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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken és Léván házhoz küldve :
Egy évre ... 10 kor. — fin. 
Hat hóra ... 5 kor. — fin. 
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.
El .'fizetési péazek póstautaiványnyal küldhetők.

mxámok 20 fillérért kaphatók

* kiadóhivatalban. BARS. hirdetések
Négyhasábos petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Bélyegdij minden egyes beiktatásér tü fillér' 
HivavaloH hirdetmények

100 szóig 2 kor. •<) fill., azontúl minden szó fi 
fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

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

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez : (Zöldkert-utcza 33. az.) 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.

Hivatalos közlemény.
1S77/1SO7 izém.

Hirdetmény!
A besztercebányai kereskedelmi és 

iparkamara újra alakítása körül intézkedni 
hivatott aranyosmaróti központi bizottság 
által kiküldött lévai alkerületi bizottság a 
keresnodelmi és iparkamarai tagok válasz
tására jogosult, úgyszintén a választható 
kereskedők és iparosok néyjegyzékét Bars
vármegye egész területére kiigazította.

Ezen kiigazított névjegyzéket Léván a 
városi iktató helyiségében mai naptól számí
tandó 8 ntpon át közszemlére kitétetnek, 
mely határidő lejárta után még 8 napig 
jogában áil bá>kinek a névjegyzékre nézva 
Írásbeli lég kifogást tenni és az azokban fog
lak egy vagy több választónak törlését, vagy 
fölnem vettnek a jegyzékbe való fölvételét 
kérelmezni.

I y felszólamlások a vármegye alispán
jához intézendök.

Léva, 1907. április hó 5-én.
Szllaosy Sá.n.d.cx 
alkeiülelí bizottsági elnök.
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A függetlenségi párt.
Fennállása óta soha annyi támadás 

nem érte a függetlenségi pártot, mint 
a mióta, mint többség a kormány élére 
került. A husvét vasárnapján tartott 
szociáldemokrata kongresszus a burzsoá 
uralmának megtestesülése gyanánt 
aposztrofálta. Sőt az ugyanekkor tar
tott zilahi népgyülésen volt független
ségi, de a pártból kilépett képviselők 
nyíltan hangoztatták, hogy nem Ők 
távolodtak el a függetlenségi zászlótól 
s igy kéz alatt meggyanúsították Kos
suth Ferencet és a vezetése alatt tömö
ren együttartó pártot.

Szemére hányják az alattomos táma
dók a pártnak, hogy elveiből eddig 
még semmit sem valósított meg, 
de azt nem veszik figyelembe, hogy 
a politikai p irtok érdeke nem mindig 
azonos az ország érdekével, bár min- 
denik párt azt használja czégérül. Sőt 
nemcsak a hazafiatlan pártokkal, hanem 
a legnemesebb intenciókból szervezett 
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és fentartott pártokkal is megtörténik, 
hogy fönnmaradásuk az ország kárával 
egyenlő. A pártok rendesen túlélik a 
hivatásukat s akkor is fönn akarják 
tartani magukat, mikor már a közér
deknek semmi szüksége nincs rájuk, 
mert lejárták magukat.

Bármely párthoz tartozzék is valaki, 
azt teljes tárgyilagossággal elismerheti, 
hogy a függetlenségi párt igazán na
gyon szükséges az országnak. Ez a 
régi párt nem járta le magát. Ez nem 
élte még túl a hivatását, Sőt most emel
kedett nagy hivatásának magaslatára. 
Most érte el rég várt megizmosodását, 
hogy a parlamentben többséggé lett. 
S ime még is akadnak emberek, akik 
most támadják azt a pártot, még pedig 
kívülről is, meg belülről is, azzal a 
czélzattal, hogy megbontsák az egységet.

Érthető dolog, hogy a bukott kor
mányrendszer hívei s a szétvert szabad
elvű ártnak egyik másik érdekelttagja 
irigylik a függetlenségi pártnak erős
ségét, törvényességét és nagyságát, Sze
retnék tehát meggyöngiteni.

Kívülről nyílt támadással nem bol
dogulnak, tehát inkább az intrika fegy
verét használják, hogy egyenetlenséget 
támaszszanak a függetlenségi párt és a 
koalíció között, valamint a párt egyes 
tagjai között.

Sokkal komolyabb, okosabb és haza
fiasabb politikusoknak tartjuk a pár
tagjai', sem hogy feltehetnők róluk, 
hogy felülnek az ellenségek által meg
megrendelt pártbontásnak. De azért 
mégis ki kell emelni, hogy Magyar
országnak valóban soha nem volt edd'g 
oly szüksége mint most, a 48-as párt 
egységére, minden erejére.

Rendkívüli országos feladat bárul 
a pártra. Eddig csak az ellenőrzés fela
data jutott neki, mint ellenzéknek, Ezt 
a feladatot is idők folyamán több párt 
megosztotta vele. Most azonban elkö
vetkezett az alkotás és a kormányzás 
feladata. Most tűnik csak ki a pártnak 
komoly értéke s a kormányzó képessége.
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Ennek a kormányzó képességnek a 
legelső vonása, hogy a pártnak az 
eléje tűzött feladatot pillanatra sem 
szabad szem előtt tévesztenie, minden 
kitérés nélkül törekednie kell kitűzött 
célja felé, az elvállalt politikai kötele
zettségnek szigorú becsülettel meg kell 
felelnie, az akadályok elől nem szabad 
meghátrálnia, tehát egyetlen párttagnak 
sem szabad helyét elhagynia.

Az egységben él az erő. S a füg
getlenségi párt csak addig erős, amíg 
egységes. Aki megbontaná a párt egy
ségét, nem a pártnak, hanem magának 
az országnak ártana, mert ez felbáto
rítaná a bukott rendszer hiveit arra, 
hogy újra kezdjék régi politikájukat s 
föltámadjanak halottaikból. A választó 
közönség előtt az egész függetlenségi 
pártot kompromittálnák és magukat is 
lehetetlenné tennék, akik akkor bonta
nák meg a párt egységét, mikor először 
kell bizonyítani a 48-asok kormány 
képességét a nemzet előtt is, meg a 
király előtt is.

A megbizhatÓ8ág, a megkötött poli
tikai egyezséghez való kötelességszerü 
ragaszkodás az első kelléke annak, 
hogy egy pártra rábízhassa a nemzet 
a sa'át sorsát, a király pedig az ország 
kormányzását.

Azt a politikai egyezséget, amit a 
koalíció vezérférfiai a felséggel kötöttek, 
elfogadta, jóváhagyta s magáévá tette 
az egész 48-as párt. Aki tehát a ma
gukra vállalt feladatok megoldása végett 
az alkotmánybiztositások és a válasz
tási reform megalkotása előtt kilépne 
a pártból, az az egész világ előtt teljes 
joggal oly színben tűnnék fel, hogy a 
saját ambíciójának, vagy érdekének ki 
nem elégitése miatt vált ki.

Az egész nemzet szankcziónálta a 
koalíciónak azt a vállalkozását, hogy 
a katonai kérdéseknek s az egyes 
pártprogrammok egyéb pontjainak fel
tételével a két legfontosabb feladatra 
vállalkozott. A 48-as párt akármelyik 
tagja részéről is rut megfutamodás 

volna, ha az alkotmány védbástyáinak 
építésében nem venne részt mindenki, 
ha mindjárt nem is jutott neki palléri 
szerep, csak a téglahordó munkája.

A kormányzó pártok és a király 
között történt a békekötés, hogy egyet
len párt és egyetlen miniszter sem 
mondott le programmjáról és elveiről, 
csupán abban állapodtak meg, hogy 
rögtöni érvényesitésükre nem törek
szenek. Senkit sem lehet tehát elvfela
dással vádolni, se képviselőket, se mi
nisztereket, Előre megjelölt politikai 
feladatok megoldására vállalkoztak. En
nek a kötelezettségnek meg kell felelni 
még pedig együttesen.

Ne kicsinyeljék azokat a felada
tokat. A nemzet örök hálával fog adózni 
ennek a parlamentnek és ennek a kor
mánynak, ha jól megoldják azokat.

Lehet ez idő szerint nagyobb czélt ki
tűzni a 48-as párt s az egész koalíció elé, 
mint a magyar alkotmány biztosítását 
törvényekkel ?

A 48-as párt megvédte eddig az 
ellenállásával és a nemzeti ellenállás 
szervezésével. Most biztosítania kell 
pozitiv munkával a jövendő számára. 
Ki volna az az ápoló, aki a munka 
elől megszökik ?

Lehetne-e magasztosabb feladatott a 
48-as párt elé kitűzni, mint a választói 
reformot, a parlamentárizmus jövőjének 

* biztosítását? S ez is reá várakozik 
, most.

És a két feladat, mely nem egy 
átmeneti, hanem egy állandó kormány
nak is örök dicséretére lehetne, még 
azonfelül a 48 as párt hivatalos prog- 
rammjában is benne foglaltatott. Aki 
tehát elhagyná a kormányzó pártot, 
az a saját zászlaját hagyná cserben.

