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vidéken és Léván házhoz küldve:
Egy évre ... 10 kor. — fin. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill. 
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.

pernek pó.t.ut.lrínyny.l kütdbelök.

Kurr" 20 fillérért kaphatók

a kiadóhivatalban. BARS. hirdetések
Néfyhasábos petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fii!., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Bélyegdij minden epyes beiktatásér tO fillér 
Hivatalon hirdetmények

100 szóig 2 kor. <0 fill., azontúl minden sző t 
fillérjével számittatik.
A nyíl ttér ben:

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

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen: hetenként egyszer

+ vasárnap reggel.
A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 

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

Husvét.
A feltámadás magasztos ünnepét üli 

a keresztény világ, a Megváltó feltá
madását, kinek halála kétségbeejtő 
gyász, feltámadása pedig évezredek 
óta visszatérő, soha meg nem szűnő 
vigasztalásunk.

Halljátok meg a feltámadást hirdető 
ba'angot, megtört szivek, a melyek 
szeretteitek sírja felett véreztetek!

A porló szivek újra feltámadnak a 
nagy pillanatban. Feltámadnak a halot
tak 8 akik szerették egymást, az örök 
szeretet honában, Istennél egyesülnek 
szeretetük örökké való érzelmében.

Halljátok meg a feltámadást hirdető 
harangok szavát, kik eszmének éltetek, 
eszméért küzdöttetek, érette üldöztetést 
szenvedtetek s az fáj szerfölött lelke- 
teknek, hogy elbukott véletek egy 
eszme is.

Oh, mily tévedése a gyönge emberi 
szellemnek ! Eszme nem bukhatik el s 
kik érte hulltak el véres földi harcban, 
azok az eszme örökkévalóságát készítik 
elő s annál fényesebben ragyognak 
annak sugarai, minél korábban örven
deztek bukásának ellenségei.

Az eszme feltámad és fényt borit 
azok sirhalmára. kik eszméért harcoltak 
és eszméért hulltak el !

Halljátok a feltámadás harangjait, 
kik az igazság temetkezésén borultatok 
mélységes gyászba, mert lelketek felzo
kogva vallá, hogy mi célja e világon 
többé jónak és igaznak, ha egyszer elte
metik az igazságot?

Halljátok a húsvéti harangok ma
gasztos zengését, népek és nemzetek, 
kiket balsors látogat, kiket évezredes 
lét után benső villongás, hit és erkölcs 
kiirtása miatt végveszély fenyeget!

Hatalmas feldars^’hat, magába ol
vaszthat, gonosz ellenfél megkongat
hatja fejetek felett a lélekharangot, de 
hatalmasabb a feltámadás harangjának 
koldulása, mely feltámasztja, uj életre 
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kelti a nemzeteket, ha méltók arra, 
hogy tovább éljenek,

Nídcz örök elmúlás, mert feltámadás 
van; nem csüggedhet el, a kihez a 
földi lét sötétjén keresztül is áthatol a 
túlvilág fényének egy kis sugara !

*
A husvét magasztos ünnepének fen

séges hangulatában oly jól esik a 
boldogító feltámadás jelenségével talál
koznunk magán és közéletünk, szellemi 
munkálkodásunk hullámzásában.

A materiálizmus, az egoizmus dia
dalmaskodni látszott még a legközelebbi 
múlt korszakában is. Túlkapást szem
léltünk minden téren, sirattuk a sze
gényt, a gyöngét, ki áldozatává lön a 
hatalmasabb önérzésnek és irgalmat- 
lanságnak.

Az igaztalanság érzése mintha a 
hitet is kioltotta volna a szivekben s 
mintha elgyöngült volna a hit szava, 
annyira nem hatott el idáig, a hol a 
szerencsétlenség és az ínség elrejtőz
ködve siratta sorsát.

Az irók, a költők valamikor föle
melték szavukat, ostorral sújtották a 
bűnt, bármi hatalmas polcon űzte visz- 
szaéléseit, fölébresztették a tétlen csüg- 
gedésbe esett nemzetet s hatalmas 
lépésekkel siettették egy jobb és neme
sebb korszak derülését.

E helyett ma az iró, a költő, a 
művész hizeleg a dúsnak, mert morzsát 
kap asztaláról, kedvteléssel ecseteli a 
léba élvezetek rózsás világát, nem törő
dik az elnyomottak sorsával s szemet 
huny a szenvedés láttára.

Feledve a tiszta múlt, mindenki 
minden téren szemfülessé lesz, kihasz
nálja a helyzet nyújtotta alkalmat, s 
siet malmára hajtani a vizet; igy hozza, 
igy kívánja ezt az önöa érdek.

És mindezek dacára mégis érezzük 
egy jobb, egy szebb idő leheletét ! 
Mégis látjuk, hogy az igazság fegyvere 
megélesedett s a kik vétkeztek, azok, 

ha lelkűket nem is hatja át véges-végig 
! szentebb meggyőződés, nemesebb aka

rat. már is alkalmazkodni kénytelenek 
az uj korszak malasztot ígérő szelle
méhez.

Meg fognak nemesedni, katonáivá 
. válnak az erény és tisztesség hóditó 

seregének. Toborzója nemsokára zeng 
már a Kárpátoktól le az Adriáig, hogy 
szegény hazánk fényes dicső múltja 
támadjon fel végre-valahára a hosszas 

. haldoklásból.

Függetlenségi pártalakulás.
„A hős bukik, de eszméje diadalt arat/

Az idézett jelige senkire sem vonat- 
kozhatik oly találó módon, mint a 
magyar szabadság halhatatlan hősére, 
Kossuth Lajosra, s az általa képviselt 
függetlenségi eszmére. A mi nemzeti 
szabadságunk hőse idegenben, számű
zetésben halt meg, még neve, emléke 
is üldözött volt, és ime a nemzet lázba 
esik hűlt hamvai hazahozatalánál, rava
talát igazán az egész magyar nemzet 
állja körül, s egy jó évtized után az 
eszme, melyet ő hordozott, diadalra jut. 
Ne mondja senki, hogy mit ér a 
függetlenségi többség, ha nincsenek 
igazi nemzeti vívmányok, hogy nem 
jutott az eszme a fönt idézett diadalra, 
mert hiszen még mindig függő viszony
ban vagyunk : ez csak a vészmadarak, 
a kislelküek, a türelmetlenek hiób- 
szava, a hivő lelkét ezek meg nem 
tántorítják sohs. Mert Kossuth eszméje 
él, él és uralkodni fog. Sőt már most 
is uralkodik széles e hazában, ahol csak 
Magyarok laknak, sőt a velünk érző 
nemzetiségi honfitársainkat is Kossuth 
szava lelkesíti s a függetlensági eszme 
napról-napra esősödik, él a szívben, 
akaratban s közel már az idő, midőn 
tényleges, valóságos diadalra jut. Hiába 
kürtölik a bukottak, a nemzeti ügy 
ellenségei, hogy a függetlenségi párt 
lejárta magát, mikor országszerte szer
vezkedik, s készül megvívni a diadal

más harcot. Hiába hirdetik mérges 
szóval, hogy ott vagyunk, ahol azelőtt ; 
most, a mikor bécsi lakájok helyett 
önérzetes, büszke magyar vezérek ülnek 
a kormányszéken, akik őrszemekkel 
rakják meg az erősség minden pontját, 
hogy az ellenség támadása esetén az 
első szóra talpra álljon az egész nemzet, 
hogy visszaverje a támadást, megvédje 
igazát. Hiába szeretnék elhitetni, hogy 
bomlik, foszladozik a függetlenségi tá
bor, mikor napról-napra erősebb, mikor 
a magyarság igazi felfogása szerint 
más politikát nem ismer el, mint a 
Kossuth Lajosét! Az ámitók, népcsalók 
szeretnék kiirtani ez eszményt a magyar 
nemzet szivéből, szeretnék onnan kitö
rülni Kossuth Lajos képét, de nem 
lehet, vérről vérre szállt, öröklődött az, 
s ha ki akarnák irtani ezt, ki kellene 
irtaniok előbb a magyar anyákat a 
magyar föld színéről.

Nap-nap után érkezik a hir, hogy 
itt is, ott is szervezkedik a magyarság, 
függetlenségi pártokat alakit, mialatt 
a hazai sajtó nem magyar része a 
függetlenségi eszme dekadenciáját hir
deti. Sőt megint azt merik mondani, 
hogy „ítél a nemzet!" Hát igenis ítél, 
és ítélni fog, úgy, mint akkor! ítélt 
a lévai választókerület közönsége is. Aki 
látta, hogy egyszerű hivó szóra mint 
seregi itt össze a hívők serege a múlt 
vasárnapon, aki látta a szervezkedő 
gyűlés komoly, ünnepélyes lefolyását, 
látta az arcokon a lelkesülés magasztos 
pírját, melyet a Kossuth eszméje vará
zsolt oda, az nem fogja mondani kis- 
lelküen, hogy légvárat kergetünk, hogy 
hiába minden küzködés, annak éreznie 
kell, hogy meglesz az,amit amagyar nem
zet akar, mert egg egész nemzet akarja !

A lévai függetlenségi párt megalaku
lásáról a következőkben számolunk be :

— A lévai választókerület függet
lenségi pártja végi e f. hó 24-én megalakult. 
Ezzel régi óhaj’ás teljesedett be, évtizedes 
mulasztás pótoltatott. Eltekintve a politikai

T ÁRCZ A.
Feltámadott!

Feltámadott az igazság Királya!
Meggyőzetett a kétség éa halál.

Szálljon szivünkből Istenhez a hála, 
Hogy a hit utján megnyugvást talál. 
Bús siri éjben porló tetemek, 
A Jézus él, óh ti se féljetek.

Kikéi a mag s szebben virul az égben, 
Mint itt e gyorsan múló semmiségben.

Feltámadunk ! E szót hirdesse szerte
Minden hivő, a gazdag és szegény.

Viraljon szent vallásunk róztakerfje,
S mint nap hintse rá fényét a remény.
Koldus, király testvér s barát legyen,
3 az Űr kedvére szóljon itt s tegyen.

Es majd ha minden porló test fölépíti, 
V egyen részt a híven várt Üdvösségből.

Tóth István

A koldusok.
Követkutl Jenő falolvsaása a lévai kath. kör márczius 

17-iki eatélyój.

Porc unku’ai Szent Ferenc napja foga
dott ünnep volt a mi falunkban. Valaha 
régen, még az ősök kötelezték magukat, 
hogy e napot örök idősre megünnepelik, 
eöt a ki csak teheti, elzarándokol az andocii 
bírálókhoz, meggyónik, megáldozik s elimád- 
kozza a kiszabott imádságokat. Több száz 
tőre menő bucsussereg ment évenkint e 
napon a híres kegyhelyre az én falumból.

A proczesszió a templomból indult ki 
feszülettel, két zászlóval, melyeknek egyikén 
» hátfájdalom, a ’ásikon az andocsi szűz 
^pe volt. Vágg ~.t a fölszegen ájtatoz 
énekszóval, a faluvégi kőkeresztig. Útközben 

egyre növekedett, mert az utcán, házak előtt 
sokan várakoztak, hogy a búcsútokhoz csat- . 
lakozzanak.

Elül jártak a legények és gyermekek ;
amatok katonás rendet tartva, emezek nagy 
rendetlenségben. Mind fehér ruhába voltak 
öltözködve. Az apróság könnyedén, mezítláb 
poroszkált a menet előtt, főleg a zászlók 
körül A zászlókat két markos legény len
gette elül, a feszületet pedig a legszebb s 
legmódosabb leány vitte a pap előtt.

A proczesszió derekához csatlakoztak 
a középkorú férfiak, fiatalabb házas emberek, 
kome.lv férfias arccal, előre irányzott tekin
tettel. Ok voltak a legbuzgóbb énekesek. 
Most sorakoztak, k'ssé laza rendet tartva 
a meg) okkant öreg emberek, zsíros kalappal, 
hosszú hajjal és rövid botokkal, melyekre 
menés közben rátámaszkodtak.

A férfinép után a nők következtek, még 
pedig előbb a lányok, majd a menyecskék, 
rikító piros, kék, nőid színű rövid szoknyák
ban ; emezek hátrakötött fejje), azok pedig 
többnyire hajadonfőn és mezitláb. Fejükön 
piros sávos, tiszta fehér abroszba takart 
bugyor, melyben az élelem volt. Utánuk 
jöttek a közepes kora nők, éles hangon, 
buzgón énekelve, majd az ájtatoa öreg asszo
nyok, bünbánólag lesütött szemekkel, imára 
kulcsolt és as ajkakhoz emelt kezekkel, 
melyekről öreg sremü, hosszú olvasó csün
gött alá.

Kiérve a kőkereszthez, a tisztelendő ur 
felállt a térdeplőre és szép beszédet intézett 
hozzájuk: „Jámbor híveim, a Porciunkulai 
szent Ferencs áldásával hocsátiak útra ben

Lapunk mai stámahos féllv melléklet van ontolva.

neteket. De tudjátok, hogy búcsútok csak 
akkor lesz lelketek épülésére, ha istenesen 
viselitek magatokat. Ti, legények, legyetek 
szelídek, mint szent Ferenci volt, vetkez
nétek le pár napra aszilajságot ! Ti, hajadon 
leányok, a boldogságot szűz szeplőtlensége 
legyen szemeitek előtt. S ti, öregebbek, 
mutassatok szelídségben és tisztaságban jó 
példát! A szent Ferencz lelke irányítson 
benneteket 1“

A beszéd végeztével nagy tolongás tá
madt. Mindenki meg akarta csókolni a pap 
kezében a feszületet*  A kik nem tudtak 
hozzáférni, azok a kőkereszt peremét csó
kolgatták.

Aztán megindult, hömpölygőit a pro- 
ezosszió a koppányvölgyi poros országúton 
Andocs felé, mi pedig rákezdtttk az édes
apámmal az éneket:

Nyújtsd ki menyből, óh szent Anyánk, 
Kezedet j

Ne utáld meg szüks/gdben 
Népedet!

Mert mi vezettük a proczeasziót. Aa 
édes apám mester volt a faluban s as volt 
a leghőbb vágya, vajba utóda lehetnék. Erős, 
éles hangom volt, korán ráfogott as ének
lésre. A tizenkét éves gyermek rajongásával 
léptem a menet élére az édesapám oldala 
mellett. Nyakamat kihúztam, fejemet föle
meltem s as ég felé néztem, nem törődve 
azzal, hogy szemközt süt a forró augusztusi 
nap. Éles hangom beharsogta a Koppány 
völgyét s a büszkeség dagasztotta mellemet, 
a mikor hallottam a saját hangom viszhangja- 
képpen a mögöttem hömpölygő bucsusnép 
lassú énekét.

