telekkönyvben megtekinthető. A keresztutezai 2, számú telek és ház 
kitűnő fekvésénél fogva bérháznak, vendéglőnek, kereskedésnek 
különösen alkalmas

Selmeczbányáu, 1904, márczius 3.

Tuka Antal
ktanitó.

i

Elpusztíthatatlan, könnyű, tetszetős, olcsó és tűzálló tető-fedőanyag. 

ETERNIT MÜVEK Hatschek Lajos Budapest, 
VI., Andrássy-ut 33

Elsőrangú referenciák- — Jótállás. — Évi gyártás 1500 kocsirakomány. — 
Kérjen, ismertetést.

JÓSZSBSZÁU 7£L JÍVUKA!
Gazdasági gépek, gepreszletek, töm
lők, vízmentes ponyvák, merlegek es 
gepszijak, szerszám, vas- es aczel 
főraktár. Portland cement es Hyd 

raulikus mész stb. 12

Minden családnak
saját jól felfogott érdekében csakis a

Kathreiner-fé’e
Kneipp-maláta kávét

szabadna pótlékul használnia 
a mindennapi kávéitalhoa.

14.1'b

melyek megeredéseért felelősség rállaltatik !
Amerikai alanyon készült legkiválóbb cseme.ge- 
és borfajokból teljesen fajtisztán, tökéletesen 
forrott, dús gyökerezésü peldáuyok szokvány 
minőségben, mérsékelt árakon. Tavaszi szállí

tásra megrendelhetők a

KQkűllöroBűtí Első Szölöoltyanytelepnel.
Medgyes, N.Küküllö megye.

Tulajdonos CASPARI FRIGYES 
okleveles szőlész, az erdélyrész*  sz. gazdasági 
egylet szőlészeti és borászati szakelőadója, Barbu 
A. Stirbey herczeg romániai szőlőtelepeinek igaz
gatója. N.-Küküllő vármegye v. szőlészeti biz

tosa stb.

Lugas szölöoltfányok szintén mérsékelt árakon.
!Készlet egy millió!

Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Nyomatott Nyitrai Tám ktnyvnyomdőjóban Léván.