Épen azért az ország népe nem ad
hat méltóbb választ az elhangzott ízlés
telen támadásokra, minthogy kerületen
ként és községenként szervezkedik, 
összegyűjti a nagy és döntő mérkőzésre 
az erőit, hogy elveit teljes diadalra 

. vihesse.

T A HOZ A.
Csak egyszer jöjj még el ... .
Csak egyszer jöjj még el mibozzaiik, csak egyszer 
Amikor a bimbók fakadnak a*  égőn . . • 
Csóko’, andalító, májúi lelkű reggel, 
Amikor az élet veröfényes álom.

Csak egyszer jöjj még el . . • Nárcisok mind várnak 
Ldjomok, ibolyák, gyöngyvirágok leinek . . .
Csak rólad súgnak az ahnafaviiágnak,
8 a tavaszi szellő a mámortól reszket . • .

Csak egyszer jöjj még el . ♦ • Szóllott a lány lágyan, 
A fiú nagybüszkén csak hallgatott tovább . . •
— S a vidám, kacagó napsugár halványan,
Busán lopódzott be a zöld zsalukon át..................... ...

Karafiáth Jenő.

Emlékek.
Ifjúkorom mesés világát 
Mi rég befödte már a köd I 
De vau sok fénylő, szép emlékem, 
Mely mint a bérei hó: örök, 
8 ma is csak úgy tevődik öaaas 
Imára fonó két kezűm,
Midőn a vágy balk libbeuéssel 
A stájer fáidra alvisaen.

Heh szép is volt 1 A füzest járva 
A messze nyúló völgy felett, 
Szivemben hulló fényözönnel
Aa első dallam ébredett.
8 ha láttam száa l.ányka-arcot 
Hevfllni ott a dús napon.
Csak néked saólt, febér virágom, 
Az én felbugó sóhajom.

Tizenhét esztendőim meséi,
Csodás a ti varázsotok, 
S csak nem bírjátok visszahozni 
▲ lángban iasó) szép napot,

Midőn örömrepesve jártam 1 
Féuythinfö nyári reggelen,
8 azt augta-bugta fü, fa lombja, 
Hogy mindörökké igy löszén.

Rövidke évek elperegtén 
Nagy álmok, merre tüntetek ? 
Szemem rég elszokott a fénytől 
8 a napba nézni nem merek. 
Felétek is csak akkor járok, 
Midőn te meg sem sejtheted, 
Hogy ott borongó, csöndes órán 
Szivem egy szent nyarat temet.

Könny reszket akkor szempillámon,
Árnyék subán a völgy elett,
8 a messze kéklö ég aljáról
Az elhulló uap úgy nevet,
Hogy most is csak egy álmot űzök, 
Midőn a stájer földet járva
Azt búgta hegy-völgy hozsannája : 
Örökké él a szerelem . . .

Sztrádái Károly.

A legyezőről.
— Csevegés. — 
Irta; Mártsnffy Imfs.

„Hol legyezők beszélnek, ott a szemek némák, 
S miként aa óra, esek a perceket mutatják I*

A 1 egyesöt bátran ne véshetjük a toilett 
legelső kellékének. Mez nélkül, ártatlanul 
bolyongott as első emberpár a paradicsom
ban, erodálva a terméssel pasar pompáját, 
as állatokkal játssva, a minden ágon incsel
kedő gyümölcsökből torkoskodva és újjá- 
ssülettek, ha as örök illat bassamos leve
gőjét magukba esivták.Majd ide-oda futkostak, 
majd pedig hatalmas legyesőpálma bűi árnyá
ban pihentek és a pálma leveleit a szellő 
játssva himbálta, a szunnyadókat kellemesen
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legyezte. De a zephyr elrepült szárnyain, 
mire Éva türelmetlen mozdulatot tett és 
felébredt, ekkor Adám leszakított egy pálma
levelet és a szellő játékát utánozta. Éva 
édesen szunnyadót! tovább és Ad ám folyton 
legyezte őt.

A legyező előbb keletkező a fügefale
vélnél! Az ókorban találkozunk már a legye
zővel. Egyptomban és Asszíriában ismerték, 
sőt fontos szerepet játszott. Akkoriban a 
legyezöhordó kettős hivatalt viselt; pohárnok 
is volt; mi annyiban rokonfoglalkozás, ameny- 
nyiben — még ma is — a legyező és 
ital hüsitenek. Óriási legyezőket, melyeket 
strucctollból készítettek, vittek az uralkodó 
jobb oldalán és e szokás még mai napig 
is dívik a félmüveit népek udvari köreiben 
és ezek papjainál.

A fejedelem kezében tartja a legyezőt, 
mely hosszú arany nyélen álló fehér strucc- 
tóiból készült, remek darab. A fejedelem
nőnek csak egyszerűt szsbad hordania.

A rómaiaknál és görögöknél ez a női 
kormánypálca az őt megillető kézbe jutott. 
Ez is toliból készült, fehér vagy szines strucc 
vagy pávatollakbói, melyek csinos arany
nyélre voltak illesztve. Olasz és Spanyo*  
országbsn a legyező, a kelet gyermeke, 
legjobban el van terjedve. Itt nemcsak 
hűsítő gyanánt használják, de igen alkalmas 
a rovarok e üzésére. A mosónő, ki szennyes 
ruháit mossa, midőn hazamegy, délszaki báj
jal legyezi magát papirlegyezőjóvel, hogy a 
legyeket elhajtsa, a pap, ki az isteni tisz
teletet végzi, titokban legyezi magát, a
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gyümölcsös kofa, mig alkut kő', vagy vevő
inek kínálja áruit, addig egész nyugodtan 
legyezi magát.

Németországban a légy esőt csak a 
tizenhetedik században kezdték ismerni. 
Ugyanekkor hazánkban is divatozni kezdett.

A vig képek, a komoly, merev, góth- 
szerü alakhoz sehogyse illettek. Akkoriban 
kétféle fajú legyezők voltak : a tolllegyező, 
mely más alakban ugyan, de ma is haszná
latban van, mint egy bokréta, széles formá
ban szép fogantyúval; és a zászló legyező, 
mely mint a vitorla szétnyitható. Ereket 
szalmából fonták, vagy keretre húzták, 
melyet aztán befestettek vagy kihimeztek. 
Az őshazájuk Arábiában és Egyptomban 
volt, hol még ma is használatban vannak. 
Makart a bires festő néhány női arcképen 
bemutatta ezeket. Ma ily alakú legyezőkkel 
nem találkozunk, csxk legfeljebb képekben, 
múzeumokban láthatjuk.

Rubens, második nejét Fourmen Helént 
(1630) hosszunye ü struccto’Megyezöre fes
tette, Kollár 1644-ben egy gyönyörű spanyol 
nőt festett toMegyezÖre, Gatteri és Bruyn 
Ábrahám két velenczei patriciusnö arcképét 
festették pávatollegyezökre. Rutz Gáspár 
(1582) belga nőt fes'ett egy hoszunyelü, 
strucctoll-'eeyezőre.

A XVIII. században harmadik alatt 
jött divatba, mely csakhamar legyőzte régi 
vetélytársa:t. Ez Chinából jött hozzánk és 
ma is divatba van. Nem nevelhetjük máskép, 
mint amint akkoriban nevezték: összerak*  
ható legyezőnek. B zonyos számú kis, ék a*



Barsvárm egy ében meg van alakítva a 
lévai kerület függetlenségi pártja; ez 
nem elég, alakítsuk meg Barsvármegye 
egész területére kiterjedőleg a függet
lenségi pártot, hogy készen, szervezetten 
megküzdhe8sünk ne csak a korrupt 
korszak uralmát még ma is védő vakand 
politikával, hanem minden vonalon 
kivívhassuk elveink diadalát I

A lévai választókerület függetlenségi 
pártjának alapszabályai.

(Folytatás.)

IV. Fejezet.
A párt disz és tiszteletbeli elnökei, központi 

és helyi tisztviselői,
17. §. A párt diszelnökeit azon országos 

nevű emberek sorából választja, akik a 
párt által kitűzött célok megvalósítása 
érdekében kifejtett működésűk által erre 
érdemeket szereztek.

18. §. A párt tiszteletbeli elnökeit a köz
gyűlés választja azon férfiak sorából, akiket 
állásuknál, egyéniségüknél, a párt irányában 
vagy a párt céljainak megvalósítása iránt 
— akár a múltban is — kifejtett működé
süknél fogva erre érdemeseknek tart.

19. §. A párt központi tisztviselői:
egy ügyvezető elnök 
két alelnök 
öt jegyző és 
egy pénztáros.

20. §. A párt helyi tisztviselői a lehető
leg községenkint szervezett helyi bizottságok 
elnökei.

21. §. A párt központi és helyi tisztvi
selőit a közgyűlés választja 3 évi időtar
tamra.