Ha kifáradtunk, elhallgatott az étek s 
ekkor, hogy az Isten dicsőítésében szünet 
ne legyen, hátul az öreg asszonyok hango
san imádkoztak. A szomszéd községekben 

i harangzúgás fogadott bennünket s énekünk 
összeolvadt a harangok siró hangjával. Az 

! utón minden lépten-nyomon koldusokkal 
találkoztunk, a kik a somogyszéli falvakból 
szintén az andocsi búcsúra törekedtek. Itt 

, egy vak öreg ember, akit egy béna gyér- 
. mek vezetett; ott egy mankón járó ifjú, 

akinek húsz évét megkétszerezte a nyomor ; 
az utszélröl teknökben ülő s úgy csúszó 

; nyomorékok nyújtogatták felénk száraz 
kezeiket, az erdőszélről pedig egy nagy
beteg asszony kiabált felénk alamizsnát 
kérve, mellette állt két gyermeke, az egyik 

. béna, a másik nyavalyatörős.
A könyörület mindegyikkel szebben 

' megnyilatkozott egy kis alamizsna alakjában, 
i A koldusok közöl sokan követtek bennünket 

s velünk együtt énekeltek.
A nap épen akkor nyugodott le, a mi

kor fölértünk a loméi hegytetőre s megláttuk 
az andocsi templomot. Mindnyájan térdre 
ereszkedtünk és sokan kiterjesztették kar
jukat a templom felé, melynek magas, barokk 
tornyából csengő-bongó harangBzót hozott 
felénk • szellő. Hallani lehetett, a mint 
némelyek felsóhajtottak :

— Oh, andocsi szűz Mária, könyörögj 
érettünk.

Leereszkedtünk a völgybe. EöUünk 
volt Andocs. Hangos énekszóval vonultunk 
be a faluba, s buzgó énekünkbe belésirtak 
az andocsi harangok s az u< esszéién min-

kome.lv


hívta meg a párt régi, 
Ezen szervező gyü-

szemponttól, a lévai függetlenségi párt szer
vezése rendkívül fontos nemzeti és nemze
tiségi szempontból, hogy itt, a magyarság 
véghatárán a nemzeti politika radiká’is módon, 
a függetieuségi zász.óval nyerjen kifejezést, 
ami nem is nehéz dolog, mert hiszen a lévai 
választókerület tótsága függetlenségi érzelmű.
— At alakulás története a következő : 
Kerületünkben volt ugyan némi pártalakulás, 
de ez csak képviselőválasztás idején mutatott 
élete*,  szervezettsége akkor is cr-k a kor
teskedés keretén be ül mozgo t. A hires 
januári választás előtt ez » kortes-szerveze* 1 
kitűnő kezekbe került, mng*  a párt is akkor 
és ez által lett egységessé. A kivívott diadal 
után mind általánosabbá lett az óhaj, hogy 
a párt végre szervezetet nyerjen, az alakulás 
ügye — különösen személyi kérdések miatt
— mostanáig húzódott. Mivel a választásra 
alakult ideiglenes függetlenségi párt elnöke, 
Levatich Gusztáv időközben lemondott, ezen 
ideiglenes párt volt jegyzője, dr. Kmoskó 
Béla vette kezébe az ügyet s márc us 24 éré 
szervező gyűlésre 
kipróbált híveit.
lésre úgy helybeli, mint vidéki szavazó pol
gárok igen szép számmal gyűltek egybe, s 
maga a szervező gyűlés emelkedett hangu
latban, hozzá illő ünnepélyességgel folyt le. 
Dr. Kmoskó Béla megnyitván a gyűlést, 
Bódogh Lyjost az elnökiésre, dr. Katona 
Jánost a jegyzőkönyv felvételére kérte fel. 
A-. elnök elfoglalván helyét, kéri az előter
jesztést. Dr. Kmoskó Béla rövid, tartalmas 
beszédben fejti ki az’összejöveíel célját,az erők 
tömörítésének szükséges voltát, mert nem 
tudjuk, mikor, bornan élhet bennünket tá
madás — felveti a kéidést, szükségesnek 
tartják-e a megjelentek a párt megalakítását. 
A szavaira felzugó egyhangú ielkes igenlés 
és éljenzés tanúskodott arról, hogy a kérdés 
szóba sem jöhet. Dr. Kmoskó B ,‘la ezután 
az a'ap z baly -tervezetei olvasta fel, melyen 
a szervező gyűlés löbb kisebb változtatást 
eszközö t, me y módosításokká! aztán a szer
vező gyűlt s az egéiz tervezetet elfogadta. 
E'Után a diszelnö-.ök megváiasziása követ
kezett A párt díszek ö' ti lettek : Kossuth 
Ferenc, gróf Apponyi Albert. és id. Madarász 
József, miről a nevezettek táviratilag érte- 
sittettek. A tiszteletbeli elnökök m-gválasz
tása kerülvén sorra, Holló Sándor az elisme
rés meleg hangján ecsetelte Levatich Gusz áv 
érdemeit a lévai vá’asztókerül-.t független
ségi küzdelmei len, s az. alakuló párt tiszte
letbeli elnökéül Levatich Gusztávot ajánlotta. 
At egyhangu, lelkrs éljenzés igazolta az 
indítványt. Kmoskó B da indítványára tisz
teletbeli elnökökké választattak még : Belcsák 
László, Holló Sirdor, Kulitf'ay Gyula, Mada
rász József, Mocsy Lajos, Kyitray Ferenc. 
Ügyvezető elnökké egyertelemmel dr. Kmoskó 
Béla választatott meg. A'elnökök: Bándy 
Endre, dr. Katona János. Jegyzők : dr. Gyapay 
Ed«, ilolly G u'a, dr. Tóth Sándor, dr. Vlcsek 
Ferer c; dr. IKetsz L pót. Pénztáros; Tokody 
István. Valzszimáuy : 1. Bartos látván (szűcs)
2. Bódoyh Lijos 3. Borcsányi Győző 4. Cser
helyi Sándor 5. Csornák Izidor 6. Eördögh 
Lajos 7. Fogler L’jos 8. Ghimessy J mos 9. 
Jaross Fereuc 10. dr. Kersék Jauos 11. ifjú 
Konc József 12. Kövesku'i Jenő 13. Ortmann 
Fidél 14 Pély István 15. Repicky János 
16. Szemerédy L>joa 18. dr. Szilárd Samu 
18 Tóth István (vendéglős) 19 Váczy Jónás 
20. Weisz Benő, helybeliek. — 21. Akossy
Árpád Alsó-Várad 22. Búzás István Nagyod 
23. ifjú Dóka József Zseiiz 24. Haniszkó 
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denütt álló, ülő, testüket falábon vagy tek- 
nöben vonszoló koldusok, nyomorékok Biró 
panaszai.

A proczessziót egyenesen a templomba 
vezettük, melynek ajtaja nyitva várt, hogy 
bemutathassuk hódolatunkat a szent szűznek ;

Nagy Isten kedvében, 
Örök dicsőségben 
Örvendező anya, 
Tekints szolgáidra, 

Oh, szűz Mária 1
Este volt már. Édes atyám elbocsátotta 

a hiveket. Azok elszéledtek a faluban, s 
félszerekben, pajtákban ütötték fel tanyá
jukat. Némelyek egy-egy fa alatt, vagy 
bokor oltalmában vonultak meg, a barátok 
kertjében. Sokan vetettek maguknak kemény 
nyoszolyát a kolostor folyosóján is, mert 
az egész községet ellepték a távol vidékek
ről összesereglett zarándokok.

Minket a barátok, mint régi jó ismerő
söket fogadtak. A guardián, kinek finom, 
fehér arca, hosszú, lecsüngő, hófehér fürtjei, 
meghajlott, magas termete volt, még most is 
előttem áll. Páter Jucundus, feltűnően magas 
és kidomborodott homlokával, e homlok 
alatt mélyen ülő világoskék szemeivel, me
lyek olyan ellentétben voltak lesüit, barna 
arcával, hogy messziről úgy tűnt fel, mintha 
talán üresek volnának szemgödrei; Páter 
Fauundus, akinek széles, csontos képét még 
szélesebbé tette az örökös mosolygás és 
akinek szemei oly fényesek voltak, mintha 
két brilliantot hordott volna alacsony hom
loka alatt; a szelíd, ifjú Anicetus, aki csak 
a múlt évben tette le a fogadalmat s akit 
az idén szenteltek fel, mind körülvettek

János Felsö-Szecse 25. Huszár Károly Kis- 
Sáió 26. Lócsai Imre Nagy-Tőre 27. Lojda 
István N gy SJ'ó 28. Pásztor E ek Gzram- 
Mikula 29. Sumeray Károly Ó-B-rs 30. 
Szabó Sáudor (fővégi) Vamosladány, vidékiek. 
Még ezen választmány tagjai a választókerü
let minden községében megalakítandó „vidéki 
bizottságok1* elnökei. Ezekkel együtt a köz
ponti választmánv tagjainak száma fe üi 
emelkedik a 100-on, melyből 75 vidéki 
és 25 központi tag lesz. — Úgy a tisztviselők, 
mint a központi választmány megválasztásánál 
a szert ezö bizottságot az irányította, hogy a 
választókerület szavazóinak minden rétege 
képviselve legyen, a hogy főként agilis, közre
ható e'emekböl alakuljon. A kerületnek Bök 
érdemit., kipróbált jellemű függetlenségi 
hive van, akikből háromannyi tisztikart 
es választmányt lehetett volna alak tani, 
de hiszen itt nem személyes teaiuietek 
kielégitésérö), hanem egy közös eozmény 
megvalósításáról van szó, melynél nem 
iehe*,  és hisszük is, hogy nincs hiúság, 
vagy sértett önérzet, itt csak közaka- 
ratu lelkesedés lehet a kitűzött cél iránt. 
— A tisztikar megválasztása u'án még hatá
rozattá vált, hogy a függetlenségi párt mint 
ilyen fogja évenként megünnepelni április 
19 ét, — az alapszabály szerint a párt köz
gyűlése mindig március 15-én tartatik, — 
továbbá Levatich Gusztáv ti,z’eletbeli elnök 
határozati javaslatát fogadták el egyhangúlag, 
az önálló vámterület és nemzeti bank felál
lítása ügyében. A gyűlés végén Holló Sándor 
indítványára dr. Kmoskó Béla a sie.-vezésórt 
és az alapszabályok kidolgozásáért jegyző
könyvi köszönetben részesült.

A gyermekek lelki hibái és rendelle
nességei.

Köztudomású, hogy nemcsak a testnek, 
hanem az ezzel szoros üss eköttetésben álló 
léleknek is vannak kisebbnagyobb fokú 
a'onormitásai. Dj egyebekben azzai is tisz 
tában vagyuk, hogy az egészséges s a beteg 
e’mo között levő meígyön, számos fokozt'.ot 
lehet felállítani. Sokszor csak mu'ó, vagy 
éppen je entéktelen jellegű a lelki betegség, 
de már alapja lehet valamelyes nsgvobb- 
foku és makacs szellemi hibának, avagy 
rendellenességnek.

Összehasonlítva a testi betegségeket a 
lelkiekkel, arra a meggyőződésre jutunk, 
hogy az előbbiek az utóbbiaktól nagyban 
küönl őznek. Mert mig a testi rendellenes- 
s -gek majdnem mindegyike minden nagyobb 
nehézség nélkül felfedezhető s ennek révén 
kimutatható, addig a lelkiek elszigetelteinek 
s legtöbb esetben rejtélyeseknek látszanak. 
Ep ezért a testi betegségok iránt sokkal 
előbb kezdtek érdeklődni, mint a lelki 
betegségek iránt. A szorosabb értelemben 
vett lelki hibák és rendellenességek css.k a 
közelmúltban vonták magukra a lélek búvá
rok ügyeimét.

Ha azonban behatóbban tanú mányozzuk 
a mindkétbeli betegséget, csakhamar belát
juk, hogy ezeket egymástól élesen elválasz
tani nem -zabad, de nem is lehet. Mert 
hiszen a lélek, hüvelye : a test; igy tehát t 
testi rendellenességekből a lelkiek is szár
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bennünket, édes atyául kezét szorongatták, 
nekem a váLamat veregették. Régi ismerő
sünk, a kolduló fráter jókedvűen üdvözölt 
s halkan súgva biztosított, hogy jó vacsora 
készül.

Én komoran álltam ott a megnyilatko*  
zott vendégszeretet közepeit. Mellettünk 
vonultak el a nyomor szü'öttei, a sok koldus, 
arra, ahonnan friss ételszag áradt, a barátok 
konyhája felé. Megálltak ott az ajtóban s 
alamizsnáért esdekeltek. Gondozatlan, piszkos 
felmeztelen alakjukkal, amint ott elvonultak, 
úgy éreztem, hogy mindegyik egy hangos 
szemrehányás, kiáltó vád, de hogy kik ellen, 
mit tudtam én ahhoz.

Reggel a fejűnk felett szüntelen csengő
bongó, újabb meg újabb búcsúzok érkeztét 
jelentő harangzúgás ébresztett fel bennünket.

A kolostor elé mentünk, a hol híveink 
vártak, hogy hangos énekszóval misére ve
zessük őket. Az utcákon már mindenfelé 
hullámzott a messze vidékről összesereglett, 
éneklő, hangosan imádkozó bucsusok tömege.

Az ifjúság kevesebb áhítatot tanúsított. 
A templom alján rendre bábos sátorok vol
tak, melyeket vihogó leányok, félreosapott 
kalapos legények és zsibongó gyermekek 
vettek körűi. Egész nap vásár volt a falu
ban. A túlsó soron szabók, sapkások, kala
posok, csizmadiák, röföskereskedők ütötték 
fe' sátraikat; tovább rongysaedök, földön- 
áru'ók, olcsó Jánosok kiabáltak, hangosan 
kinálgatva áruikat. Imádság, énekszó, keres
kedők hangos alkudozása, bűnbánók, sze
rencsétlenek jajszava, majd jókedvű nevetés, 
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mazhatnak s viszont. Tudjuk, ha a kard | 
hüvelye rozsdás, rozsdát fog a pengéje is. 
Minél azonban szilárdabb, edzettebb a lélek 
hüvelye, anuái hatványozottabb a lélek 
ellenálló képessége is a külömbözö kóros 
áramlatokkal szemben.

De többek között tisztában ke l lennünk 
azzal is, hogy nindeanemü és rendű beteg
ség leghatbatósabb orvossága: a profilaklt- 
kus intézkedés. Ép ezért nem mulaszthatom 
el a következői hangsúlyozását.

Minden egyes szülő — nove'ö — mu - 
hatatlan kötelessége, hogy a nevelésre btzott 
gyermek, illetve gyermekek leikéi már jó 
eleve t, nu'mányozza ; mert csak ilyentén 
képes azt a helyes mederben vezetni s köz
ben napszinre keiü ő lelki hibáit nyesegetni 
s végű, teljesen eltuntetni. A ude a gyerm ki 
lélek tanu'mányozása nem éppen könnyű 
feladat. Mert minden egyénnek, aki a gyer
mek leikével foglalkozni akar, előbb ismer
nie kell a saját lelkét. A lélektan egyenesen 
megköveteli, hogy a vizsgá n! akaró eleve 
msgamagát figyelje meg s csak ennek meg
történte után mehet a kitűzött célja elérése 
felé. De ekkor sem szabad a saját lelkét a 
gyermek leikével egyetemben egy vonalba 
helyeznie. Miért? Azért, mert a gyermek 
lelkű ete, mint fejlődő lélek nagyban elüt a 
felnőtt egyén leikétől.

A gyermek le két csak akkor láthatjuk 
a maga mivoltábar, ha ennek a körébe 
leereszkedünk.

Búvárkodásunk közben meggyőződhe
tünk arról is, hogy egynémely gyermek 
lelki világa teljesen kristálytiszta s csakis 
a későbbi élete fo'yamán fohü ledezö ferde- 
ségek homály osithatjak meg. Di viszont 
vannak gyermekek, akik már a kezdet-kez
detétől magukban hordják valamelyes szellemi 
hibának, rendellenességnek a csiráját.