A központi tisztviselők lehetőleg a párt
nak Láván lakó tagjai sorából, — a helyi 
bizottságok elnökei pedig minden esetben 
as illető községi tagok sorából választandók.

22. §. Az ügyvezető elnök egybe hívja 
a választmányi- és közgyűlést, vezeti a tanács
kozást és a központi választmány közremű
ködésével vezeti a párt összes ügyeit, azok
ban intézkedik és rendelkezik. Megvizsgálja 
a pénztárt és a pénztár terhére utalványo
zásokat eszközöl. A pártot kifelé as ügyve- 
sető elnök képviseli.

23. §. Az alelnök az elnököt akadályoz
tatása esetén mindenben helyettesíti.

24. §. A jegyző vezeti a választmányi 
ülés jegyzőkönyveit; a párt határozatait, 
körleveleit, hirdetményeit stb- kiadja.

25. §. 21 pénztáros számadás és vagyoni 
felelősség mellett kezeli a párt pénztárát, 
annak állásáról az elnöknek és a választ
mánynak kívánatra bármikor jelentést tesz.

26. §. A helyi bizottság elnöke vezeti 
a helyi bizottság ügyeit, gondoskodik a párt 
határozatainak közzétételéről és végrehajtá
sáról. Egyenes összeköttetésben áll a párt 
ügyvezető elnökével, központi választmá
nyával s gondoskodik arról, hogy a párt 
célja községében is ápoltassák,

V. Fejezet.
A választmány,

27. §. A párt ügyeit közönségesen * 

lakra hasított leveleket dróttal kötöttek 
össze, melyeket azután tetssés szerint lehe
tett szétnyitni. Ex aa alak a legtöbb válto
zatosságot rejti megában. Fából, elefánt
csontból, békateknöből, gyöngyházból késsi- 
tik, vagy pedig fele papírból, selyemssalagból 
áll. Bevonják aranynyal vagy ezüsttel, drága 
köveket raknak bele, híres festők a selyem- 
szallagra pedig a legszebb karrikaturákat 
vetik, sokszor arcképeket találunk rajtuk. 
XIV Lajos udvarán a legnagyobb fényülést 
fejtették ki a legyezőkkel és csak a forra
dalomban szűnt meg ez a kultusz.

Sokan szenvedéllyel gyűjtik egybe a 
drága ritkaságokat, melyek mi már nem 
játszanak oly fontos szerepet, csak játékszer 
gyanánt használják.

Hazánkban a királyi udvaroknál sohase 
játszott a legyező oly szerepet, mint a 
franciáknál. A németek, a kik a szentimen*  
talizmus hívei voltak és ma is azok, szintén 
nem nagyon karolták fel a legyeződivatot, 

A déli égőv alatt: Afrikában, Cbinában, 
Japánban és Indiában századokóta uralkod
nak a legyezőformák. A pálma levél volt 
as első, az összerakható papirlegyező pedig 
(C'hina, Japán) mely fényezett keretre volt 
illesztve, a jelenleg uralkodó legyezők 
jelvénye.

A legyezők nyelve Spanyolországból 
eredt. A szép spanyolnők ebben valóságos 
és bámulatos hírnévre tettek szert. Kedve- 

párt központi választmánya intézi. Intézke
dik a párt mindazon ügyeiben, melyek kife- 

' jezetten a tisztviselők, vagy a közgyűlés 
hatáskörébe utasítva nincsenek.

Az ügyvezető elnök minden fontosabb 
ügyben intézkedés előtt a központi választ
mányt avagy sürgősebb esetekben legalább 
annak a központban lakó tagjait meghall
gatni köteles.

A központi választmány tagjai: a disz 
és tiszteletbeli elnökök, a tisztviselők, vala
mennyi helyi bizottság ügyvivője (elnöke) 
és a közgyűlés által évről-évre megválasztott 
30 tag. E választott tagok közül legalább 
20 tag a központban lakó, a többi pedig 
lehetőleg azon községbeli tagok sorából 
veendők, akik a központot könnyen elérhetik.

28. §. A központi választmány hatáskö
rébe tartozik:

1. tagok felvétele;
2. tagok kizárása ;
3. népgyülések ée ünnepélyek rendezése
4. rendkívüli közgyűlés egybehivása 

iránti határozás ;
5. a párt tisztviselőinek akadályoztatá

suk esetén helyettesítése ;
6. a pénztári számadás és az ügyvezető 

elnök utalványozási joga gyakorlásának meg
vizsgálása és ezek felett való határozat
hozatal.

29. §. A választmányi ülést az ügyvezető 
elnök a szükséghez képest hívja össze. A 
megjelent tagok határoznak.

A tagfelvétel és kizárás iránti kérdések- 
| ben, úgy szintén minden személyi kérdésben 
I a szavazás, ha a jelenlevők úgy kívánják 
> — titkts. Ez esetekben az elnökön kívül 
• legalább 12 tag jelenléte szükséges.

A választmányi ülés a titkos szavazás 
alkalmazása mellett, szükség esetéu egy tag 
kisorolásával — mindig páratlan számmal 
alakul meg.

Egyéb ügyekben a szavazás nyilvános.
Mindig egyszerű szótöbbség — szavazat 

egyenlőség esetén az elnök — dönt.
30. §. A választmány határozatai a feöz- 

gyűléshez csak birtokon kívül fellebbozhetők.
31. §. Minden választmányi ülésről jegy-

Í
zökönyv veendő fel, melyet az elnök és 
jegyző ir alá s mely két választmányi tag 
által hitelesítendő.

| 32, §. Mindazon községekben, ahol ezt
a viszonyok megengedik, a párt helyi bizott
ságokat állít. E helyi bizottságok az elnökön 
kívül 2—20 tagból állanak.

A helyi bizottság hivatása a központi 
választmány működésének támogatása és 
kiegészítése, továbbá a helyi közgyűlés egy
behivása. A közgyűlés összehívására a helyi 
bizottság elnöke is jogosult.

A helyi bizottság helyi ügyekben 
határoz. E határozat azonban a központi 
választmány határozatával ellentétes nem 
lehet s a párt egyöntetű eljárásának bizto
sítása végett a központi választmánynak 
bejelentendő, akként, hogy azt as ügyvezető 
elnök a végrehajtást megelőzőleg legalább 
48 órával kézhez vegye.

A helyi bizottság üléseiről jegyzőkönyv

süknek a legyező játéka által tudtul tudják 
adni, hogy este jöhetnek-e vagy se; ha 
összehajtják a legyezőt, az órákat jelzik 
vele, továbbá kifejezik vele a vonzalmat, 
haragot vagy bocsánatot. Valamint a keleti 
nőnél a virág képezi a szerelmi tízparan
csolatot, úgy a spanyol nőnél a legyező 
fejezi ki a szerelem különböző válaszait.

A francia forradalom után, mely minde
nütt okozott zavart a kontinensen, eltűntek 
a legyezők és legfeljebb kuriózumkép lát
tunk egyet-egyet,

Néhány év óta az első emberpár legye
zője ismét divatba jött. A hölgyek tőrül- 
metazett friss pálmaleveleket forgattak bájos 
kezeik között. De gyorsan elhervadtak, mire 
az élelmes kereskedők, miután a pálmaleve
lek újból divatba jöttek, szárazleveleket 
hozattak K-nából, sőt papirosból is utánoz
ták ezeket; mindenféle reklámokat, verseket 
rajzokat, dalokat irva rájuk.

A franciáknak, kik a divat irányadói 
és terjesztői, mégis igazuk van, mikor 
mondják:

„La mode est morte — vive la mode!
Nem fejezhetem be csevegésemet anél

kül, hogy meg ne emlékezzem korunk ama 
legújabb legyezőiről, melyeket nem hölgyek, 
hanem ministerek, államférfiak és egyéb 
nagy urak használnak. Ezeket magyarán: 
a hibák legyeigetésének nevezik, 

veendő fel, melyet az elnök és jegyző ir 
alá és egy bizottsági tag hitelesít.

VI Fejezet.
A párt jövedelme és vagyona.

33. §. A párt jövedelmét önkéntes ado
mányokból meríti.

34. §. A párt vagyona takarékpénztári 
betétképen kezelendő és gy ümölcaöztetendö.

VII. Fejezet. 
A közgyűlés.

35. §. Évenkint egyszer még pedig már
cius 15-én rendes évi közgyűlés tartandó.

36. §. Rendkívüli közgyűlés hivandó 
egybe :

a) 40 tagnak as ok és cél megjelölése 
mellett írásban benyújtott kérelmére a kére
lem benyújtásától számított 30 napon belül;

b) a választmány határozata folytán a 
választmány által megbatározott időre;

37. §. A közgyűlés egybehivása legalább 
14 nappal előbb hirdetendő.

A közgyűlésen érvényes határozathoza
talhoz legalább a tagok 1/»o részér ek jelen
léte szükséges.