Ennélfogva a gyermek lelki hibáit, rend
ellen sségeit két csoportba osztjuk : a) vele
született és b) szerzett lelki hibákra, rendelle
nességekre. Azonban a veleszü'etett lelki 
abnormitá-okar solne szabad összetévesz
tenünk a szerzettekkel.

Mert a veleszü'etett lelki hibák Köré
ben vannak o'yanok is, rre'yek a szerzet
tekkel azonosak s viszon*.  Kóros csak akkor 
lehet a lelki h be, ha külörös tünetekben 
nyilvánul s h» a f nnmiradása makacs és 
tartós. Azért ne vegyük hanyagságnak, neve
letlen-égnek, aiuszékonyságnak, falánkság
nak, kötekedésnet-, durc .ságnak, ügyefogyott- 
ságnak, zárkózottságnak stb. azt, ami kóros 
folyománya a szellemiek.

A ve'eszületett lelki hibák, rendellencs- 
‘ s-’gek az idegrends.er beteges voltán alap

szanak. Bebizonyított tény, hogy nemcsak 
a testi abnormiák, hanem a lelki abnormiák 

öröklődnek.
Tudjuk, hogy egyes családok különböző

betegségekben szenvednek ; mely betegségek 
a legtöbb esetben az u'ódokra nézve is 
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gyermeksereg vidám zaja töltötték be az 
egész utc’á*.

Fönt, egy emelkedésen van a t mp'om, 
falakkal és magas akácokkal körülvéve. 
Hozzá föl magas és széles lépcsősét visz, 
melyet ellepett a koldusok nagy serege.

Lent a lépcsők alján a feknöben ülő 
vagy négykézláb járó nyomorékok, a bénák 
és falábúak ültek, hevertek irtózatos össze
visszaságban, kiforgatott vagy sebekkel bo
rított tagjaikat kirakva nagyobb könyörület 
okáért, mintha nem volna a szivek mélyéig 
megindító a könyörgésük : , A Jézus Krisztus 
hét Bebére, segítsetek a nyomorultakon 1“

Az első lépcsőn egy vak férfi térdelt, 
me lette egy ifjabb nő, a kinek béna volt 
a keze. A férfi napsütötte ragyás arcát, 
homályos szemeit az ég felé fordítva, mély 
és erős hangon énekelt s a nő magas szop
ránjával kísérte :

Oh, szent Vandelinusz,
A dög ellen légy pátronusz 1

Néha, a változatosság kedvéért igy : 
Oh, szent Flóriánusz, 
A tiiz ellen légy pátronusz !

Azután a vakoknak egész raja követke
zett, vézna, beteges vezetőkkel, a kik több
nyire béna vagy nehézkóros asszonyok, gyer
mekek voltak.

Tovább ültek a szívbajosok, a kiknek 
terhes lett volna magasabbra vánszorogni. 
Többnyire nők voltak, köztük nem egy 
fiatal leány.

Föllebb áltak a különféle sebekben és 
bőrbetegségekben szenvedők, a Ugirtózato-

kóros hatásúik. I yenelt lehetnek : a nehézkór, 
hysztériás idegesség, a külömbözö fokú eime. 
zavarok s*b.

Aí elődök betegsége nem mindig abban 
aminőségben Öröklődik, mint volt eredetik g; 
néha egész más köpöayegbe bari-o'va jel 
s vagy súlyosabb, vagy p dig enyhcbbl’oku 
lehet. E.yébkor egy egész nemzedéket a u- 
goihatik s csak a 2 —3—4 .k utódnál je.< ,t- 
r.eaik. A veleszületett lelki hibák mír nsgy()u 
korán észlelhetők a gyermeknél. A terh-lt 
gyermeknél Bzámos lelki hibát és rendel- 
lenességet fedezhetünk fel.

Nézzük tehát azokat a lelki abnoiui á. 
sokat, melyek a terhelt gyerrne ;t.é), iUetve 
gyermekeknél gyakrabban fel-teltlinedezncir. 
H bákat találhatunk a lélek összes nyilvá- 
nulásaiban. így tehát: az érzelem, az akarat 
az emlékezés, a figye'om a gcndolkozó-t< bit- 
ség stb. terén.

Ai ily gyermek felette érzékeny. A 
legcsekélyebb sértő dolog ruiat*.  is elpuye- 
red'k, vagy megsértődik. N .gvon anyás. 
Mások előtt könnyét, zavarba jön. L.duLtos. 
Gyakorta haragra lobban s bjragtar.ó. 
D*cos  és makacf. Sokszor napokon át dacol; 
nem eszik s nem beszél. S romi s.iucs inyc e. 
Irigy. Sohse akarja, hogy másnak is az 
legyen, mi jUeki van. Kö oke ies, m<sok 
bosszantása, gunyolása napirenden van m.la. 
Félénk, még a m?gi árnyékától is fel. 
L ginkább a tö'étségiől ée az 
irtózik.

Lefekvése előtt mindent 
nincsen e valaki, vagy valami 
ágya al.tt stb.
képze'e.k jelentkeznek 
gyermek okvetlenül 
kétszer háromszor 
van e zárva a hálószoba ajtaja stb. Jellemző 
vonása ; a beteges önbec ülés. Oumagának 
tetszeleg s kivá'ó előszeretettel beszél a 
saját do'gsiról. Egyes esetekben szőrszál
hasogató, máskor pedig a nembánomság s 
nemtörődömség van jelen. E-ősen hsj'ik a 

' hszudozás és Fzítilelés felé.
A szóbanforgó vonatkozásokon kivül 

i még a következők lehetnek jelen : vakme
rőség, rontási ösz'öo, falánkság, ügyefogyott- 
ság, 'ombaság, stárkó;ot*ság  stb.

A iskolában rendizerint eléggé jó! és 
' gyorsan tanú', de a tanú takat csakhamar 
' elfelejti. A taratereje gyenge; amennyiben 
, mindenhez hozzálát, de a kitartás többnyire 

hiányzik. Em'ékezötohetsége korán fejlődik, 
’ de a szórakozottsága miatt ingadozó.
■ Figyelme ugrá’ó s nehezen egyeztethető 

össze. Fölfogása gyors, de nem biztos.
Mindezekből láthatjuk, hogy mily sok- 

• félék lehetnek a lélek abnormitársi. (T. i. 
! a veleszületett.)

A? ily gyermek ne-elésénél főleg arra 
kell törekednünk, hogy a felmerült lelki 

. hibákat, rendellenességeket mielőbb orvo
soljuk. Mert minél fásultabb valamelyes

ecy edülléttöl

megvizsgá!; 
a szobában, 

Sokszor kü önös kénys. er- 
náli>, melyeknek a 

eleget tesz. P.d. este
is mignézi, vájjon bo
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sabb képet nyújtva, melyet látni lehet. Tes
tükről a rongyokat levonva, kirakták sebes 
tagjaikat. N-'melyiknek már nem volt arcra. 
Soknak hiányzott sz orra, fü'e, sjaks.

A legfelső lépcsőkön üllek, álltak a 
süketnémák és elaggottak. Az arczuk nyu
godt volt. Amazok nem hallották a körültúk 
zugó, izgató zajt; emezek nyugodt mega 
dóssal viselték a terhes életet. Az aggok 
csöndesen imádkoztak.

A koldusoknak ilyen sorai közt jutut- 
tunk fel a templomig. A hívek könyörültek, 
a'amizsnálkodtak. Megteltek a ko'dus k 
földre helyezett kalapja*,  földre terített kö
tényei kalácsdarabokkal, melyeket az asszo
nyok dobáltak oda. A férfiak krajcárokat 
osztogattak.

A koldusok jajgatása, a bucsusok éneke, 
a harangok siró zúgása összeolvadt e rette
netes diszharmóniában, s mint az emberi 
nyomor, szenvedés zenéje hatolt az ég felé.

Ott voltunk az aj'ó előtt, de bejutni 
a templomba nem lehetett, mert szorongás g 
telve volt ájtatos zarándoknéppel. Sokan 
türelmetlenkedtek e miatt s hangosan kia
bálták .*

— Előre, csak előre I Tolakodjunk, * 
mig helyet kapunk.

Isszonyu tolongás támadt, Sokan marad
tunk az ajtó előtt, sovárán nézve be « 
tündéri fényben úszó templomba. Végig 
nézve a hajón, ott láttuk a szent szűz képét 
a messzeségben, a főoltár felett, aranyos 
köntösével és mennyei koronájával. A; oltár 
fölött a napot ábrázoló s szines tarka iive;

Folytatái a mellékleten
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lelki hiba, annál nehezebben orvosolható.”" 
Sokwor keliö orvosi utasítás is szükséges 
ahhoz, hogy a bajt gyökeresen orvosolhassuk. i 
Az ily gyermek okvetlen az egyénhez aza- j 
bott nevelésre szorul. Végül megjegyzem, 
hogy az ily nevelésnél kerüljük a testi ' 
büntetést, mert az még súlyosbíthatja a bajt. 

Ezek után áttérhetünk a szerzett lelki 
hibákra és rendellenességekre.

A gyermek lelke számtalan veszede- ! 
leninek s káros hatásnak vau kitéve.

Az előbbiekben említettem, hogy egy
némely gyermek lelke kezdetben kristály- ! 
tiszta s csakis a későbbi élete folyamán ’ 
fe ünedezö ferdeségek homályitják meg.

A gyermek saját vérében, környezeté
nek példájában, a henyélésben stb. sok 
ai- -imát lel arra, hogy a jónak ösvényéről 
letérjen s a helytelenség körébe szegődjék. ' 
A tálában azok az okok, mely ek a szerzett 
le 1 hibák kezdeményezői, sokfélék. De 
az »k tömkelegéből különösen a rossz példa 
Cjiicsoeodik ki. A példa vonz, mondja a 
kö; mondás. Bizony a gyermek nevelésének 
leghathatósabb eszköze : a jó példa.

Mert a szó a gyermeknél sokkal sivá- | 
rsbb, mint az érzékelés. Már a gyermek ' 
természetében rejlik, hogy inkább hajlandó j 
az utánzásra, mint a szófogadásra. A gyér- ' 
mehet úgy kell nevelnünk, hogy a jót csak 
a saját elhatározásából tegye.
Az erőszakoskodást s a testi büntetést tel- ’ 
jesen ki kell zárnunk a neve’és keretéből. 
A gyermek kü'önösen a családban mindig ! 
csak a jó példát lássa. Ha a gyermek a ' 
családban zsöriöiést, perpatvart, elegedet- ■ 
lenséget, rendetlenséget s más efélét lát, ’ 
könnyen megszokja s ezáltal megmételyezi ■ 
a lelkét is. Tudnunk kell azt is, hogy a 
gyermek jobban érdeklődik a rossz iránt, 
mint a jó iránt. Az előbbi sokkal hatéko
nyabb a lelkére, mint az utóbbi.

A szerzett lelki hibák okozója még : a j 
Löznyomor is. A rosszul táplált gyermek 
sokkal kevesebb testi és őzzel egyetemben 
szel emi erővel rendslkezik, mint a jól táp
lált gyermek. Az ily gyermek idegrend- 
Ezerát a legkisebb munkakör is kifárasztja 
s bizonyos időre munka képtelenné teszi. . 
Továbbá a nyomor: lopásra, hazudozásra, 1 
Lékétíenkedésre, nyugtalanságra, kóborlásra, ' 
csalásra s egyéb szellemi züllésre készteti ' 
a gyermeket.

Ezeken kívül a lelki hibák okai lehet- , 
rek: a különböző testi betegségek is. Mert ’ 
a testi betegségek többnyire a lélekre is • 
kihatnak s azt befolyásolják. t

A lélekre nézve legkártékonyabbak 
azok a hatások, melyek az agykéreg része- ' 
ibeD, tehát az idegrendszerben kóros fo'ya- > 
mátokat idéznek elő. Végül említést keli ; 
tennem az iskolás gyermekek szellemi túl- | 
terheléséről is, mely sok lelki hibának a ’ 
kutforrása. A nrgy szellemi munka a fejlő
désben levő, gyermeki agyat gyorsan kifá
rasztja. A fáradt szellem küiömbözö kóros

gekkei fedett kerek ablak volt. A napfény 
besütött rajta s az egész templomot tarka 
fénybe vonta. Lent minden zugban egy-egy 
virágokkal borított díszes oltár, melynek 
mindegyikénél egy-egy pap misézett hófehér 
albába és aranynyal bmzett kazu'ába ö tösre. 
Az oltárok fölött s a falakon mindenütt 
ájtatoB szentek és szüzek díszes rámába 
foglalt, lefátyolozott képei, mártírok és kon- 
feeszorok aranyozott szobrai voltak, hitet 
és áhítatot gerjesztve. Ezüsttel, arannyal 
futtatott állványokban és óriási csillárokon 
száz meg száz viaszgyertya ontotta világos
ságát. A fényözönben úszó templomból gyer
tyafüst, az olvadó viasz átható szaga, töm
jén- és virágillat áradt kifelé.

Elnémult az orgona, az ének s a díszes 
faragványoktól ékes szószéken fe tűnt páter 
Aoiczetusz szelíd alakja. Szavait a asivajban 
coai néha, töredékesen lehetett hallani:

.Messze földön, Itáliában . . . Assisi 
Kies városában . . . Poreiunkulai szent 
Ferenez ... ott született dúsnak, gazdag
nak ... de mit ér a vagyon, gazdagság ... 
nem örül ennek igaz lélek . . . Nagy a 
nyomor az emberek közt ... és a lelki 
nyomor is oly nagy ■ . . Kiosztá hát, mije 
volt mindet • • • tanította a sok tudatlant. .. 
ruházta a mezítelenjét . . . ételt adott az 
éhezőknek . . . megfeddé a bűnöst, a gyön
gét .. . és ápolá a betegültet . . . Halljátok 
a koldusnép jajját I . . • E öltetek a fényes 
pílda . . . segítsetek, felebarátaim ... ne 
csak o'csó könyörülettel . .

Gyakorta mutatott le a lépcsőkön ösz- 
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tünetet von maga után. Ilyenek : az ideges 
ingerlékenység, étvágytalanBég, főfájás stb. 
Védjük tehát a gyermeket a szellemi tul- 
eröltetéstö). Serkentsük őt tanulásra, de ne 
kényszeredetten. A fáradékony gyermeknek 
engedjünk időt a teljes nyugalomra.

Ha a gyermek szelleme nagyon fára
dékony, vegyük ’ i egy vagy két esztendőre 
az iskolából s inkább otthon taníttassuk, 
vtgy ha ezt a körü'ményeink nem engedik, 
ismételtestül vele az osztályt. Ez által a 
gyermek szelleme újból a rugalmasság te
rére * *ép.

Mindezekből láthatjuk, hogy a léleknek 
minő és mennyi hibája, rendellenessége lehet. 
De egyúttal röviden ismerjük azok okát, 
illetve okait is.

Ezzel azonban korántsem merítettem 
ki teljesen a gyermeki lélek hibáit és rend
ellenességeit, mert a gyermek lelkületének 
a fen'ieken kivűi még számos abnormitása 
lehet. A gyengetehetségü, a gyengeelméjű 
és a hülye gyermekek lelki hibáiról és rend
ellenességeiről, mint e téma keretébe tartozó 
részletekről, más alkalommal szólok.

Körmöcbánya, 1907. március 5-én.
Szobolovszky István.

A lévai választókerület függetlenségi 
pártjának alapszabályai.