Amennyiben az első Ízben kitűzött 
közgyűlésben a tagok kellő számban nem 
jelennének meg, úgy legalább 14-ed napra 
újabb közgyűlés hivandó egybe, amely a 
megjelent tagok számára való tekintet nél
kül határoz.

38. §. A párt megszűnése és ez esetben 
a párt vagyona feletti rendelkezés iránti 
kérdésekben a közgyűlés e tárgynak előzetes 
közlése mellett legalább 30 nappal előbb 
hirdetendő és a határozatképességhez a tagok 
félénél több tagnak a jelenléte szükséges.

Ha ezen Bzabályszerüleg egybehívott 
közgyűlés határozatképes nem lenne legalább 
60 napra uj közgyűlés hirdetendő, mely 
azonban mtnden esetben határozatképes.

39 §. A közgyűlés hatáskörébe tartozik :
1) a számadások megvizsgálása
2) a tisztviselők megválasztása
3) a tisztviselők felmentése
4) a központi választmányi tagok és a 

helyi bizottságok elnökeinek megválasztása 
és felmentése ;

5) tiszteletbeli tagok és tiszteletbeli 
elnökök megválasztása ;

6) a központi választmány fellebbezett 
határozatainak felülvizsgálása;

7) a párt megszűnése iránti határozat
hozatal ;

8) a párt megszűnése esetén annak 
vagyona feletti rendelkezés.

9) az alapszabályok módosítása.
40. §. A közgyűlésen a tagok felvétele 

vagy kizárása, tisztviselők választmányi tagok 
és helyi bizottságok elnökeinek megválasz
tása, vagy felmentése kérdésében a szavazás 
— kívánatra — titkos. Minden más esetben 
nyilvánosan élőszóval történik.

20 jelenlevő tag írásbeli kérelmére a 
névszerinti szavazás rendelendő el.

Egyszerű szótöbbség dönt.
41. §. Minden közgyűlésről jegyzőkönyv 

veendő fel, melyet az elnök és a jegyző ir 
alá s amely három jelenlevő tag által hite
lesítendő.

VIII. Fejezet,
A párt megszűnése.

42. §. Ha a párt az alapszabályokat meg 
nem tartaná, a m. kir. belügyminiszter a 
pártot az alapszabályok betartására utasítja, 
szükségesetén a pártot fel is oszlathatja.

43. §. A párt megezünése esetén annak 
vagyona nemzeti, vagy kulturális, vagy helyi 
jótékony célra adományozható.

44 § Az alapszabályok módosítása, a 
párt megszűnése és ez esetben vagyonának 
hovaforditása iránti határozatok foganatosí
tásuk előtt a m. kir. belügyminisztérium 
elé terjesztendök.

(Vége.)

Levél a fővárosból.
Budapest, 1907. április 8-án,

Bármily nehezen is, de végre mégis 
csak megjött a tavasz. A téli kabát ugyan 
még nem valami nagyon kívánkozik le ró
lunk ; de akinek még volnának némi kétségei, 
azt menten meggyőzi egy séta Budapest 
utcáin, ahol a kávéházak elé már kirakták 
a kerteket. A pesti kert leglényegesebb 
része egy vasrács, amelyet a kávéház elé 
az utcára tesznek, elkerítve egy jó darabot 
a közlekedésre szánt területből; — az elke
rített helyre aztán márványasztalok és szé
kek jönnek, s kész a kert. Némely helyen 
a rács mellé még néhány osenevésa cserép 
növény is jön, de ez a kertnek nem lénye
ges alkotó része. Ezekben a kertekben 
nyaral a pesti emberek túlnyomó nagy része 
és ismétlem, hogy most már semmi kétség 
sem férhet ahhoz, hogy megérkezett a valódi 
hamisítatlan tavasz, mert Budapest utcáira 
felvonultak a kertek.

Egy másik bizonyíték a tavasz megér
kezése mellett az, hogy megnyílt a cirkusz. 
Hiába van hűvös, az semmit se bizonyít, — 
mert a czirkusz tavaszkor nyílik meg, — 
ha tehát van czirkusz, akkor van tavasz is 
és ez döntő érv a mellett, hogy a pesti 
ember letegye téli kabátját és felöltőt húz
zon magára, akárhogy didereg is benne.

A czirkusz megnyílt és a Népszínház 
becsukta kapuit. Ez a sok viharon átment 
intézet az őszig pihen, amikor a legújabb 
vakmerő vállalkozó átveszi igazgatását. Mire 
újra megnyitja kapuit, akkorra körülbelül el 
is veszti eddigi jellegét és arra való jogát, 
hogy népszínháznak hívják. Egyelőre mg 
megmarad ez a neve, de már kettős nevet 
fog viselni: Népszínház — Vig Opera. 
Lassankint bizonyára egészen lekopik róla 
a Népszínház elnevezés, aminthogy már a 
valóságban nem is a népé.

Budapest igazi népszínházai a mozgó
fényképes színházak, amelyek napról-napra 
szaporodnak és ma már nincs forgalmasabb 
utca, amelyben nem volna néhány mozgó 
képes színház. A nép pedig annyira felkapta 
ezeket a vállalatokat, hogy bejárójuk előtt 
szinto csődületekben várja a bebocsáttatást. 
Ezeknek a 20—30 filléres helyáraival ezután 
nem versenyezhet semmiféle színház, — ha 
még annyira is a nép számára tart elő
adásokat.

Szeretnék egyszer egy tudóst ilyen 
mozgófényképes színházba vezetni, — hadd 

i lássa, hogy néhány élelmes vállalkozó meny- 
' nyivel jobban ismeri a nép lelki világát, 
I mint az, aki egész életét ennek a problé- 
I mának megoldására szentelte. H idd lásss, 
i mi kell a népnek, mi az. a mi a nagyváros 
i csirkefogó népét oly nagyon vonzza az 

élőképekkel előadó színházba. Bzony szo
morú tapasztalatokat lehet ott szerezni. A 

■ témák, amelyek oly élénken csalogatják 
Budapest (és más nagyvárosok) tömegét a 
mozgófényképekhez: a rászedett rendőr, a 

I pénzhamisítók, — a betörők furfaDgjs, — 
a nászéjszaka, stb.

Több sociológia van ebben, mint néhány 
ezobatudós összes müveiben. Hogy ezek az 
uj divatu színházak ezekkel a mutatvá
nyokkal mily mérhetetlen rombolást visznek 
véghez a nagyvárosok különben is bűnre 
hajló alacsonyabb néposztályaiban és a 
mozgófényképeket különösen kedvelő gyer- 

j mekekben, — az kiszámíthatatlan.
Lévai.

Különfélék.
1 — Megbízás. A Wienben május hó
. 21—27-én megtartandó VII. nemzetközi 
I mezőgazdasági kongresszuson az Országos 

Magyar Gazdasági Egyesület rz V. szakosz- 
i tályban Leidenfrost Tivadar lévai uradalmi 
' jószágigazgatót bízta meg képviseletével. 
I — Az új tananitóképző telke. F. 
i hó 5-én pénteken a kormány megbízásából 
j Bodor Károly kir, főmérnök, az aranyostul- 
, róti államépitészeti hivatal főnöke kimérte 
• az uj tanítóképző telkét a Kalyária-dombon. 

A telek téglaalaku, 5 kát. holdat tesz ki, 
magába foglalja az uradalmi szőlő nagy

I részét. Ezen felmérés alapján fogják eszkö
zölni a kisajátítást. Az uj tanitóképzököz a 
kocsi feljárás a báti ut baloldalán levő utolsó la • 
kóbáznál — a mostani kúton keresztül—tér- 
veztetik, mig a gyalog feljáró a piac szögletéről 
a Kalapos féle ház mellett fog fölvezetni.

j — Kaszinó-estély. A lévai kaszinó 
' első tavaszi estélye tegnap este folyt le 

szükkörü úri közönség jelenlétében. A 
műsor Ízléses és tartalmas számaival, müvé- 

< szí értékével valódi mü-éivezetet nyújtott a 
hallgatóságnak ; erről érdemileg lapunk jövő 
számában emlékezünk meg. — A műsor 
után kedélyes táncmulatság következett.

— Tanító-gyűlés. A Léva és vidéke 
róm. kath. népnevelők egyesületének lekéri 
köre f. évi április hó 11-én d. e. 9l/t óra
kor Zselizen a róm. kath. iskolában gyűlést 
tart. A gyűlés tárgyai: 1. A főegyházmegyei 
kath. tanítói körök és egyesületek központi 
egyesitése. 2. A gazd. ism. iskolákról az 
országos kath, szövetkezet által felvetett 
kérdések tárgyalása. 3, A népiskola teendői; 
házi ipar-oktatás, gyakorlati földmivelés, 
állattenyésztés, gyümölcs- és konyha kerté
szet, méhészet. 4. Esetleges indítványok.

— Betöltendő katonai iskolai aía- 
pitványos helyek. A honvéd főreálisko
lában 50, a honvéd Ludovika-Akadémiában 
53 részint teljesen díjmentes, részint féldij- 
mentes államköltséges illetőleg alapitv. és 
fizetéses hely fog az 1907—8. iskolai év 
kezdetén közvetlenül a polgári nevelésből 
belépő ifjakkal betöltetni. Pályázati kérvé
nyek f. évi május hó 15-ig adandók be. 
A részletes feltételeket a „Budapesti Köz
löny" f. hó 15-iki (62.) száma közli.

— A magyarországi munkások 
rokkant és nyugdijegylete. A fővárosban 
14 évvel ezelőtt egyszerű polgárok alapítot
ták azt a jótékony egyesületet, melynek 
célja az idő előtt megrokkant tagoknak 
rendes segélyt nyújtani, s évi nyugdíjban 
részesíteni az elöregedett munkásokat. Roha
mosan kifejlődött e nemes intézmény s ma 
már hatalmas palotával s milliókkal rendel
kezik as egyesület, másfélszás rokkant mun
kás és iparos életét teszi gondtalanná, 43 
árvát neveltet és számos esetben nyújt 
végkielégítést az Özvegyeknek. A hetenként 
befizetett 20-30 filléres dijakból 2*/ t millió 
tőke gyűlt össze eddig. Ai ország kttlömbözö 
részein 146 főpénztára s 44 ezer rendel



fizető tagj*  van. Városunkban 1903-ban 
.lakúit meg a 78 ik fiók, a mely apr. 7-én 
vasárnap d. u, 3 */,  órakor á városháza nagy- 1 
termében tartja negyedik évi rendes köz
gyűlését. Az egyleti tagokat és e legnemesebb 
Ügy iránt érdeklődőket ezúton is meghívja 
az elnökség.

- Függetlenségi zászlóavatás. A 
selmec bélabányai függetlenségi és 48-as 
pártkör ma, azaz április hó 7-én d. u. 3 
érakor avatja fel zászlaját fényes ünnepély 
keretében.

- Egy barsmegyei művész kép- 
kiállitása Bombayban. A múlt év őszén 
történt, hogy Lábay János oki. rajztanár, 
tehetséges festőművész — Lábay Gyula 
zsarnócai tanító fia — csekély útiköltséggel 
nagy merészen nekivágott Indiának, ahol 
már egy magyar kollégája, Tóth Jenő festő
művész várta, hogy ott együtt tehetségüknek 
érvényt szerezzenek, amire itthon oly ke
véssé nyílik alkalom. A kezdet sanyarú 
nehézségeit legyőzve máris kiváló hírnévre 
tettek ezert odakünn s a múlt hó elején 
Bombayban fényes sikerű képkiáliitást ren
deztek. Szívből gratulálunk nagy reményekre 
jogosító földink sikeréhez. Lábay János 
különben a lévai tanítóképzőben végezte 
tanulmányait s már itt feltűnt egypár eredeti 
felfogásra és tehetségre valló rajzával.

— A lévai ifjúsági egyesület jóté
kony célra 1907. ápr, 7-ín azaz vasárnap 
az Oroszlán szálló termében mélyen leszál
lított helyárakkal megismétli a Vereshaju 
előadását. Hely árak: I. hely 1 korona, II. 
hely 10 fill., állóhely 50 fillér, karzat 20 fill. 
Jegyek előre válthatók Nyitrai és Társa 
üzletében, továbbá esti 7 órától a pénztárnál. 
Feüilfizetések a jótékony cél érdekében 
köszönettel fogadtatnak.

— Bagollyá vált szalonka, avagy : 
búzás u'án kerüld a csárdát. I yen duppla 
címmel ponyvairodalmi terméket lehetne 
Írni, ba az eset nem volna szomorú valóság. 
Egy pár úri nimród a múlt hét eeyik enyhe 
napján szalonka-húzásra indult. Egy boldog 
itju házas is volt köztük, akit aggodalmas 
kis felesége nehezen engedett el, csakis arra 
a kecsegtető Ígéretre, hogy szalonkát ho-'. 
haza. Elindultak, megérkeztek, fe állottak. A 
mi hősünk ott a stand on ábrándosán szívta 
magába a nehéz, drága tavaszi levegőt, hall
gatta a fekete rigó szerelmes fütyülését, és 
ezenközben otthoni kedves, me'eg kis fész
kére gondolt. Egyszer csak „evikk-evikk"
— hangzik a feje fölött, hirtelen felkapja 
fagyveret, iö — és a szegény szerelemben 
utazó hosszuesörü a száraz avarba furakodva 
végzi utolsó vergődéseit. Nagy az öröm és 
dicsőség. Annál inkább, mert a többiek közös 
erővel csak egy baglyot tudtak lőni. Mi 
természetesebb, minthogy a húzás után az 
útba eső csárdánál megállapodás történt az 
események megbeszélése végett. Az ifjú 
házas fektelenül hencegett: .Sohase siessünk, 
igyunk még egy pohárra), uekem van mivel 
kiengesztelnem az asszonyt"’ — Itt — hogy 
félreértés ne legyen — a szalonkát értette. 
Végre jó későn hazaérkeztek, Az asszonyka 
kisírt szemmel, duzzogva fogadta a kezdő 
mártírt a kihűlt vacsora me'lett. „No ne 
haragudjék édes, hoztam magának valamit, 
amit ígértem, csak én lőttem q>zgam 1“ — 
Mit, szalonkát, hol van ? —„ Ott a tarisznyá
ban." Az asszonyka örömrepesv? nyitja fel 
a tarisznyát, belenyúl — ésuramfia — rémes 
sikoltással egy csúf éjjeli baglyot húz ki 
belőle. — „Hát tudja, ilyen otromba tréfát 
tartson meg a részeges cimborái számára"
— ezzel sürü könnyzápor közepette befutott 
a hálószobába és magára zárta az ajtót . . .

— Uj ügyvédi iroda. Dr. Steiner 
Oizkár — Steiner Henrik szállodás fia — 
Léván Petőfi utczán a Schück-féle házban 
ügyvédi irodát nyitott.

— Műkedvelő színjáték. A lévai 
ifjúsági egyesület f. hó 1-én tartotta szini- 
elöadáasal egybekötött táncestélyét, amely
— tekintve a kezdet nehézségeit — szép 
erkölcsi és anyagi sikert aratott. A vállal
kozásnak érdeme és nevezetes eredménye 
az, hogy felébresztette városunk es a vidék 
földbirtokos polgárságának érdeklődését és 
áldozatkészségé*,  amelyre eddigelé kevés 
hajlandóságot mutatott. — Lukácsy Sándor 
A vereshaju cimü 3 felv. népszínművét adták 
eiö. A címszerepet (Vereshíj o). Gál Rózi 
játszotta, feladatának igen hoiyesen megfe
lelt. Méltó társa volt a közönség mu!atta- 
táaaban Tolnai János (Ferke.) Sok tapsot 
aratott Bura Jónás (Veréb Jankó) ügyes 
mókáival. Igen ügyesen mutatta be a het- 
venkedő parasztot Dóka Károly (Keszeg 
Mihá.y) fiaval, akinek szerepét Tóth Bé'a 
játszotta igen jól. Kedves pár volt Balog 
Rózi (Ágnes) és Rácz Jónás (András.) Egya
ránt jó! adták szerepeiket: Kulcs Rózi 
(Sajgóné), Galambos Johanna (Csinos Julcsa), 
Dohány Julis (Borosa), Tóth Etel (Zsófi ) 
Ltne te az előadást a szereplők festői szép, 
drága öltözéke. Csetlés-botlás nem történt a 
játékban, ba a hangsúlyozás ellen itt-ett 
vétettek is, azért az előadás teljesen kielé
gítette a közönséget. A rendezés és beta
nítás nehéz, fárasztó munkáját Binét Jenő
IV-ed  éves tanitónövendék végezte táradsá 
got nem ismerő buzgalommal. — Az előadás 
után természetesen hajnalig tartó fesztelen 
tánczmulatség következett,

- Amerika a magyar bevándor
611 ön. Amerikában már megsokalták a- 

“*gyar  munkások beözöníését, és rendkívüli 
•gitáció folyik a bevándorlás ellen. Újabban 

amerikai gyárak és mezőgazdaságok már

egyáltalában nem fogadnak fel magyarországi 
munkást, úgy hogy négyezer teljesen elcsigá
zott, mindenéből kifosztott magyar munkás ( 
volt kénytelen az otthonnaaradottak keserves • 
segítségéve' visszatérni hazájába. Sokkal töb- ’ 
bon is visszajönnének már szívesen, de nincs 
a hazautazásra pénzük. Azért még mindig 
akadnak lelketlen lélekkufárok, akik Léva 
vidékéről is kezdik már — saját erkölcstelen 
hasznukra — csalogatni az embereket kifelé. 
Most, mikor a munkásviszonyok gyökeresen 
megjavultak, a kormány és törvényhozás is ' 
mindinkább felkarolja a munkásnép ügyét, 
a töke vállalkozási kedve pedig a munkára 
való alkalmat szaporítja. — Hazájának tesz 
fontos szolgálatot az, aki az ilyen hazaáru'ó 
kivándorlási ügynököket a hatóságnál fel
jelenti.