I. Fejezet,
Cím, székhely, pecsét.

1 §. A párt címe: „Lévai választókerü
let függetlenségi pártja.“

2 § Székhelye: L'va.
3 Pecsétje: köralak, a párt címével 

és székhelyével.
II. Fejeze\ 

A párt célja.
4 §. A párt politikai jellegű testület 

lévén, csij*  a törvényesen független magyar 
haza szabadságának, politikai függetlenségé
nek és gazdasági önállóságának, fejlesztésére 
és megszilárdítására alkotmányos utón tör
vényeink által megengedett módon és kor
látok között való állandó törekvés.

A magyar haza történelmének, alkot
mányának, társadalmi, gazdasági és politikai 
helyzetének és viszonyainak megismerése 
és megismertetése.

A haza nagyjai emlékének megünneplése.
A szabadság, egyenlőség, és testvériség 

magasztos eszméinek politikai és társadalmi 
téren való érvényesítése. A választókerület
ben lakó tót nyelvű honfitársaink körében
— akik úgyis a független magyar állam
eszme lelkes hívei — a magyar nyelv és 
magyar érzés terjesztése.

A kerületben a politikai tisz'esség hely
reállítása.

5 §. A párt céljainak elérésére össze 
jöveteleket, párt és népgyüléseket, hazafias 
ünnepélyeket és mulatságokat rendez.

6 §. A párt céljainak elérésére a lévai 
választókerületnek lehetőleg minden közsé
gében szervezi a függetlenségi pártot és 
helyi bizottságot. S lehetőleg minden köz
ségben — ahol ezt a viszonyok engedik
— szervezi a függetlenségi köröket.

szegyük koldusnépre, s mint a villám a sö
tétben, úgy cikáztak szavai:

„Nézzétek e bús társadalmat . . . bús 
gyermekeit a nyomornak ... Ki gondol 
rájuk? Ssnki, senki , . . Runcsolt testök 
hő napon ég . . . ruhátlanul bolyongnak 
télben . . . nincsen födél, mely béfogadná... 
nincs hajlékuk a koldusoknak . . . nincs neve
lőjük, oktatójuk . . . éheznek, fáznak, leikök 
durva . . . így élnek ők sok ezred óta . ..

Míg a predikácó és mise tartott, egyre 
jöttek, tolongtak áj tat 03 hivők, fel a lépcső
kön. Sokan letérdeltek a temp'om falához 
erősített Missió-kereszt elé, melyre ez volt 
írva : Mentsd meg lelkedet 1 Páter Anicetus 
beszédét kevesen hallották, még kevesebben 
értették.

Az ifjú szerzetes szavait elnyomta a 
harangzúgás, meg az érkező s távozó búcsú*  
sok ájtatos éneke.

* * *

A Porciunkula-bucsu véget ért,
Elindultunk hazafelé. A F< hír-csárdánál 

pihenőt tartottunk s láttuk, a mint a loméi 
völgyet végigfolyva, a koldusok csoportokban 
h.zafelé széledtek. Kiabáltak, pörlokedtek, 
sőt némelyek összekaptak.

Édes atyám elborult arozczal nézte őket 
s Páter Anicét szavaira gondolt. Majd felém 
fordulva mondta:

— Mire te felnősz, nem lesznek koldu
sok. A társadalom szegények hálát emel min
denfelé s lesz hajiokuk a nyomorultaknak.

Azóta sok év telt el, de a búcsúkon.

III. Fejezet.
A párt tagjai.

7 §. A párt tagjai:
1. tiszteletbeli tagok,
2. rendes tagok,
3. pártoló-tagok.

Valamennyien kivétel nélkül csak fedd- 
hetlen jellemű magyar honosok lehetnek.

8 §. Tiszteletbeli tagokul a párt köz
gyűlése választhatja meg azokat, akik nem 
a lévai választókerületben laknak és nem e 
kerületben birnak csolekvö képviselő-válasz
tói jogosultsággal, de akik a párt által kitű
zött célok érdekében kiváló szolgálatot tel
jesítenek, vagy kiváló munkálkodást fej
tenek ki.

9 §. A párt rendes tagjai a lévai válasz
tókerületben lakó önjogu, itt képviselő 
választó szavazati joggal biró férfiak lehetnek.

10 §. Pártoló tagok a lévai választó
kerületben lakó azon 18-ik életévüket meg
haladott férfiak, akik még nem önjoguak, 
továbbá az ugyanitt lakó nők.

Pártoló tagok lehetnek azon főiskolai 
hallgatók is, akik tanulmányaik folytatása 
miatt nem laknak ugyan a választókerület 
ben, de egyébként e választó kerületbe 
tartoznak.

Végül pártoló tagok lehetnek a válasz
tókerületen kívül lakó azon önjogu férfiak, 
akiknek n<-m e választókerületben van kép
viselő választói szavazati joguk.

11 §. A párt tagjai tagsági dijat fizetni 
nem tartoznak; tagsági dij nincs.

12 § A párt rendes és pártoló tagjait 
akár egyszerű ajánlkozásra, akár bármely 
rendes tag ajánlatára a választmány veszi fel.

Még pedig :
a) azon községekben, ahol a községi 

függetlenségi párt külön helyi bizottsággal 
szervezve van, ezen helyi bizottság ;

b) ellenkező esetben a párt központi 
választmánya.

A helyi bizottság azon határozata, mely- 
( lyei a felvételt megtagadja, a központi 

választmányhoz, a központi választmány 
tagadó határozata pedig a közgyűléshez 
felebbezhotő, úgy az ajánló, mint a tagul 
ajánlkozó által a közléstől számított nyolcz 
nap alatt.

Azon akár helyi bizottsági akár központi 
választmányi határozat ellen, mely a tagfel
vételt elrondali, felebbezésnek helye nincs.

13 § A választmány, illetve helyi bizott- 
I ság határoz legalább két egyesületi tag

írásban s kellő indokolás mellett, tett indít
ványára valamely tag kizárása felett.

A választmány, illetve helyi bizottság 
határozatát indokolni tartozik.

A helyi bizottság határozatát, akár elrer- 
delte a tag kizárását, akár megtagadta azt, 
úgy az indítványt tevők, mint az érdekelt 

, tag, valamint a választmány bármely tagja 
í a határozat meghozatala s illetve a közléstől 

számított nyolcz nap alatt a központi választ
mányhoz fellebbezheti.

A központi választmány határozatát, 
mellyel valamely tag kizárását elrendeli, 
ez a tag a közléstől számított nyo'cz nap alatt 

i a közgyűléshez fel'ebbezheti,
A központi választmánynak a kizárást 

megtagadó határozata ellen felebbezésnek 
, helye nincs.

A kizárt tag többé a párt tagjául fel 
nem vehető.

14 § A tagok jogosultak a párt gyű
lésein, ünnepélyein, mulatságain résztvenní, 
a tisztikart és választmányt saját kebelükből

j választani s ez által, valamint a közgyűlésen

templomok előtt, vá-árokon, temetők kapu- 
i jánál még mindig ott vannak nagy tömegben 

a koldusok s az emberek még mindig csak 
— könyörülnek.

A Golgotán.
A nagy eszméknek, küzdő nemzeteknek 
Egy közös sorsa van : a Golgota. 
Te nemzetem, gyászára életednek 
Rég ideje, hogy eljutál oda.
Sokszor, sokáig függtél a kereszten, 
Nem akadt testvér, aki levetessen ; 
A fegyveres, zordon rabszolgahad 
Kárörvendve leste halálodat.

Kriptába tettek és márváuykoporséd 
Lánczokra verték, remélve vakon .- 
Nem hallád meg az életrehivó szét, 
Nem kelt föl többé semmi hatalom. 
Javaidat a zsarnokság megosztja, 
Kereszted is lomként kerül a dobra 
Hogyha megváltód lépne is feléd, 
Uj életet ne önthessen beléd.

Be feltámad az eszme és eget kér, 
A természet törvénye győzelem. 
Ujjongva hirdetem nyugvó helyednél ; 
Te is feltámadsz, édes nemzetem 1 
A szebb jövő szürkületén keresztül 
Dicsőséged erős napfénye rezdül 
Nemes, szent véred nem hiába hullt : 
Már készen vár diadal koszorúd.

A szolgaság halál hamvába roskad, 
Elsöpri Őket a földindulás.
Felkelnek a halottak, elnyomottak 
Nekik gyönyört ad a feltámadás. 
Ott állsz te is, hazám, a régi fényben 
Szabadságod üdvosztó érzetében. 
Tiéd az élet, minden akarat; 
Függetlenséged, üdvöd negmarad I

Dura Máté 

való meg|elené», szavazati és szólási jog 
által a párt ügyeinek vitelébe befolyni.

15 §. A pártoló tagok a tisztikarnak 
és választmánynak, illetve helyi bizottságnak 
tagjai nem lehetnek. A közgyűléseken sza
vazati joggal nem, csupán megjelenés és 
szólási joggal birnak.

16 §. A tagok köte'essége az alapsza
bályok pontos megtartása mellett a párt 
céljainak megvalósítására erejükhöz és 
képességükhöz mérten kitartó, önzetlen 
munkálkodással közreműködni.

A párt központi választmányának és 
közgyűlésének határozatai a párt tagja;ra 
kötelezők. E határozatokat a tagok végre
hajtani tartoznak.

(Folyt, köv.)

A tulipán-szövetség—magyar védő
egyesület a következő Kérelmet intézte 
hozzánk :

T. szerkesztőség!
Tisztelettel kérjük, szívest edjék testvér

egyesületeinkhez intézett s alább olvasható 
felhívásunkat becses lapjában közölni.

T. Testvéregyesület!
Az évtizedeken át, sőt évszázadokon át 

fölhalmozott villamossági energiának avagy 
a népek lelkületében felgyülemlett érzelmek
nek és vágyaknak — olyan tüneményes 
kitörése és varázsszerü, a nemzet egészét 
magával ragadó, elszánt tettekre sarkaló 
megnyilatkozása — mint az nálunk 1848 
március 15-én történt — a nemzetek életé
ben egy évezred alatt is alig fordul egy
ezernél többszőr elő.

E:ek a vulkánikus kitörések hatalmas 
rugóként lendítenek egyet a népek fejlődé
sén, de miként a világűrben redszeres pályá
kon haladó égi testek útját az állandóan, 
megszakítás nélkül működő természeti erők 
szabják meg, aksént az emberiség fejlődé
sét is, igaz és helyes ut ján való haladásában, 
szintén csak az erkölcsi törvényeken alapuló 
soha nem szünetelő, folyton tartó munkás
ság vezérli biztosan.

És csakis az ernyedetlen munkásság
nak köszönhetik a szilárd alapokon áiló 
államok is megerősödésüket. Hogyha tehát 
március idusát, nemzetünknek szent ünnepét, 
méltóan kivánjuk ünnepe’ni, akkor ne csak 
a múló lelkesedést keltő szónoklatokra 
szorítkozzunk, hanem érvényesítsük ezen a 
napon nemes törekvéseinket, pélját adva 
lelkesedő honfitársainknak, hogy nem üres 
szavakkal, de tettekkel szolgáljuk igazán 
szeretett hazánkat.

Ettől az eszmétől vezéretetve, kérjük 
Testvéregyesületeinket, szíveskedjenek nem
zetünknek ez üunep-napján, valamiként a 
többi — az egyes vidékeken különösen 
megtartott — nemzeti ünnepélyeken egy-egy 
alkotással résztvenni.

Mutassunk akkor rá törekvéseink esz
ményi voltára, mikor mindenki ünnepel, 
nemcsak hangoztatván, de tényekkel igazolván 
hazafiságunkat.

Kérjük tehát, szíveskedjenek ügykeze
lésüket akként irányítani, hogy az alapsza
bályainkban körvonalazott munkásságuk ered
ményét az egész nemzettől ünnepelt napokon 
mutassák be : március idusán, szent István 
ünnepén, a koronázás 40 Aves évfordulóján, 
valamint Árpád emlékünnepén. Ezeken a 
napokon osszuk ki a jutalmakat s segély
összegeket ; ezeken a nagy napokon adjuk 
át a közhasználatnak a felállítandó tanmű
helyeket ; nyissuk meg ezeken a napokon 
kiállításainkat avagy rendezendő nemzeti 
vásárainkat; de legalább is tartsuk meg 
ezeken a napokon közgyűléseinket, melye
ken tevékenységünkről számolunk be.

Az alkotáson kívül szíveskedjenek az 
ünnepeken testületileg résztvenni, eszménk 
teijesztésére használván föl a lelkesült han
gulatot. Különösen nyerjük meg a tanári 
kart, hogy az iskolákban ez alkalmakkor 
arra oktassák nemzetünk virágát, ifjúságát, 
hegy a hazafiságnak legüdvösebb megnyilat
kozását a csöndes teremtő munkásságban ke
ressék. S hogy munkásságunk eredményes 
legyen, alapozzunk jól, hata más alkotásokra 
érett utódokat növelvén.

Ebből a munkából ki kei), hogy vegye 
részét nemzetünknek apraja-nagyja, gazdagja 
és szegénye egyaránt. A nemzeti szellem 
ápolása kapcsán tehát oltsunk mindenki 
leikébe vágyat a közgazdasági téren való 
alkotásra is.

Közgazdasági alkotásaink legyenek nem
zetünk jövő haladásának — határjelzői!

Budapest, 1907 február hava, 
A Tulipán-Szövetség—Magyar Védöegyet-ü- 

let nevében hazafias üdvözlettel
Dobieczkí Sándor gr. Batthyány Lajos 

ügyvivő tauácsos. elnök.

Különfélék.
— A függetlenségi párt megalakulása 

alkalmával a szervezkedő gyűlés által válasz
tott diszelnököket táv ratilag üdvözölték. 
Gróf Apponyi Albert erre a következő sür
gönyt intézte Bódogh Lajoshoz, mint a 
szervezkedő gyűlés elnökéhez: „A lévai 
függetlenségi párt megalakulásakor diszel- 
nökké történt megválasztatásomat megkö
szönve, fogadják hazafias üdvözletemet. 
Apponyi.u

— Gyermeknap. A humanizmusnak, 
s az igaz értelmű socializmusnak remek 
gondolata a gyermeknap Az O szagos Gyer
mekvédő Liga indította most meg ország



szerte a mozgalmat az elhagyott, neveletlen, 
beteg és általában segítségre szoruló gyer
mekek érdekében, bogy akkora országos 
gyermekvédő alapot létesíthessen, hogy ínnak 
kamataiból a gyermekvéde!em összes anyagi 
szükségei fedezhetők legyenek. A magyar 
társadalom rokfelé van igényi é véve, mir*  
felülről vajmi kevés támogatásban részesül, 
mindent magának kel! megteremtenie, de ez 
oly cél, melyre az a kiszipolyozott magyar 
köíönség mégis szívesen áldoz. Hogy mégse 
legyen az áldozat terhes, a Liga az ugyne- 
vezett Gyermeknapokat hozta be, ami alatt 
az értendő, hogy az évnek egy vagy két 
napja sz elhagyott gyermekeké, azon napon 
ezek számára koldulnak az emberbarátok, 
ezen a napon iparkodnak’fölébreszteni minden 
ember szivében az irgalmasság, az ember
szeretet érzetét, hogy az a sok-sok szerencsét
len, ártatlan gyermek ne menjen testileg és 
lelkileg tönkre, hogy legyen azokból is ép, 
tisztességes ember. Ezen napon fölszólitnak 
mindenkit arra, hogy a napi jövedelmének egy 
részét áldozza a gyermekek javára, különösen a 
kereskedőket, vendéglősöket és más eféle 
üzlettulajdonosokat, akiket mégsem terhel 
ez az intézmény, mert hiszen a közönség e 
napon többet költ és vásárol, ósak azért, 
hogy a szegény gyermekeknek is jusson. 
I y módcn jut is, és amellett alig érzi meg 
a Közönség, Léván a folyó hó 25 ik napján 
tartott értekezlet mindent megtett a közön 
ség tájékoztatására, amiről a mai számunkban 
közölt hirdetmény számol be. Országszerte 
április hó 2-ik és 3-ik napját tűzték ki 
gyermeknapok gyanánb úgy aztán minden 
ember bárhová megy, utazik, vásáro* 1 *, 
szinte önkéntelenül előmozdítja a nemes 
ügyet. Különösen arra kérjük fei mi is az 
emberazeretö közönséget, hogy számláit, 
tartozásait ezen gyermeknapok valamelyikén 
fizesse, szükségleteit, lehető nagyobb meny- 
nyieégben ezen napokon szerezze be, továbbá 
érdeklődjék az irán’ is, mely üzlet milyen 
százalékot juttat az napi jövedelméből a 
gyermekvédelem javára.