— Dr. Gellényi Miksa lévai orvos, ’ 
lakását e hó 9-től Kossuth utcza 9 ik számú 
saját házába teszi át.

— Kitiltott amerikai lap A m. kir. 
kereskedelmi minisztérium a Clevelandban 
Kohányi Tihamér szerkesztésében megjelenő 
Szabadság cimü napilaptól a postai szállítás ' 
jogát a magyar szent koroaa országai terű- í 
létén megvonta. A kitiltás oka állítólag: I 
Habsburg ellenes közlemények.

— A Nílus szivarka. A m. kir. do- ’ 
hányjövedéki gyártmányok általános forgal- '< 
mában eddig szopókanélsüli formában s ' 
paniros tartályokban árusitott Nílus szivarkák ; 
folyó évi április hő 1-től kezdve szopókával i 
ellátva s bádogszelenczékbeu csomagolva is í 
árusittatnak. A szopókás Nílus szivarkák 
eladási ára a szopókanélkttli Nílus szivarkák 
eladási árával ugyanazonos és a szopóka- 
nélküli szivarkák ugyancsak százas és huszas 
csomagolásban hozatnak forgalomba. A szá- ! 
zas csomagolású Nílus szivarkákból az egyen- i 
kénti eladás is megengedtetett. A szivarkák ' 
ára fogyasztók részére, vagy huszas csoma
golásban ötszázával 30 korona, százával 6 
korona, buszával 1 kor. 20 fi lér, egyenkinti I 
eladásnál darabonkinti 6 fillér.

„Hoppá" kitűnő hatású uj szépitöszer, 
a mely már is óriási kedveltaégnek örvend. 
Mindenhol dicsérik e csoda hatású, teljesen > 
ártalmatlan szépitőszert, a melyre a tisztelt ' 
hölgyközönség b. figyelmét felhívjuk. (Lásd 
a mai hirdetést.)

Közönség köréből. 
Köszönet-nyilvánítás.

A Lévai Kath. Legényegyesület márc. 
14és 17 iki műkedvelői előadásán felülfizettek: 
Báthy László 3 K. 40 fill., Levatich Gusztáv 
2 K. 40 iill., Budai Máté 1 K., N. N. 1 K., 
Balog Lajos 1 K , Dodek János 80 fillér, 
Zvrohokr-1 Mór 80 fill., Schoaidtberger N. 
80 fill., Lutovszki Lajos 40 fill., N. N. 10 f. 
Akosi Imre 20 fill., Pulpiter Emil 40 fii)., 
Ondr-jkovics Lajos 20 fill.. Kis István 40 f., 
Blum Gyula 40 fill., N. N. 40 fill., B.logh 
Lajos 1 K., Horrc’ek 2 K., Bíró Gyula 40 f., 
Sárhegyi János 1 K. 60 fill. A szives feiül- 
fizetők fogadják hálás köszönetünket.

Itt fejezzük ki köszönetünket a Hazai 
Villamossági Riszvénytársaságnak is, a miért 
hazafias célra a két estére ingyen világítást 
adui kegyos volt.

Jónás Imre 
elnök.

Elszámolás.
A lévai ifjúsági egyesület folyó hó 1-én 

rendezett műkedvelő esté’yének összes jöve
delme volt 178 K, 20 fii'., összes kiadása 
197 K , 6 fi')., tiszta jövedelem : 81 K.. 14 f. 
Felü'fizettek : Köveskuti Jenő 5 K., Birtha 
József 3 K-, Kertész BUa 2 K, 60 fill., 
Schmid'berger Jánosné 2 K. 40 fii),, Balog 
Lajos 1 K. A felültizetöknek ez utón mond 
hálás köszönetét az

Ifjúsági Egyesület. 
Köszönetnyilvánítás.

Riedl Zoltánná úrasszony és Babusik 
Irén urleány meleg szeretettel gyűjtöttek 
árváink karácsonyfajára 436 K. 40 filit., 
az alábbi részletezés szerint.

(Folytatás.)

Dodekné 1 kor., Rsitmann Ignácné 2 kor., 
llugyiuka Mária 50 fi-'., Dr. Likner Zoltán 
2 kor., özv. Vosztruháné 1 kor., Jozefcsek 
Gézánó 2 kor., Hetzer Adolfné 2 kor., 
Schulpe A'fonzné 4 kor., Kampfner Kálmán 
1 kor., Morvay Viimosné 1 kor., Bilcsek 
Józsefné 2 kor., Weisz Zsigáné 2 kor., Eogal 
József 2 kor., Steiner Sándor 1 kor., Kersék . 
Jánosné 2 kor., K’incsok Borbála 1 kor., 
Belcsák Béláné 1 kor , Brunscwikné 2 kor, , 
Köveskuti Jenöné 2 kor.. Pózna József 2 ! 
kor., Rox^r Jánosné 1 kor., Bajacsek Jánosné •
1 kör., Csekey Vilmosné 2 kor., Ortmann 
Fidélné 1 kor., Tormáné dió; Gyapay Edéné
2 kor., Seltsam Jánosné 1 kor., Jar.csóné 
60 fill., özv. Schmidbergerné 3 kor., Ropper 
Győző 1 csomag, ScLwsis és Trebitscb 2 
kor. Kovács 1 kor., Wi heim B. cukorka, ’ 
Csernák 2 kor., Schönstein 1 kor., Singer , 
Co varrógép r. t. 1 kor., Sehulz Ignác 1 
kor., Pollik Adolfné játék, Dr. Gergely 
Fülöpné 1 kor., Osztrider Györgyné 2 kor., 
Bsrger Lpót 1 kor., Laufer B 2 kor. Vidor ! 
2 kor. Ghimessy Józsefné 2 kor., Balcsák 
L ászióné 2 kor, Lsyrer Károly 1 kor., 
Kiszlinger 1 kor., Pollák Emil 1 kor, Schwatc 
Ferencz 10 kor, Balbach A-pádné 4 kor, 
Czambol Józsefné 3 kor, Dobay István 10 
kor, Grapka Józsefé 1 kor,, Stqru Sándor

1 kor, Pollák Vilmos 2 kor, Fischer N
1 kor, Zsadányi 4 kor, özv. Szilassy Biláné
2 kor, Szilassyné 2 kor, Jarros Ferencné 
1 kor, Agárdy Sándorné 1 kor, Szentiványi 
Endréné 1 k. 20 fii), Dr. Gellényi Miksáné 
1 kor., Turóczi Lörinczné 1 kor,Dr. Wein- 
bergerné 2 kor, Heksch Illés 1 kor. 50 fi). 
Steiner A. 1 kor, Sollner S. 1 kor, Stei- 
nerné 1 kor, Lőwy Lipótné 2 kor, Weisz 
Benőné 2 kor. Lilienthal 1 kor, U reicbné 
1 kor, özv. Gunyitsné 50 fill., N. N. 50 
fill. Vári Lajos 2 kor, Weisz Mórné 2 kor. 
Újhelyi Mihály 1 kor. Kertész Lajos 1 bor., 
Levatich 2 kor, losonczi Szabó Imréné 2 
kor, Fogler Lajoané 1 kor, Dr. Kiéin 1 
kor, Boleman Edéné 2 kor, Pollák Kál
mánná 2 kor, özv. Bolemann Józsefné 2 
kor, Szauer Ignác 1 kor, Nappel Raszöne 
1 kor, Tóth Sándorné 30 fill, Riedl Zol 
tánné 4 kor.

(Vége)
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Közgazdaság.
A Triesti Általános Biztosító Társaság 

(Assicurazioni Generáli) 
folyó évi március hó 21-én tartott 75-ik 
közgyűlésén terjesztettek be az 1906. évi 
mérlegek.

Abból a ritka alkalomból, hogy az inté
zet ezúttal fennállásának 75 éves fordulóját 
ünnepli, a társaság közpoiti igazgatósága 
sok ovációban részesült, melyek a világ min
den részéből a legszivélyesebb formában 
megnyilvánultak.

Az előttünk fekvő jelentésből látjuk, 
hogy az 1906. december 31-én érvényben 
volt életbiztosítási tőkeösszegek 849.570,242 
korona és 52 fillért tettek ki, és az év fo
lyamán bevett dijak 38.862,847 korona és 
74 fillérre rúgtak. Az életbiztosítási osztály 
dijtartaléka 23.657,486 korona 07 fillérrel 
232.734,149 korona 05 fillérre emelkedett.

A tüzbiztositási ágban, beleértve a betö
réses- és tükörüveg biztosítást a díjbevétel 
15 386,704 734 korona bizositási összeg után 
25.505,395 korona 14 fillér volt, melyből 
9.306,044 korona 45 fillér viszontbiztosításra 
fordiitatott, úgy, hogy a tiszta dijbevétel 
16.199,350 korona 69 fillérre rúgott, mely 
öesegböl 11.538,632 korona 29 fillér mint 
díjtartalék minden tehertől menten jövő évre 
vitetett át. A jövő években esedékessé váló 
dijkötelezvények összege 103.743,787 korona 
95 fillér.

A szállítmánybiztosítási ágban a dijbevé
tel kitett 3 916,243 korona 47 fillért, mely a 
viszontbiztosítások levonása után 1.676,243 
korona 96 fillérre rúgott.

Károkért a társaság 1906-ban 34.650,665 , 
korona 27 fillért folyósított. Ehhez bozáadva ! 
az eiöbbi években teljesített kárfizetéseket, 
a társaság alapítása óta károk fejében 861. 
570,345 korona és 95 fillérnyi igen tekin
télyes összeget fizetett ki.

A nyereség tartalékok közül, me'yek ösz- 
szesen 25 014 452 korona 75 fiiérre rúgnak, 
kü önösen kiemelendők : az alapszabály sze
rint nyereségtartalék, ma y 5 250,000 koronát 
tesz ki, az értékpapírok árfolyaminqadozására 
alakitott tartalék, mely a 3.729,624 korona 
17 fillér kü.ön tartalékkal együtt 17.013,704 
koroaa 71 fillérre emelkedett, továbbá felem
lítendő a 160,000 koronára rugó kétes köve
telések tartaléka és az ingatlan tartalék, mely 
az idei átutalással 1 119,637 korona 54 fillért 
tesz ki. Ezeken kivül fennáll még egy 
1.471,110 korona 50 fillért kitevő tartalék. 
melynek az a rendeltetése, bogy az életbiz
tosítási osztályban a kamatláb esetleges 
esöxkenétét kiegyenlítse.

A társaság összes tartalékjai és alapjai, 
melyek elsőrangú értékekben vannak elhe
lyezve, az idei átutalások folytán 270.052,078 
korona 64 fillérről 292 979,592 korona 96 
fillérre emelkedett, melyek következőképen 
vannak elhelyezve: 1. Ingatlanok és jelzálog 
követelések 51.530,990 korona 74 fillér 2. 
Életbiztosítási kötvényekre adott kölcsönök 
22 590,292 korona 99 fillér 3. Letétemé- 
nyezett értékpapírokra adott kö'csönök 
2 228,403 korona 80 fillér 4 Értékpapírok 
201,268,234 korona 28 fillér 5. Tárca váltók 
664,481 korona 84 fillért 6. A részvényesek 
biztosított adóslevelei 7.350,000 korona 7. 
Bankoknál levő rendelkezésre álló követe
lések, készpénz és az intézet követelései, a 
hitelezők követeléseinek levonásával 7347189 
korona 14 fillér összesen : 292 979,591 korona 
76 fillér.

Esen értékekből 60 5 millió kor. magyar 
értékekre esik.
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Lévai piaciárak.
Rovatvezető : Kónya Józset rendőrkapitány,

Buza m.-másaánkéat 14 kor. 20 filL 14 
kor, 30 fi1!. — Kétszeres 12 kor. 40 fill. 13 
kor. 20 fill. — Rozs 12 kor. 20 fill. 12 kor. 
60 fill. — Árpa 12 kor. 40 fill. 12 kor. 80 ■ 
fi i. — Z*b  14 kor. 20 fill. 14 kor. 80 fill.
— Kukorica 10 kor. 40 fill. 10 kor. 80 fill.
— Lencse 27 kor. -- fii). 29 kor. — fill. — 
Bab 15 kor 80 fill. 16 kor. 80 fill — Kö
les 9 kor. 40 fill. 9 kor. 80 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten
Vöröshere elsőrendű, eredetileg is aranka

mentes 140—145 — Vöröslóhere elsőrendű 
130—140 — Vöröslóhere esöverte mag 
120—130 — Luczerna elsőrendű világos 
szem 95 —100 — Luczerna esövert barna
magú 38—40 — Biborhora 38—40 —

Fehérhez 14—16 — Baltaczin 14—15
— hámozott 32 —36 Muhar 14—18 — 
Bükköny 15—16 —

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 évi március hó 31-tól 1907 évi április hó >ig.

Születés.

A szőlők nere
oq n 

”1 5 !
& =

A gyermek
neve

Bruuclik István Gubó Apolla hu József

Kovács József Szabó Julianna leány Mária

Brauner Károly Katrnsia I. leány Ilona Auna

Kálinka György Kaszán Mária fiú Péter

Kobü József Láng Gizella fiú László

Halálozás.

I

Az előunyt aeie Kora ▲ halál oka

Lutóvszky Gyula 17 tiidögüniökór

Mák József 87 aggkori végkim.

Laufer László 7 hő leakamia

Kacián Andrásné 54 gyomorrák
Gyuricsek Katalin 

Stefkó Jakabne' 58 gutaütés
Megtért Veronika

Frasch Lajos 1 tüdőgyulladás

Nyilttér.
6 szobás urilakás 

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

Cim e lap kiadóhivatalában.

KIADÓ
Forgács lakásán 2 szép szoba (zárt 

folyosóval) konyha, éléskamra, fakamra, 
külön gyümölcsös udvarral ellátott laaás ; 
ugyanott kapható kitűnő minőségű fehér 
és vörös bor 50 litertől feljebb.

Eladó szolid
a „KÁKÁ’-ban,------------

Cím e lap kiadóhivatalában.

Alkalmazást nyer 
előkelő jól bevezetett, az összes ágakat mü- 
ve'ö biztositó részvény társaságnál a megyé
ben és az itteni pácon otthonos az üzlet
szerzésben jártas, jó megjelenésű 30 évnél 
rém idősebb nőtlen
fiatal hivatalnok, 
valamint kereskedelmi képzettségű 

gyakornok.
Az állások később nyugdíjjal és esetleg 

a központbr való áthelyezéssel járnak.
Lásbeli ajánlatok, körülményes adatokkal 

„Szép jövő" jelige alatt Eckstein Bernát 
hirdetési irodája, Budapest. V., Mérleg-utca 
12 alá küldendők.

Kovácsi csárda 
bérbeadó, esetleg eladó. Bővebb felvi
lágosítást ad Singer Miksa Baj kán.

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. Q-öllel számított birtok 1907. 
okt. 1-étől esetleg szeptember 1-től 12 
évre haszonbérbe kiadó. Értekezni lehet 
VanCSÓ Gyula ügyvéddel Budapest 
VIII. József körút 35.

Közbenjárók nem dijaztatnak.

CSASZÁRFŰRDÖ ?“DAfESJ.EN' ",íri “ 
----  —- teli gyógyhely, a magyar
rgalmasrend tulajdona Elsőrangú kénes hév- 
VÍZÜ gyógyfürdő; modern berendezésű gőz
fürdő, kényelmes iszapfürdők, uszodák,török . 
kő- és márványfürdők; hölég , szénsavas- és 
villamosviz-fürdők. Ivó- és belélegzést kúra. 
200 kényelmes lakósaoba. Szolid kezelés, ju
tányos árak.

Prospektust ingyen és bérmentve küld
Az igazgatóság

késztet on»em, hogy minden tudó- és torokbajbftn 
szenvedővel szívesen és díjtalanul kölőljem, miVy 
módon szabadult most már tanító fiam egy egyszerű, 
olcsó ós hatásos termék által hosszadalmas szen

vedésétől **
^^BaumgartLGaatwirVl^Neude^beMKarlabad.
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!!!Már csak nagyon rövid ideig!!!
Weisz Samu és fia

---------------------divatáruháza Léván----------------------  
még meglevő készleteit az eddigi leszállított áraknál is sokkal 
mélyebb árakon

&W*  heti csoportok szerint
------------------------- árusítja ki -------------------------

Ezen héten folyó évi április hó 7-étől kezdve a

női ruhakelmék csoportjának
teljes elárusitása kerül sorra.

A későbbi csoportok tárgya hetenkint közöitetni fog. i

0

TR1ESTI ÁLT. B1ZT. TÁRSASÁG
(ASSICURAZIONI GENERÁLI)

Budapest, AZDorottya.utca 1O sz. 
„Közgazdaság" rovatában közö jük a TRIESTI ÁLT. B1ZT. TÁRSASÁG 

a legnagyobb, leggazdagabb és legrégibb biztosító intézetünk 
mérlegének föbb számadatait. Teljes mérleggel a társaság mindenkinek, 
a ki e célból hozzáfordul a legnagyobb készséggel szolgál.

Az intézet elfogad : élet-, tűz , szállítmány , üveg-, betöréses lopás 
és harangtörés és repedés elleni biztosításokat. Közvetít továbbá: jégbizto 
sításokat a „Magyar jég és viszontbiztosító r. t., vaúm nt baleset el za 
leni biztosítékokat az „Első o. általános baleset ellen biztosító tár- \J 
saság1' számára. Q

-A- lévai főügynökség : Q 
FUCHS JÓZSEF. 0 

ooooo"coooo:occooocoá
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Az elismert legjobb

Agricola vetögépek, acél ekék 1,2,3 és 41
t aráz dásuak,

rét, moha, tagozott és diagonál BORONÁK, 
gyűrűs és sima acél lemez, földi heng. 