— Gyászeset. Lapunk zártakor érte
sültünk, hogy Lüley Kázmér lévai szo'gabiró, 
aki nehány héttel ezelőtt tüdöbaja miatt 
szabadságoltatott, tegnap meghalt. A köte
lességtudó, rokonszenves fiatal ember halála 
általános részvétet fog kelteni.

— Kaszinóestéiy. A lévai kaszinó 
vigalmi bizottsága szokásos röv d értesítést 
adott ki, meiy szerint fo yó hó 6-án saját 
helyiségében estéjt ret.d’z. A műsor főbb 
pontjai már meg vannak állapítva

- Uj szent sir A nagyheti aj atosság 
alkalmával kedves meglepetésben részesültek 
a róm. katholikus hívek ; a plébánia temp
lom ismét értéke’ szerzeménnyel gízdagodott: 
Ízléses, művészi kivitelű uj szent-sír ragyogott 
számtalan színes villamos lánggil a szentély 
baloldali fülkéjében, s emelte pompájával a 
szivek áhítatát. A gyönyörű szent-sir városunk 
egy kiváló, tudós fiának adományából került 
ki, akinek nemeslelküségénél csak a sze
rénysége nagyobb, s akinek családjából a 
plebánia-templom már több értékes ado
mányhoz jutott.

— Gyászrovat Eckerd E’ek, volt 
lévai, jelenleg nyíregyházai pénzügyigazgató 
családját érin’ö gyászesétről ksp’unk jelen 
tést. Özvegy Vértessy Ferenczné, sz. Gibony 
Józs’,—Eckerdt Etekné, sz. Vértessy Laura 
édesanyja—halt meg Nyirejyházán eleiének 
87 ik évében. A boldogult hűlt tetemeit 
Balassagyarmatra szállították és ott temet*ék  
el a családi sírboltban.

- - Műkedvelő előadás. A lévai 
ifjúsági egyesület, mely két év előtt alakult 
az állami tanítóképző vezetése alatt, ez évben 
kezdte meg a célhoz vezető tevékenységét. 
Már március Idén szép hazafias ünnepéllyel 
mutatkozott be a közöuség előtt ; most 
nagyobb vállalkozásba fogott, mint azt már 
lapunk múlt számában is említettük, holnap, 
azaz április hó 1-én az Oroszlán bán színi 
előadással egybekötött táncestélyt rendez. 
A Yereshaju cimü népszínművet fogják elő
adni. Az e őadái és estély iránt a vidéken 
is élénk érdek'ödés mutatkozik.

— Belépés a függetlenségi pártba 
A megalakult lévai választókerületi függet
lenségi pártba sajátkezű aláírás utján történik 
a belépés. E óéiból az ügyvezető elnök 
gyűjtő iveket küldött a párt tisztviselőinek 
és a központi választmány tagjainak, hogy 
saját körükben a jelentkezőkkel aláírassák, 
s igy azoknak a formális belépést lehetővé 
tegyék. Ezen ivekről a tagok nevei a párt 
anyakönyvébe fognak bevezettetni. A párt 
vezetősége egyébiránt köszönettel veszi bár
mely párttag szolgáiatkészs^gét az ivek alá
íratására Másrészt is kéretnek a párttagok, 
hogy bármely, a párt életére fontos közle
ményt, óhajtást, szíveskedjenek az ügyve
zető elnökkel bizalommal tudatni s általában 
a tisztikarral minden a pártra vonatkozó 
ügyben érintkezésbe lépni, úgy válik a párt 
életerős, éiö szervezetté.

— A madárirtás ellen. A kultusz
miniszter körrendeletben hívja fel a kir. 
tanfelügyelőket, hogy utasítsák a kerületükbe 
tartozó tanítókat, hogy különösen a gummi- 
puskák és a parittyák használatát és az ezek
kel űzött madárirtást a legszigorúbban tilal
mazzák az iskolás fiuknál és tegyenek meg 
mindent az ésszerű madárvédelem érdekében.

— Vasúti baleset. A párkánynáia- 
léva-garamberzencei vonalon a 4214. számú 
vegyesvonat mozdonya, kalauz-kocsija és egy
III. osztályú személykocsi folyó hó 27-én 
Saskőváralja és Jálna állomások között eddig '

ismeretlen okból kisiklott. Emberéletben nem 
esett kár. Akisiklás miatt a személyvonatok 
á’szól’ással közlekedtek. A szigorú vizsgálat 
folyamatosa van.

— Gyönge sorozási eredmény. A 
Körmöcbányán folyó hó 18 án tartatott meg 
a sorozás, meiy alkalommal 204 hadlö eles

■ közül cak 29 vált. be.
— Siketnémák felvétele. A siket

némák áll s. kecskeméti intézetébe az 1907/ 
1908 tanévre nem-és vaUá'külömbség nélkül 
felvétetnek olyan 7 tői 10 éves korú siket
néma gyermekek, kiknek a siketségen kívül 
más testi vagy szed-’mi fogyatékosságuk nincs. 
Felvételért a legszegényebb szülök is folya
modhatnak, mert az intézet igazgatófága 
módját ejti annak, hogy a vagyontalan szülök 
gyermekei is bejussanak az intézetbe. Rendes 
eltartásdij évi 160 korona. Módosabb szülök 
gyermekei megegyezés szerint helyeztetnek 
el. Felhívjuk még a szülők figyelmét arra a 
körülményre is, hogy az intézettel kapcso
latosan egy országos jellegű kertészeti tovább
képző iskola fölállítása terveztetik, amelyben 
intézetet végzett növendékek a kertészet minden 
ágában és a szőlő-, gyümölcstenyésztésben 
és selyemtermelésben fognak kiképeztetni. 
Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál az 
intézet igazgatósága.

— Felolvasások vetítőgéppel. Folyó 
hó 24 én és 25 én három felolvasást tartott 
Gress Endre tanító Kistapolcsányban. Ezen 

, felolvasásokra a felolvasó a barsmegyei 
gazdasági egyesülettől nyert megbízatást. A

■ tárgyak : „Budapest*  „A tejgazdaság*  és 
• „Az állattenyésztés*  voltak. Ezen bárom felol

vasáshoz 132 képet mutatott be Korentsy

!
 tanító az Uránia egyesület vetitö gépén. Az 

előbbi felolvasások képek nélkül adattak elő 
? és mégis állandó érbeklödést mutatott Kis- 

tapolcsány fö dmivelő népe, ezeken azonban 
nem remélt tanulnivágyás nyilvánult. Az 
iskola falai felét se fogadhatták be az érdek
lődőknek. — Ezen három felolvasást még 
hét fogja követni a melyekről annak idején 
ismét számot adunk.

— Hivatalos alaposság. Egyik 
szom zídoj vármegyében ‘örtcnt a t övetkező 
érdekes eset. A m. kir. iparfeiügyelö N. N. 
gőzmalmát megvizsgálta és az ottani főszol 
gabirói hivatalhoz jelen’ést tett, m’ly szerint 
mindent rendben talált, a gép rendesen működik, 
kazánkö nem volt található. A főszolgabírói 
hivatal végzésíleg tudomásul vette az ipar- 
felügyelő jelentését és wtosifofía a gőzmalom
tulajdonost, hogy a kazánkövet 3 nap alatt 
szerezze be és helyezze el, mert máskülönben 
kénytelen lesz a malom üzemét beszüntetni.

— Szövetkezeti konyha. A« utóbbi 
időben a caelódviszonyok, az élo’miszerek 
drágasága és rosszasága olyan sulylyal nehe
zedik a csa'ádokra, hogy számos nagybecs- 
kereki család körében fölmerült az eszme, 
hogy szövetkezve közös konyhát áiliianak, 
amelynek révén megszabadulnak egyrészt a 
drága szakácsnétól. tőkerészt jobb és o'csóbb 
ellátáshoz jutnak. É tben az ügyben dr. Nagy 
Dezső ügyvéd, az e’zme lelkes propagálója 
értekez'etet hivott össze, a melyen nagy 
számmal jelentek meg az»érdekiödök. A terv 
szerint a közös konyhából a legjobb ételekből 
s finoman kiállítva a résztvevők 30 forintért 
kapnának egy adag ötfogásos ebédet és 
kétfogásos vacsorát. A szövetkezeti családok 
maguk vennének marhát, sertést Ó3 élelmi
szert nagyban > legjavából s a konyhát egy 
vendéglős vezetőé és látná el megfalelö sze
mélyzettel. Az értekezlet még csak a közös 
konyha alapeszméjét beszélte meg s legkö
zelebb részletes számítások alapjá-i véglegesen 
megállapítják a konyha tervezetét.

— Hódit a cigaretta. A cigaretta
ipar hihetetlen fejlődést mutat 25 év óta. 
így van az összes európai országokban. A 
szivargyártás és pipadohány-gyártás viszont 
hanyatlást mutat. 1875-ben pl. Ausztria 
minden lakosa átiag 49 szivart, fogyasztott 
el; jelenleg átlag 45 szivar esik egy-egy 
emberre. 1875-ben egy-egy ember átlag 1143 
gramm pipadohányt fogyasztott el. Múlt 
évben már csal; 944 grammot. A cigaretta
fogyasztás azonban kettőről (1875) 140 re 
emelkedett. Sokan ezt a szivar megdrágu
lásával okolják. Innen van aztán, bogy ma 
épen hetvenszer annyi cigarettát szívnak el, 
mint 25 évvel ezelőtt.

— Hamis huszkoronások. A pécsi 
posta- és táviróigazgatóság legulóub négy 
hamis 20 koronás baukjegyet foglalt le. A 
hamis bankjegyeket a karádi, kottáéi, döb- 
röközí és raagyarkeszi postahivatalnál adták 
föl. A himisitványok jegyképének alapszíne 
a valódinál kissé zöldebb, a vörös szin kissé 
sötétebb. A női fejek és gyermek alakok 
sötétebb színűek. A magyar oldalon a szöveg 
nyomása nem tökéletes, az egyes betűk 
szakadozottak. A szám, valamint a sorszám 
benyomásához használt festék halványabb s 
a betűk, valamint a ’»ámjegyek nem olyan 
élesek, mint a valódi bankjegyeknél. A 
kereskedelmi miniszter most figyelmeztette 
a posta- és táviróhivata'okat, hogy a húsz
koronás bankjegyek elfogadásánál a kellő 
óvatossággal járjanak el.

— Egyetemi tanfolyam jegyesek 
részére. Csikagóból jelentik, hogy az ottani 
egyet; m egyik tanára, llanderson, azt indít
ványozta. hozy nyissanak tanfolyamot jegye
tek részére, A tanár ugyanis szükségesnek 
tartja, hogy a jegyesek racionális módon 
szeressék egymást és erre nézve akarja őket 
kioktatni. így többi közt a flirtet, a virág
adományokat és egyáltalán az ajándékozást, 
valamint a szentimentálizmust barbár dolog-

i
i

nak mondja, amiről fel kell világosítani a | 
jegyeseket. A tudós tanár tudományáról nincs 
elég tájékozottságunk, de abban bizonyosak 
vagyunk, hogy túl van már a hatvanadik 
esztendőn. Ugyanis ez a kor az, amikor az 
emberek már csak — racionálisan tudnak 
szóróim*

__ Kis Pajtás. Szerkeszti ; Szepessy 
László. Az uj, 10. szám is a szokott kedves, 
szórakoztató és dús tartalommal jelent meg. 
Czimlapján folytatólag közli a „Kis Pajtás 
kitűnő tanulóinak arcképét. Jeles dolgozatai: 
Szepessy bácsi : A jó pajtások. (Vers, Hege us 
László egész oldalas képével. — ^tesner 
Félix; A törpe királykisasszony és a királyfi. 
(Mese a szerző rajzaival.) — Ifjú Öveges 
Kálmán: Kis katona — jó tanuló. (Vers.)
— Katalin forditása: Csöppike Csanika 
csinyjei. III. (E’edeti illusztrációkkal.) 
Laczi bácsi: A szőrű ó kis diák. (Humoros 
vers, Halácsy Endre ki üoő karikatúráival.)
— Vince József : A törpék öröksége. (Gar- 
lócy Géza remek rajzaival.) — Tóth Kuruc 
János : Két édesanya. (Hazafias vers.) 
Érdekes Játék, Tarka barka, J ejtörök stb. 
zárják az élénk lapot. Előfizetése : egész 
évre 6 kor., félévre 3 kor., megrendelhető ; 
Nyitrai és Társa könyvkereskedésében Léván.

Első magyar ált. bizt. társaság, 
lapunk uiultheu számában közölt közgyűlési 
adatainak részletezése a mai lapunkban közlő 
„Mérleg" a hirdetésben látható.

Páratlan hódítás. A'ig pár hete, hogy 
végigjárta a sajtót a hir, hogy a győri 
„Kosmo.’* — laboratórium H >ppa név alatt 
egy teljesen uj ssépitöszerfr hozott forgalomba 
s máris óriási elterjedtségéről adhatunk, hirt. 
Mindenütt csak adiciéret legnagyobb hang
ján nyilatkoznak erről a bámulatos hatású, 
teljesen ártalmatlan szerről, melyet hölgy
olvasóink kü önös figyelmébe ajánlunk. — 
Bővebbet mond a laboratóriumnak lapunk 
mai számában megjelent hirdetése.
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Közönség köréből. 
Értesítés.

a „Gyermekvédő Liga*  ügyében 1 
Van szerencsénk értesíteni Léva r. 

város nagyérdemű közönségét, hogy a „Léi
— a „Lévai 

Bethlen Katalin Nöegylet

. t. 
vai 

jótékony Nöegylet", — a „Lévai izraelita 
Nöegylet," — a „Bethlen Katalin Nöegylet" 
és a „Lévai fiiér egylet" t.gjai s más a 
jótékonyság iránt érdeklődő ember-bsrátok- 
nak 1907 évi március 25 én t .rtott értekez
lete á'tal alui megnevezettek lettek a gyer
mekvédő liga javára működő helyi bizottság 
teendői intézésével megbízva.

A gyermek liga gyűjtő perselye városi 
hajdúk s rendőrök fedezete mellett az ado
mányok elfogadása céljából a következőké
pen lesz elhelyezve :

Husvét vasárnapján délelőtt az ág. ev. 
templomnál, — husvét második napján hétfőn 
délelőtt a r. kath. templom előtt, — ugyan
azon napon vagyis április 1-én hétfőn d. u. 
*',4—5 óra közben a Kossuth-Lajos téren 
a Klain-ház előtt, — ahol a „Keresztény 
szocialista munkás egylet" rézharsonás zene
kara a jótékony ezéi iránti szívességből 
térzenét fog tartani.

Ezeken kívül az országos gyermeknapon 
vagyis Április hó 2-ik és 3 ik nspján a 
Kossuih-Lsjos-téren a liga perselye közada
kozásra ki lesz téve,- miért fölhivatik úgy 
a város lakossága, mint a vidékről bejövő 
nagy közönség, — hogy a kitett perselybe 
az elhagyott szegény gyermekek felsegité- 
sére filléreikből — bármi csekély adományt 
— adni szíveskedjenek. —

I t fölkéretnek a helybeli kereskedők, 
hogy a gyermeknapot April 2 ik és 3-ik 
napját megtartani szíveskedjenek, — s azon 
két napon befolyó bevételük tetszés szerinti 
részét ezen jótékony czélra alulírottakhoz 
beszolgáltatni kegyeskedjenek. — A nagy 
közönséget pedig tisztelettel felkérjük, hogy 
azon napokra tartsa fönn bevásárlási szán
dékát s csak azon üzletekben vásároljon, 
aliol gyermekvédő liga vörös-kék-fehér 
plakátja ki van téve bizonyságul annak, 
hogy az illető kereskedő a gyermeknapon 
bevétele egy részét adományképen átengedi 
ezen jótékony czélra.

Úgyszintén föihivatnak a kávéház és ven
déglő tulajdonosok, hogy az ünnepek alatt 
és a gyermeknapon az elhagyott gyermekek 
javára vendégeiktől adományokat gyűjtsenek 
s azt hozzánk beszolgáltassák, miért a fent 
emlitett vörös-kék-fehér plakátok üzleteik
ben szintén kitehetők.

Végül fölhívjuk a város nagy közönsé
gét a jótékony czélra bármi csekély pénzbeli 
adomány nyújtására.

Léva 1907 évi márczius hó 27-én, 
Bódogh Lajos 

polgármester*

Feryvesi Károly 
a lévai izr. nőegyl. titkára, 

mint helybeli bizottság.
Köszönet nyilvánítás.

A lévai izr. nöegylet nevében legmé
lyebb hálánkat és köszönetünket nyilvánítjuk 
ez utón is a Lévai Takarékpénztárnak azon 
40 keronányi és a Livai Takarék- és Hitel
intézetnek azon 30 koronányi kegyes ado
mányukért, melyet egyletünknek juttattak.

Léva, 1907. március hó 27.
Fenyvesi Károly Weisz Mórné

slnök.

-í

Faragó Sámuel
lévai nőegyl. tilkáraa

Köszönetnyilvánítás.
A lévai Kath. Kör választmányának 

nevében Bartos Gizella, Bartos Mariska, 
Bozóky Juliska, C.uvara Gizella, Legát 
Mariska, Macsek Mariska, Medveczky I onka, 
Presztolánszky Aunuska, lakács Margit, 
Tóth I'onka, Tulassay EteTa, kisasszonyok- 
nak és Kovács József úrnak, - kik a Kör 
marcz. 17—iki estélyén közreműködni szi- 
veikedtek,— ez utón mondok hálás köszö
netét.

Léva 1907 márcz. 28.
Ghlmessy János 

titkár.

Nyugtázás.
A Lévai Takarékpénztár ötven koronát, 

a Lévai Takarék- és Hitelintézet húsz koro
nát, adományozott a Lévai Kath. Legénye, 
gyesületnek. Köszönettel nyugtázzuk.

Jónás Imre 
elnök.

Nyugtázás.

A Lévai Keresztény Munkásegyer ölet 
részére a Lévai Takarék és hitelintézet tíz 
koronát adományozott A hazati-s munkások 
nevében hálás köszönettel nyugtázom az 
összeget.

Jónás Imre 
elnök.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 évi március hó 24-tól .1907 évi márczius ho 31-ig

Születés.

A szülői neve
9

-» 5 §b 3
A gyermek 

neve

Bozscnyik J ízsef Pleva M fill Józsei

Deutsch Ignácz Prossnítz I. fin László

Kohn Manó Maller Malvin leány Ilona

Kis Audras Mile Berta fin István

Halálozás.

Az eliiunyt ncre Kora A halál oka

Iván Julianna

Bús Mária

özv. Dómján Jánosné

Kis Audrás

23 nap

27 nap

73 év

49

Görcsök

Hörghurut

Szervi szívbaj

•Agy11* gyűli.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya József rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 14 kor. 20 fill. 15 
kor. 20 fill. — Kétszeres 12 kor. 60 fiil. 12 
kor. 80 fill. — Rozs 12 kor. 60 fill. 13 kor. 
20 fill. — Árpa 12 kor. 40 fill. 13 kor. 40 
fii). — Zib 14 kor. 20 fill. 15 kor. 20 fill.
— Kukorica 9 kor. 60 fill. 10 kor. 80 üli.
— Lencse 27 kor. -- fill. 29 kor. — fill. — 
Bab 15 kor 20 fill. 16 kor. 40 fill — Kö
les 9 kor. 40. fill. 9 kor. 60 fill.

Nyilttér.
KIADÓ

Forgács lakásán 2 szép szoba (zárt 
folyosóval) konyha, éléskamra, fakamra, 
külön gyümölcsös udvarral ellátott lakas; 
ugyanott kapható kitűnő minőségű fehér 
és Vörös bor 50 litertől feljebb.

Állandó foglalkozásra 
azonnali belépésre alkalmaz előkelő rétz- 
vény társaság tisztességes előéletű komoly 
egyéneket utazó ügynöki minőségben, kik 
egyszersmind pénzbeBzedéssel is meg lesz
nek bízva.

Csekély óvadék megkivántatik. Szor
galmas egyéneknek biztos jövő.

Ajánlatok „fényes állás" jeligére e iap 
kiadó hivatalába intézendők.

6 szobás urilakás 
bérbe kerestetik. Esetleg építési terv
ben levő épületek bérlete is alkalmas.

Cim e lap kiadóhivatalában.

Haszonbér.
Barsmegyében a Nagy-Sallói állo

mástól egy-órára fekvő 1034 h. szántó 
2 h. kert, 73 h. rét, 1 h. szőllő, 249 
h. legelő, 23 h. ültetés, útból álló á 
1200. □-öllel számított birtok 1907. 
okt. 1-étől esetleg szeptember 1-től 12 
évre haszonbérbe kiadó. Értekezni lehet 
VanC8Ó Gyula ügyvéddel Budapest 
Vili. József-körut 35.

Közbenjárók nem dijaztatnak.



j43() i906 tlkví szám.
Árverési hirdetményi kivonat.

A lévői kir. járá«bir<5sá«j mint ielekköoy- i h-JÓU, 
közhírré teszi hogy Kolin. Adolf végrebsj atouak Duba 
Andrásne es Demeter Ágnes végrehajtást szenvedő 
ci..ui 52 korona 2. fillér tőkekövetelés és j(,. iránti 
v,grel>aj.á»i ügyében a lévai kir. járásbirdság te'rü'etén 
I,. Gr. Szt. György községi, u ftkvö a gr. szt gyorgyi 
6 ,zú tjkvben A 1. sor 593 hrsz. a. fe »ett |láiril *■<,  
«, telki közcs legelő illő ő égre 3.0 kor. továbbá az
и. >. 601 szu tjkvben A 1. 4 — 6 sorszám 149S/a 1547 
és 11.29 lír. sz. a. felvett száutó fódeáre 489 korona
к. ki. tási árban elrendeltetik ngy. hogy am-nnyibeu 
, zen ingatlanos vételára Deire-er J mos és ueje Füri 
t ,.,s javára bekebelezett haszon élvezeti jo • f. „tar- 

t,o lásával is eléri a 2000 koronát ; úgy .-zen s” o . . Imi
t.mlarlásivat tartandó meg az árverés, amennyiben 

azonban igy ezen vételár el nem éretnék ezen szolghni 
j.,g nélkül tartandó m;g nvom'.a.i az árverés. Az. árve 
re. megtartására határidején; az 1907 évi április 
ho 9 ik napján dél e. 8 orakor a garamszentgyörgyi 
községi biró házánál megtart indó nyilvános árverésen 
a kikiáltási áron alul is elfognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
b. sarának 10% át készpénzben vagy az 1881 évi LX 
t. ez. 42 §-ábau jelzett árfolyammal számított és az 
1891 évi november hó 1-én 3333 szám alatt kelt 1. M. 
K, 8 gáb rn kijelölt óvadékképes értékpapírban a'ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1891 évi LX t. ez 
17 i §.a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál tör
töt előlegen elhelyezéséről k állított szabályszerű 
c ísiuervenyt átszolgáltatni.

Kelt Lévau a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
b ’óságuál 1907. évi január hó I. napján.

£<9

/

Iső magyar általános biztosító társaság, Budapesten.
_ __ « ■■■ ■ a ■ a * ■ ■■■ • ■ " ■ “ ■ *   “ ■■ ■ — X

KIADÁSOK
I. Tűz-, szállítmány-, jég- és betörés-biztosítási üzlet,

Negyvenkilencedik évi zárszamla 1906 január l-töl december 31-ig.
, t I. Tűzbiztosítás.
Kifizetett károk és költségek.....................................9.0 *2.563 ’03

levonva viszontbiztosított károk és költs Igék 3. lő 1,891 ö
Függőben maradt károk tartaléka . . . . . T . T
Szerzési költségek a viszontbizt rész utáni bevétel levon.
Jövedelmi adó és bélyegille.ékek........................................... . .
Postabél ek ...............................................................................................................
Adakozások közhasznú célokra . . ..................................................
A tüzhiziositási üzletet terhelő igazgatási költségek . .
Bohn.;thatlan Követelések leírása................................................................
A következő evek készpéuz-dijtartaléka a viszontbiztosított 

rész levonása után és minden megterhelés nélkül . . ,
II. Szállítmánybiztosítás.

Kifizetett károk és költségek ............................................ 279 371*40
levonva viszontbiztosított károk és költségek 217,btf 21

Függőben maradt károk tartaléka ..................................................
Szerzési és igazgatási költségek a viszontbiztosított rész 

utáni bevétel levonásával.....................................................................
A következő évek készpéuz-dijtartaléka a viszontbiztosított 

rés: levonása után és minién megterhelés nélkül . . .
III Jégbiztosítás.

Kifizetett károk • k őrségek..................................... 2.034,786-65
levonva viszontbiztosított károk es költségek 1 :-;<M >

Függőben maradt károk tartaléka . . ~~ . . .
Szerzési esigazg. költségek a viszontb rész utáni bevetői levon. 
Béiyegilletekei..........................................................................
Bebajthntlan követelések leírása ..........................
A következő évek díjtartaléké......................................

IV. Betörésbiztositás.
Kiüzetett károk és költségek............................................

levonva viszontbiztosított károk és költségek
Függőben maradt károk tartaléka ....
Szerzési és igazgatási költségek a viszontbiztosított rész 

utáni bevétel levonásával....................................................................
A k. v tkezö évek k ósz. pénz-díj tartaléka a viszoutbiztositott 

rész lovoaása után és minden megterhelés nélkül . .
V. 19J0. évi uyeremenyszámla.

A folyó évi üzletből fenmaradt nyereségért ...............................

19,636 04
9.835 29

BEVÉTELEK

Pogány Virgil
kir járásbiró.

I

14.979.066

Ruroua fill.

3 530,761 48
603.249 39

1 131.2*  fi 81
27 í _’-28 39
111 49 5ü

1 3,6 .4)
1.263 19 .81

16.3 "U 71

6..MI ) IMI 1

61,424 |1 19
62,-393 99
18,993 1 57

KM.060 '

700,223 145II
6,146 !

i -***
236,345 63
43,8,3 14
3 438 ■ * -2 ll

319, 87 86

9.800 75
8,354 77

37,410 1 35

‘200.*  *)*•

243,013

Korona

565

2 1.9 >7

VAGYON Mérlegszamla 1906. december 31-en.

34

75

46

87

41

fill

I

91

I. Tűzbiztosítás. korona fill. korona
Az. 1905. évről áthozott készpénz l tartalék

a viszontbiztosított rósz levon után és
minden negterhelés nélkül . ................................................... 6.000,000

i üzbtotosaások után bevett készpéuzdijak é»
a f. évben lejárt .iijkötelezv. és di.jváltók 17.719.318-16 

levonva: törlesztett dijak . . 2,030,630-36
„ viszontbiztosítási dijak

és díjrészletek . . 5.609 SH 98 7 640 442 341 10.078,875 82

Az 1905. évben függőben maradt k?rua i•> Uéka . . . 530,936 09 16.609,311

II. Szállítmánybiztosítás.
Az 1903. évről áthozott készpénz díjtartalék 

a viszontbiztosított rész levonása után és 
minden megterhelés nélkül............................................................... 100,600

Szállitináuybiztositások után bevett készpénz
dijak ...................................................................................... .532,497-28

levonva: törlesztett dijak . . . 20,227-69
„ viszontbiztosítási dijak 413.853 9*  434.C81 68 98,416 60

Az 1905. évben függőben maradt károk tartaléka . . 2 75,006 04 273,421
III. Jégbiztosítás.

Az 1905. évről áthozott díjtartalék .................................................. 367,818 44
Jégbiztosítások után bevett keszpénzdijak . 3 240,177-92 
levonva; törlesztett dijak . . . . 231,937 73

„ viszontbiztosítási dijak 1 811 767-33 2.<*43.705*66 1.196,472

J

Az 1905. évben függőben maradt Karok i irtaiéka . . 3,862 55 1.563,153
IV. Betöresbiztositás.

Az 1905. évről áthozott készpénz díjtartalék
a viszontbiztosított rész levonása utáu és 
minden megterhelés nélkül.............................................................. 155,000

Belörésbiztositásjk után bevett készpénz
dijak és díjrészletek.................................................. 236,383-74

levonva: törlesztett ltjuk . . . . 30.842-1*7
„ viszontbiztosítási diiak . K‘9.351 08 140.193-15 96,193 59

Az 19üj. évben függőben maradt károk artalekt . . . 4.393 57 255,589
V. Egyéb bevetelok

Szelvény-, lakarékpóuziAi-i-, váltó- es ugyéb kamatok,vala
mint árfolyamuyer. eladott értékpap. és ideg, pénzű, után 97o,34U 93

1.103.131Társasági hazak tiszta jövedelme................................................... 127,79*» 34

19.81*1.107

64

85

16

°7

83

mi.

TEHER

Filseni sörcsarnok!
Tisztelettel értesítem a t. 

közönséget, hogy folyó évi 
április hó bén Bátlii utca 
1 szám alatt

Piheni sörcsarnokot
nyitok.
Egy pohár pilseni Ősforrás 9 krajcár

,, „ kőbányai sör . 6 krajcár

Elhelyezett tökepénzek takarékpénztárak- és bankoknál......................................
3 36<i.'Mi<> kor. u é Magy. íöldbit intéz 1‘.,-os koronáért, záloglevíl á96-23 
4.-1 ■' •' ,. „ w Pesti hazai o.ső takarózp. égj es. 4*/»  záloglevél A 96’75
2 n „ Magy. leMzámitoló és pénzváltó’*.  4 M-os záloglev. á97.—
1.74',.,’|iO „ „ „ Kisbii-t'ik-jso-i orsz. föld.itteliut 4 " (,-os záloglev’-i a'.Hí.őu

iCo.riMj „ „ „ Kisbirtokosok orsz. földhitelint. , »s záloglev. A i K). ■
~ü'.'*M  „ „ „ Mag.vai általános takar ékpénz/ ui 4 ■ j záloglevél i '7’3D
248, 1 " „ „ T< m -v ii első takarékpenz: ír ?*  , os záloglevél á 1UO-
•áiijm „ „ . .Aradi polg. i takarékpénztár ó" „ os záloglevél á 94
n ’ ‘ “ - « ................................................................................ á 2O> —

. á 77“.— 
á 470* —

- .................... ................... .—....gt elsőbbségi részvény á 200-—
A lenti értékpapírok stb. után az év végéig esedékes kamatok . . 
t isztviselők és szolgák nyugdíjalapján ik értékei :
1.180,<A)0 Kor. n. é. Kisbirio osok ot &z. földbitelint 4’/; rt 0-os zálogl. á 100.

41'J,(X>> „ „ „ Egyes, budapesti iőv. takarókp. 41;,'/.I-os zálogl A !()».—
Ezen ■ rtékpap rok mm az év végéig esedékes kamatuk ....... 
„Oi-módi Ormody Amélie alapítványa- értékei:

5',609 Kor. n é. Kisbirtokosok or-z földhitelint. 41//' . os zál- gl. A lőO.— 
Az év végéig esedékes kain ok...................................................................................................
hlsö magyar általános biztosító társaság „Tűzoltók segélyalapja- érté

kei, letétben a ni. kir. állampénztárban....................................................................
Leszámiiolt és visszleszámitolt váltók......................................................................................
Társasági házak........................ ....................................................................................................
Kii’ön'éle artAanir 1 Pénzkészlet és maradványok a képviselőségeknél 

’ 1 £) Maradványok idegen biziositó intézeteknél
Jégbiztositási osztály folyószámlán . 
Központi pénzkészlet ......

79>6 drb Magyar-francia Biztosító rósz vény társasági részvény • 
‘Joodib Bvr-i elet es jára ;rkl»i/Lo-ii-» intézeti részvény . . • 

• >19 drb Bécsi biztosító társ, ré-zvény . 
097 drb Hazai általános biztosító r.-tá;saság

•j’

koron * fill.
. 5.519,948 ' '

i 16 495,061 87

1.601,925

50,979 5'*

76.218 4'-»
3 742 943 8
3.4*0,434 04
1 749,222 • •

810,921 9
l| 28i ; > . 07

188.13S 3 :

Rész vény alaptőke : teljesen befizetett 2*>J » egész részvény * 1000 forint és 
teljesen üeüzeteit 200.) fél részvény a 50U forint ......................................

Társasági tartaléktöke.......................................................................... .....................................
Külön 11.11 ;k * . ............................................................................................................................
Ártolyu nkíu mbözeti tartalék.............................................................................................
Tüzbiztosiiási díjtartalék készpénzben a viszontbizt. rész levonásával 

minden megternelés nélkül ..................................... .................................................
Szállít náuy-bizt dijtart. készpénzben a viszontbizt. rész levonásával 

minden megterhelés néikü............................................................................................
Jégbiztositásí készpénz-díjtartalék ..................................... ...........................................
Betörésbiztositási készpénz-díjtartalék a viszontbiztosított rész levon.

minden megterhelés nélkül . •................................................................................
Tüzbiztositási függő károk tirtiléka ..................................................
Szállítmány-biztosítási függő károk tartaléka.........................................................
Jégbizt. függő károk tartaléka................................ ......................... ......
Betörésbízt. függő károk tartaléka.................................................. ......
Külön léle hitelezők.....................................................................................................................
Előbbi évekről eddig fel nőm vett osztalékok........................................................
Tiszt viselő, i és szolgák nyugdíjalapja ....................................................................
Első magyar általános biztosító társaság „Lévay-alap- ...... 
Első magyar általános biztosító társaság „Ezredéves alapítvány4 . . 
Ormody >’ilinos-alap.....................................................................................................................
Ormó.li Ormo iy Amélie alapítványa................................................................................
Első magyar általános biztosító társaság „Tűzoltók segély-alapja- . . 
Jubileumi alap...................................................................................................................................
Életbiztosítási osztály folyó számlán..........................................................................  .
1906. évi nyereség.......................................................................... ......

Az idei hozzájárulásokkal 3.387,199 kor. 39 fillérre emelkedett.

és

és

korona fill.

■j 6.000,000
Í| 6 0“*,"*•*» —

2 998.237 79
3.008,24’* 57

i 6.000,000 -

100,000 -
' 519,287 8b

200,000
6*16  249 59

1 62 593 99
6,146 36

1 s. 54 < 7
606.105 80

6.844 —
i 1.603,566 33

200,000 —
100,000 —
60,34'* 58

| 51,183 5**
76,218 49

150,000 —
i 2.787.213 92

2.82t,967 41

33.971,550

KIADÁSOK.
II. Életbiztosítási üzlet.

Netiyvemipnyedik évi zárszámla 1906. januar l-töl december 31-ig. bevételek

Magyar borok, kitűnő konyha 
és figyelmes kiszolgálás.

Weisz Zsigmond.

hiítjjluíiyÜS dóSlöiiy.»
tudja-e, hegy a maláta-kávé

> !í Szilái m ért kell Önnek a 
reiner« nevet hangsul7ozni ?

Jfert különben annak 
ii' es1 <!■, yi;ek teszi 
ki magát, hogy kétes 
éi trtii utánzatot kap, 
mely' a »K'tlhreiMr*-t

:liintel<>,iuiu den előnyt 
nélkülöz.

Csakis a
Kathreiner - féke Kneipp- 

m a lát a kávé
bírja, különleges előállítási 
módszere révén, a gyar
matkávé ízét es zamatját.

Méltóztassék azért, Nagyságos 
aszony, jói emlékezetébe vésni, 
hogy a valódi »Ka:h-einer< csakis 
zá'-r ered-ti csomagokban kap- 
ható »Ka1 nremer-iéie Kneipp- 
malája kavé< felirattal <-'s 
Kneipp yuter arcképével, mint 
* védj egy gyei.

4
vásár
Katii-

A múlt évből Áthozott díjtartalék. .

korona fill' korona fill
Törlesztett kötvények díia . .............................................................. 9*3.413 12
Visszaváltott kötvényekért......................................................................... 1.596.' *61 81
Halálesetek után ki űzetett kárösszeg.................................................. 3.612. 23 4*i

3.172.899 83
Kiházasit biztosításoknál haláleset következt. dij'visszatérit. 71,943 10
Függőben levő károk és díjvisszatérítések tartaléka . . 724.471 63
Függőben levő kiházasitAsi tőkék tartaléka..................................... 330.182 26
Évjáradékokért......................................................................... ............................... 457.141 03
Viszont biztosítási dijak................................................................................ ■'*■  1 ■'
Bélyegekért.......................................................................... ... 333. 4' •25
Irodai bér, poatadijak, nyomtatványok, úti- és egyéb költs. 975.682 95
Tiszti fizetések........................................................ ............................................... ; 88.42 i 08
Adóért.......................................................................................................................... 34.31’2 42
Orvosi dijakért .................................................................................................. 177,392 04
Szerzési és dijbehajtási költségek .......... 1.280,58S 39
Behajthatlan tartozások leírása.............................................................. 39.593 88

8.000 14.725.068 24
Díjtartalék ez év végén 104.391.287 70

1.006,667 91

Befolyt dijak : ez évben kiállított kötvények utAn

illetékek

Kamatjövedelem

Múlt évi függőben volt kiházasitAsi tökék tartaléka

az előbbi években kiállított kötvények utAn

VAGYON. Mérlegszamla 1906. december 31-en.
• . ^90*€09J6'H cot. 2ő fii. ugyanis

____  -os koron ijárad- k ’ 3 korTój 'f “.-el . . 
w „ magy földhitelint. 3l,2"0-09 záloglevelek 87 kor. 75 fill.-el 
, „ magy. földhit. 4",,-os talajjav. és szán zálogl. 9 kor. 75 fill. 
„ „ magyar földhitelint 4',,-os korona-zálog). 96 kor. 25 fill. 
w , pesti magy. keresk bank 4',,-os korona-zálogl. 97 koiorával 
B „ kiBbirt. orsz. földhitelint. 4'/(1-os zálogl. 100 koronával 
„ „ magy. orsz közp. takp. 4”;, zálogl. (April) 96 kor.őOfill. 
B „ magy. orsz közp. takp. 4%. zálogl. (inni) 96 koionáv 1 
„ „magy orsz közp takarókp. 4’ /a '»/„os zálogl 100 koronával 
» „ egyesül bpesti föv takarékp. 4"/o-os zálogl. 96 kor. 75 fill. 
_ „ belvárosi takarékpénztár 41/a•/(> záloglevelei 100 koronával 
„ „ pesti hazat első takarékp. egyes. 4" „-os zálogl. 9, kor. 73 fill. 
n. é. m. jelza orhitsibatik 4% os záloglevelei 97 koronával

Múlt évi függőben volt kArok és díjvisszatérítések tartaléka

a biztosított töke emelésére fordított nyeremények

korona 1111. korona fill.

96.599.505 79

2.307.266 62

15.543,080 74

77.244 67

H 17.927.592 03
|| 363,236

14 18.290.828 17

4.325.635 31

637.693 08

269,361 50 907,054 58

120.123,023

TEHER

Értékpapírok.............................. .
1.740,200 kor. n. é. magyar kir. 4 
6 488,4( 0 „ 

15.258.0u0 „ 
15.646,800 „ 
10.2:2,400 „ 
6.613.0IH) „ 
6.974,100 „

494.100 „ 
991,060 „ 

6.159,400 „
585,000 „ 

4.017,000 „ 
5.38 .000 kor. .... „ ____ ___________ .

370,000 kor n. é. magyar jelz.-hitelbank 4 ,2 n/„-os zálugl. 100 koronával 
Bcszterczebánya-brezovai és piski vajdahunyadi vasúti els. kötvény . .

44',<X)0 kor n. é. egyesit, államadósság 4?, ,'7 -os ezüst jár (ápri!) 100 kor.-val 
# egyesit, államadósság47papirjár. február) lOOkor.-val 

„ „ triest-parenzoi h. é v. 4%-os elsőbbs. kötv. 99 kor. 9ófiil 
„ „ „Rudolfbahn- államadósság 4"/„-os kö'.v. 99 kor. 4 fill. . 
„ „ Wicne. Verkehrs-Anlagen-Anleihe 4'/ kötv. 99 kor..3'» ÍIU. I 

417,300 Llr© olasz ő'/p-os járadék és kamatai. . ........................................... (
Túlélési csoportok értékpapírjai; 2(5,800 kor. n. é. magy. kir. 4 '/.,-os korona

járadék 95 kur. 95 fill.........................................................................................................................
1906-ban esedékes kamatok........................................................
Jelzálog kölcsönök ... ...................................... • •
Kötvény kölcsönök ......................... ...... . . ..............................
Viszontbizt kötvény-kölcsönök ......... 
A központ tartozása folyó számlán..............................  .

! Vezér- és főügynökségek éa mások tartozásai . • »

I

60.000
7.989.000
1 49**000
1.000,000

«

*

I

50

50

56

42

33

10
17
18

korona üli.

JO
Díjtartalék...........................................    , .

levonva a viszontbiztosítási díjtartalékot . , .

107.015,815 kor

2.624,5’7 „

. 54 fii.

84 fii.

korona fill

104.391,287 70

Biztossági alap 796,222 50

Kiházasitáai tőkék nyeremény© 722,352 84

Függőben levő károk és díjvisszatérítések tartaléka ................................. 724,471 .3

Függőben levő kiházasitáai tőkék tartaléka . . . 330,182 26

198,788 39

Előre fizetett dijak 15,180 36

Fel nőm vett nyeremények 1905. évről .... , 102 53

Kisorsolt biztosítások tartaléka . . . 8,000 -

87

1906. évi nyereség
• • • • • I; . 1.006.687 91

Budapest, 1906. december hó 31-én.SteinCr Jenő
életbiztosítási sönywivő.

Búrő Harkányi Frigyek, László
Az igazgatóság-:

Zsigmond. Ormody Vilmos,
Szentié Károly aligazgató.

Gergely Tódor,
a központi könyvezés főnöket 

frdf Zichy YAndor.

II 1 . 1 A fenti z&p8íAmJ*kat é8 mérlegeket megvizsgálván, azokat a törvényben s az al ipszabá yokban meghatározott elvek szerint készülteknek és azok egyes tételeit a fő- Aa napád*  
könyvekkel teljesen megegyezőknek találtuk. Budapest. 1907. március hó 1-én. vegyes teteieit a to- aa segeo*

Berzeviczy Albert) A felügyelő bizottság-:
Burchard Bélaváry Konrad, Hajós József, Németh Titusz, Báró Radvaiiszky Géza-

fc -3OÖCXXXMXXIXXXXX XXXXXXXXXIXXXXXXX^ 
Varrógépek és Műhímzés g 
valódi első magyar szab. Adria-, Dürkopp- és Gasse-féle nj Singer gépek 
igen csinos kiállítassál 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval

korona
E.m. monopol-, Dürkopp és Gasser uj Singer varrógép 56-tól 76-ig

X 
X 
x
$I 5
M wÖ

-5
Árak részletfizetésre:

Uj Singer médium iparoagép állványnyal 
Titania uj nagy S'nger 4-es iparos varrógép . 
Nagy Howe iparos varrógép . .
Vaódi saabadalm. Adria családi varrógép 

w , „láb és kézi hajtásra
Kórhajóa családi (Kingschiff; gép

„ iparos (Ringsehiff) gép .
Valódi Dürkopp — központorsó — gép

Uj Singer családi varrógép kéiihajtásra

Mfihímzősl készülék

Főralctéir:
KERN TESTVÉ

csal ádi 
iparos

ára 4

72-töl 80-ig
78-tól 88-ig
76 tói 80 ig
86-tól 96-ig
96-tól 100-ig 

100-tól 120-ig 
130-tól 150-ig

120 korona
150 korona

44 korona

korona.

a
8

R E K N É L, Léván

Legjobb géptük. részek és hajók olcsón.
raOCXXIXXXXXXXIXXXXXXXXXXXX^

Hirdetmény.
Melylyel közhirrététetik, miszerint a GaramszöDősi volt úrbéresek és 

érseki nemesek tulajdonát képező erdő és legelő ingatlanára kiható

vadászati joga
1907 aug. 1-tŐl számított 6 (ha^ egymást követő évre, a körjegyzői irodában 
tartandó nyilvános árverésen 1907 évi április hó 24 én d e. 10 órakor 
a legtöbbet ígérőnek bérbe adatik.

Kikiáltási ár : 100 K., esetleg k'sebb Ígéret, 
Bánatpénz : 10 K.

Bővebbi feltételek a garamszőllősi körjegyzői irodában a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők.

Garamszőllős 1907 március 24 én,

Lipcsey Albin Gellen Márton
jegy20' elnök.



Bars- és Hont megyéket érdeklő vasúti uj menetrend 1906. oktéker l-töl.

G-Berzeacze Léva. Leva-Csata-Parkany-Nana-
Gr.-Berzencze ind. 
Jálna . . .
8 askö-Váralja

545
551

*600

1230
1238
12«

600
6Ö8
6Í9

Budapest .

Bécs

ind.

ind.
Gr.-Szt.-Kereszt 607 1 06 641 Párkány-Nana ind.
Geietnek-Szkieuó 624 1 26 704 Kőhid-Gyarmath
Szénásfalu-Vichnye 630 13+ 715 Kéménd . .
Zsarnócza 649 2«5 747 Bény ....
Zsarnócza-Fürészm. *654 *210 Csata . . . érk.
Garamrév 700 217 7 69 Csata . . . ind.
Rudnó 710 222 820 Oroszka . .
Uj bánva . 718 240 843 Garam-Damásd
Bars Berzence 6. őrh. 724 9 52 853 Zseliz . . .
Gr.-Szt.- Benedek 745 3 I3 *916 Nagy-Salló
Kovácsi . . 7 55 324 9-27 Alsó Várad . .
N agy- Kos zmály 804 337 943 Nagy-Szecse .
i |érk. 819 354 1000 Léva .... érk.
L'- • • (ind. 930 4 08 505 1245 Léva .... ind.
Nagy-Szecse *940 *4” 1237 Nagy-Koszmály
Alsó-Várad . 948 425 523 1 03 Kovácsi . . .
Nagy-Salló lOio 4‘7 5* ü 125 Gr.-Szt.-Benedek
Zeliz 1033 5 08 608 146 Bars-Berzence 6. Őrh.
Garam-Damásd 1045 520 620 1 67 Újbánya . .
Oroszka . 10’5 530 631 207 Rudnó . . .
Csata . . . érk. 1102 537 638 2‘4 Garamrév .

• ... ind. 1118 557 65« 222
Zsarnócza-Fíirészm.

tíény 1131 614 709 235 Zsarnócza . !
Kéménd 1142 629 720 246

Széuásfalu-Vihnye
Kőhid-Gyarmath 1155 646 733 2 “9 Geletnek-Szklenó
Párkány Nana érk. 1212 7 06 749 316 Garam-Szt.-Kereszt
Budapest felé . ind.) 12 37 gy 82ögy 827gy- 339sz. Saskö-Váralja

• » » 344 sz. 840sz. Jálna . . .
n • . • érk. l4°gy 9 lágy 945gJ- Gr.-Berzencze .
f> fi • 5öő sz. 1130 sz 1000 sz. 55Ő8Z.

Bécs felé . . ind. 259 gy. 12U9sz. 838gy.
1J40SX.

n ... érk. 700gy. 6 32sz. 1206gy. 708gy-
545 sz. 1

Parkány-Nana Csata-Léva. Leta—Gr.-Berzencze.

9<0«z.
4 is
435
450
5 08
015
538
546
5 56
608
636
6£3

* 6~
710
725
749
759
819 

*8“
854
905
917
926
9ö4

1012
1O33
1108
ll^S 
1129 |
1137

1030 sz.

1055sz.
5dő 1
552
6“
619
631
639 I
647
6»7
709
736
7 53 

*7*8
810
820
838
8<«
904

*914
985
930
9“
947*  I

IO00 
1013 
1019 
1037 
1044*  1 
10*3  
1100

«

720gy. 665^.

B.-Gyarmat—Párkány-Nana es Tissza. Érseínjvár—Kis-Tapolcsany es Tissza.

85°
9 07
922
9 34
Q4S 

lOoi 
1009 
10” 
10»2 
1100 
HIT 
1192 
1184 
12” 
12S1 
12“

1 02
• 1 la

1 32
1 39
151
159 
2**  
238 
240 
306 
3>5 
386 
3«

A SZÉPSÉG! .A.Z

Báró Keanitza
budai

ErzsébetSosfíírdö
Enyhe haahajto íóforrá-sa.

----------- a v ©. ---------------
1 klg. frt. kr.

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

Kapható:

Minden hölgynek kétség'elenül leghőbb vágya, 
hegy mentöl szebb legyen s hogy ezen célját elér
hesse, megragad minden alkalmat, a legképteienebb 
dolgokkal kenegetve arcát. — A legtöbb ese’ben 
saját karára teszi ezt mert nemcsak, hog/ szép 
nem lesz, hanem ellenkezőleg sok esetben tönkre 
teszi arcbőrét úgy, bogy igen hosszú idő. gondos 
ápolás kell ahhoz, hogy ismét helyrehozza.

Az a világon egyedülálló siker, melyet Földi s 
Kelemen aradi gyógyszerész Margit-Créme-jével 
leért (különösen Francia- és Németoi szagban) sok 
embert arra bírt, hos-y ezt a világhírű, ártalmatlan 
és az arc minden tisztátlansága (szeplő, májtolt, 
kiütések stb.) ellen páratlanul és csodálatosan ható 
szert utánozzák. — Természetes, hogy ez senkinek 
sem sikerül, meri a Margit-créme készítéstnek ht- 
kát senki más nem ismeri, mint a feltaláló és készítő 
s épen azért, mert a titkot soha seukire s^m btzta, 
hanem minden egyes készítményt maga állít e'.ö, a 
Margit Créme mindig egyforma, annak kidolgozása 
a, leggondosabb, tehát hatása is rögtöni és biztos. — 
Óvakodjunk tehát a cunkat mindenfélével kenegetni 
és használjunk oly szert, melyet argói, amerikai és 
francia hirnevts orvosok is ajáulanak, mint egyedül 
biztos és ártalmatlan szert az arc szépítésére és 
a szépség megőrzésére. — Ez a világhírű szépít ős?er 
a Földes-féle Margit Créme mely már 4-5 napi 
használat után teljesen átalakítja az arc bőrét, eltün
teti a szeplöket, májfoltokat, kiütéseket, bőrat 
két mitesszert, arc és közvörösséget. Az arc 
ideális szép, Üde és Ifjú lesz s amellett a Margit- 
Créme teljesen ártalmatlan.

Egy tégely ára I korona, Ma git szappan 70 
fillér és Margit-pouder (fehér, rózsa és créme szin- 
ben7 I K. 20 fillér. — Ezen szerek mindegyike 
külön is használható. — A Földes-féle Margit.Créme 
kapható a világ minden nagyobb gyógyszertárában, 
ahol pedig raktáron nem volna, tessék egyenesen a 
készítőnek igy címezve Írni. Földes Kelemen gyógy
szerész, Arad.

Főraktár Léván: Dezséri Boleman és 
Medvczky Sándor gyógyszertárakban.

t

i

r f Aj

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a 
BÉTHY féle 

pemetefű czukorkánál! 
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határozottan 

X?.É1’XZ"S‘-félét JKéijijjaJc, 
mivel sok haszontalan utánzata van.

1 doboz ára 60 fillér. 
Csak R É T H Y-félét fogadjunk elI

Hogy mi a Hoppá?
Frázisokkal bizonyára tudnánk hatást kelteni a 
t. hölgyek körében, ilyeneket mellőzve egyene
sen megmondjuk, hogy a Hoppá angol teint 
regulator egymaga pótol minden krémét, szappaut. 
púdert, mestszerü gyorsasággal szépP, eltüntet 
szeplőt, májfoltot, börvőrösséget, miUssert, pör- 
senéat, pattanást, minden arctisztátlanságot. Pu
hítja, ifjitja, üdíti, finomítja és fehéríti az arcot 

és kezeket.
, Ez és semmi más a

2 kor. 50 fillér. Hoppfl 2 kor. 50 fillér. 

Elismerő levelek a legelőkelőbb hölgyektől.

Főraktár: Kaíser Y. és tsa. drogéria. G-yíx, 1 sz.
Kapható gyógyszertárakban és drogériában.

i
I

■■ •

Tisztíts csak

Glóbusz

I 
I
I
I

fém tisztító kivonat

Védjegy: „Horgony!*  . — ----------- #

A Liniment. Capsici cninn.. Ibm 
a Horgony-Pain-Expel er 

pótléka 
egy régjónak bizonyult házi.zer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szemok 
bizonyult készvénynél, ctúznál és meghülések- 
....... nél, bedörzsölés képpen használva. ■ ISIÜSI 
Figyelmeztetés. •Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony" véd- 
jegygy®1 és a Richter czégjegyzéssel ellátott do
bozba van csomagolva. Ára üvegekben K—.80, 
K 1.40 és K 2.— és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszeréaznél, Budapest.
OfRIciter gyóflyszertírs íz „Árny oroszlán hoz"

Prágában.
Elisabethstrasse 6 neu.

Mindennapi szétküldés.

pótléka

830
847
902
9U
92?
935
948
953 

lOoö 
1027 
lOdü 
10" 
11Ö7

B.-Gyarmat. 
Dejtár . . .
Ipoly Vecze 
Drégely-Palánk 
Ipolyság . .
Ipolyság 
Visk .... 
Szakállos . .
Bél .... 
Ipoly-Pásztó . 
Zalaba . . . 
Csata . . .
Csata . . .
Párkány-Nána

Vissza. 
Párkáuy-Náua 
Csata . . .
Csata . . .
Zalaba . • 
Ipoly-Pásztó . 
Bél ... . 
Szakállos . .
Visk .... 
Ipolyság . . 
Ipolyság . . i
Drégely-Palánk 
Ipoly-Vecze . 
Dejtár . . ,
B.-Gyarmat .

érk. 
ind.

érk. 
ind.

ind. 
érk. 
ind.

érk. 
ind.

ind. 315 I 820 1 227
344 844 252

*400 1*9  00 *309
1 4Í6 916 323

435 933 342
417 940 350
5Í2 1001 412
5Ö2 10>’ 432

*542 1030 445
5” 1043 502
6“ 1100 519
627 11’3 532
656 11'8 557
7 49 1212 705

855 4 18 535
I951 520 681
1008 543 660
1023 567 704
1047 615 724
1059 *6« *734
1118 612 750
1138 622 808
1205 716 880
1211 720 861
1238 739 913
1251* *761 *925

116 809 943
1« 833 1007

A fekete vonallal aláhúzott 
gy ——r gyorsvonat; 8
•jelzettek feltételes megállás.

Érsekújvár . .
•Bánkeszi 3 sz. 
M.-Snrány . .
Nagy-Surány 
Zsitva-Fődémes 
Mánya . • .
•Szt Mihály úr 
Vajk .... 
Verebély . .
Zsitva-Újfalu . 
•Betekint. . 
Taszár . . .
Aranyo.-Maróth 
Ki.-Tapulcány

Kis-Tapolcsány 
Aranyos-Maró th 
Taszár . . .
•Betekints őrh. 
Zsitva-Ujfalu . 
Verebély . .
Vajk .... 
*Szt. Mihály úr 
Mánya « . .
Zsitva Föde'mes 
Nagy-Surány .

w n
*B iukeszi őrh. 
Érsekújvár •

ind. 440 9<W 5 U“ 85Ó
őrh. 453 943 5‘7 905
érk. 501 951 525 91Ö
ind. 599

522
936

10*0
587
5 38

920
9“

538 108’ 584 9*5
547 1033 602
557 104» 611 lOo.i
6“ 1116 633 IO23
635 118» 644 ion
644
654

1138 
1151

6ő2
7“

1042 
lOöu

7 oo 1212 713 1 i”
7 20 128* 72d 11“

5io 836 487 840
5^0 854 437 901
532 910 449 920
538 9I8 455 9-"
547 928 504 9“
6“ 954 520 10"
61» 1007 536 10"
627 10* 7 544 1043
635 1O34 553 11“

érk.
649
700

10w 
u°»

607
618

11“
11"

ind. 710 1115 621 11“
7 18 1188 629 lloó

érk. 7 30 1135 641 12ŐJ

számok az esti 6 órától reggeli 6 óráig terjedő időt mutatják, 
személyvonat.

Gazdasági czikkek.
árúit kötelezettség; nélkül a lévai raktárból 

szállítva értendők.
Marha só 50 kilós zsák Kor. 5.60.
Tábla só 50 kilós zsák Kor. 11.90.
Marha SÓ 5 kilo vételénél kilója 12 fillér.
Petróleum hordó vételnél 100 kilo 36 — 40 koronáig.
Petróleum 1 liter I, rendű 36, II. rendű 32 fill.
Kccsikenöcs belföldi sárga 100 kilo Kor. 16.
Kocsikenőcs monfaíconi kék 100 kilo Kor 18.
Portland Cement 100 kilo Kor. 5.
Román Cement 100 kilo Kor. 3.
Carbolineutn I. rendű 20, II. rendű 18 Kor. 100 kilo.
Kátrány hordóvételnél 100 kilo Kor. 10.
Kék gáliczkő kilója 90 fillér.
Kender 1 kilo Kor. 1.80. Kóc 1
Lámpa olaj 1 liter 80 fillér.
Kencze I. rendű 1 kilo 80 fillér.
Aszphalt fedél lemez olcsón.
Égető szesz Denaturált 1 liter
Pormentesitő olaj kilója 40 és 60 fillér.
Ecsetek, meszelők, lakk, padló fénymázák, festékek 

minden színben—nagyban, gépszijak kilója 6 korona, 
drótkerítés 1 □ méter 50 fillértől feljebb, pozsonyi víz
mentes ponyvák, zsákok és kéve kötelek.

Főraktár:

Kern Testvéreknél, Léván.

kilo 64 fillér.

II. rendű 72 fillér.

48 fill. 10 liter Kor. 4.40.

fi 
fi 
fi 
fi 
fi 
fi 
fi 
fi 
fi

fi 
fi 
fi 
fi 
fi 
fi 
fi

ÉLÖKEBITÉS
0-1®3,itsqIxi®., élősö-vézxy.

Bármily talajban gyorsan fejlődik, sűrű, nagy 
töviseivel embernek és bármily állatnak ellentáll, 
kitart 70 — 80 évig, nevelhető oly sü**ün,  hogy 
apró csirke, malac, stb. sem mehet át ; ez a 
legolcsóbb örökös athatlan kerítés. Főelőnye még 
az is, hogy egész május közepéig legjobb ered
ményűvel ültethető, mert a csemeték felásva 
jeges pincében tartatnak. Ezer darab 12 korona, 
rendesen ültetve 50 méter kerítéshez elég. Nyom
tatott ültetési és kezelés: képes utasítást minden 
rendeléshez adok. Akinek élokerités nem felel 
meg, szállíthatok sodronytlövetet, a legtökéle
tesebb gyártmányt, olcsón 100, 150 és 200 cm. 
széleset.

I

Bővebb leirást KÉPES ÁRJEGYZÉKET

minden háznak legszebb 
dísze, egy gyűjtemény 8 
fajból 20 tő, egy tő 2 300 
fürtöt terem.

Szölöoltványok 
táblás ültetések és hiá
nyok pótlására, 60 leg
kiválóbb bor- és csemege
faj, szigoruau válogatott, 
tökéletes forradása és faj
tiszta, dusgyökerü pél
dányok.

Delavare sima vessző minden szál megfakad, 
csak az a legnemesebb faj, melyből én 16 év 
alatt 40 holdat U’tettem, 35 hektót terem holdan
ként, bora édes, erős, oltani permetezni nem keli 
és kezeléséhez semmi tudomány sem kell, ezért 
ellensége sok tudományos sző'Őant02Ő.

tanulságos tartalommal és mindenhez 
teljes tájékoztatóval ingyen ós bérmentve küld;

GÁBOR szőlőn agybirtokos NAGY-KÁGYA.
------  — Levelezés minden nyelven. -____________
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Nyitrai és Társánál Léván.

Névjegyek, meghívók és eljegyzési-kártyák 

legdíszesebb kivitelben 
készittettnek

Nyomatott Nyitrai 4a Tim ktayvayomdájiban Léván.