„Arató-gépek" fűnek, herének,
Szénagyiijtnk és arató gereblyék Szénaforditók

Szabad aszaló készülékek, gyümölcs 
es főzelékeknek Bor sajtók, gyümölcs 
sajtók Gyümölcs és szőlő zuzók és 

bogyómorzsolók.
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő.

„s y p h: ow i

Tormács és vértettt pusztításra.
Szálllt'h.a.tó twlcaréls tnizlielyeJc.
Széna és szalmaprések nyugvók és
„gazdasági gépeket ‘ legújabb szerkezetben készítenek és szállítanak :

JW**  MAYFARTH PH. és Társa -Wg|

és legkitűnőbb

Cséplőgépek
uibad. uj kenögytirüvei ellátott görgős csapágyakkal

kézi-, jár

gány és

gőzhaj

tásra.

JÁRGÁNYOK 1-16 vonoállat befogására. 
Legújabb gabona tisztító rosták. 

Trieurek és kukorica morzsolók, szecs 
kavágók, daralók répavágók, 
szállíthatók valamint minden más fajt*

cs. és k. kiz. szab, gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vashámormüvek 
Alapítva 1872. Bécs, 111 TaborstraSSe 71. 1000 munkás.

Kitüntetve több mint 590 arany, ezüst ét bronz éremmel, az összes nagyobb kiállításokon. 
Kaphatók ; KNAPP ZDÁ.'VIID úrnál Léván. 

Siészletes á.rjeg'yzélc és számos elismerő lmvél lagy»n.

rry;
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ÉLÖKERITÉS.
O-leditacliia, élősö-véziy.

Bármily talajban gyorsan fejlődik, siirii, nagy 
töviseivel embernek és bármily állatnak ellentáll, 
kitart 70—-80 évig, nevelhető oly BÜrün, hogy 
apró csirke, malac, stb. sem mehet át ; es a 
legolcsóbb örökös áthatlan kerítés. Főelőoye még 
az is, hogy egész május közepéig legjobb ered- 
ményuyel 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 élökerités nem felel 
meg, szállíthatok sodronyszövetet, a legtökéle
tesebb gyártmányt, olcsón 100, 150 és 200 cm. 
széleset.

Bővebb leírást KÉPES ÁRJEGYZÉKET

A SZÉPSÉG!
Minden hölgynek kétségtelenül leghőbb vágya, 

hogy mentöl szebb legyen s hogy ezen célját elér
hesse, megragad minden alkalmat, a legképtelenebb 
dolgokkal kenegetve arcát. — A. legtöbb esetben 
saját karára teszi ezt mert nemcsak, hogy szép 
nem lesz, hanem ellenkezőleg sok esetben tönkre 
teszi arcbőrét úgy, hogy igen bosszú idő. gondos 
ápolás kell ahhoz, hogy ismét helyrehozza.

Az a világon egyedülálló siker, melyet Földes 
Kelemen aradi gyógyszerész Marglt-Crémcjével 
leért (különösen Francia- és Németországban) sok 
embert arra bírt, bocy ezt a világhírű, ártalmatlan 
és az arc minden tisztátlansága (szeplő, májtolt 
kiütések stb.) ellen páratlanul és csodálatosan Lató 
szert utánozzák. — Természetes, hogy ez senkinek 
sem sikerül, mert a Margit-créme készítésének tit
kát senki más nem ismeri, mint a feltaláló és készítő 
S épen azért, mert a titkot soha senkire sem bízta, 
hanem minden egyes készítményt maga állít elő, a 
Margit Créme mindig egyforma, annak kidolgozása 
a leggondosabb, tehát hatása is rögtöni es biztos. 
Óvakodjunk tehát a cunkat mindenfélével keutgetni 
és használjunk oly szert, melyet argo\ amerikai és 
francia hírneves orvosok is ajánlanak, mint egyedül 
biztos és ártalmatlan szert az arc szépítésére és 
a szépség megőrzésére. — Ez a világhírű szépitöster 
a Földes-féle Margit Créme mely már 4—5 napi 
használat után teljesen átalaki’.ja az arc bőrét, eltün
teti a síeplöket, májfoltokat, kiütéseket, borát 
kát 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-] ouder (fehér, rózsa és créme szín
be" ) 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 irni. Földes Kelemen gyógy
szerész, Arad.
Főraktár Léván: Dezséri Boleman és 
Medvczky Sándor gyógyszertárakban.

I
Hogy mi a Hoppá?

Frázisokkal bizonyára tudnánk ha'ást kelteni a 
t. hölgyek körében, ilyeneket mellőzve egyeue- 
■en megmondjuk, hogy a Hoppá angol teint 
regulator egymaga pótol minden krémét, szappant, 
púdert, meseszerü gyorsasággal szép?, eltüutet 
szeplöt, májfoltot, bőrvörösséget, miussert, por 
seuést, pattanást, minden arctisztái lanságot. Pu
hítja, ifjitja, üdíti, finomítja és fehéríti az arcot 

és kezeket.
, Es és semmi mát a

2 kor.Ví fillér. HOpp3 2 kor. 50 fillér 

Elismerő levelek a legelőkelőbb hölgyek'ő).

Főraktár: Kaiser ¥. és tsa. droieria. G-jrfir, 1 az.
Kapható gyógyszertárakban és drogériában.

b»dal "W

J az
Erzsébet-Sósfürdő

Enyhe hashajtó- fófcxiá.sa.

I Védjegy: „Horgony!*
4-

la lég jobb és legfinomabb 
k \Czipt> tisztítószer

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a 
BÉTHT-féle 

pemetefű czukorkánál! 
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határozottan 

OR.ÉTXZ'E’-félét IcéxjTXxilc, 
mivel sok haszontalan utánzata van.

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

I 
I 
I

ídl A Liniment Capsici comp., 
a Horgony-Paiu-Expeiler 

pótléka
egy régjónak bizonyult háziu.r, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szőrnek 
bizonyult köizvénynél, csúznál és meghiilések- 

• aél, bedörzsölés képpen használva.
Figyelm«zt*té».*8ilány  hamisítván yok miatt 
beváaárlásk.r óvatosak legyünk és csak olyan 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony11 véd- 
jsgygyel •• * Hlohter Megjegyzéssel ellátott do- 
bmmvbb osomagolva. Ára üvegekben K—.80. 
K1.40 és K 8.— és igyszólván mindéit gyógy- 
osertárban kapható. — Főraktár: Tőrök Jótsef 

gyógyszerésznél, Budapest.
OrRleMir flyóftyszertira íz „Arany oroszlán hoz", 

Prágában. |gs?
Klisabsthstresse 5 nou j/ Á 

Mindennapi szétküldés. • y 
u—s————.................... ■ ■■

Névjegyek, meghívók és eljegyzési-kártyák 

legdíszesebb kivitelben 
készítettnek

|
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Nyitrai és Társánál Léván.

Gazdasági czikkek.
árúk kötelezettség nélkül a. lévai raktárból 

szá.llitv4a 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 36-44 koronáig.
Petróleum 1 liter I, rendű 36, II. rendű 32 fill. 
Kccsikenöcs belföldi sárga 100 kilo Kor. 16.
Kocsikenőcs monfalconi kék 100 kilo Kor 18.
Portland Cement 100 kilo Kor. 5.
Komán Cement 100 kilo Kor. 3.
Carbolineum I. rendű 20, II. rendű 18 Kor. 100 kilo
Kátrány hordó vételnél 100 kilo Kor. 10.
Kék gáliozkő kilója 94 fillér.
Kender 1 kilo Kor. 1.80. Kóo 1
Lámpa olaj 1 liter 80 fillér.
Kencze I. rendű 1 kilo 80 fillér.
Aszphalt fedél lemez olcsón.
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SZÓlől-Q.g'fiLS
9 minden Láznak 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, szigorúan válogatott, 
tökéletes forradásu és faj
tiszta, dusgyökerii pél
dányok.

Delavare sima vessző minden szál megfakad, 
csak az a legnemesebb faj, melyből én 18 év 
alatt 40 holdat ültettem, 35 hektót terem holdan
ként, bora édes, erős, oltani permetesui nem keli 
és kezeléséhez semmi tudomány sem kell, ezért 
ellensége sok tudományos sző őintéző.

i

tanulságos tartalommal és mindenhez 
teljes tájékoztatóval ingyen és bérmentve küld: 

GLÁ-BOIR, szőlőuagybirtokos NAGY-KÁGYA.

—————— Levelezés minden nyelven. - -
*

kilo 64 fillér.

II. rendű 72 fillér.

Égető szesz Denaturált 1 liter 48 fill. io liter Kor 4 60
Pormentesitő olaj kilója 40 és 60 fillér.

Ecsetek, meszelők, lakk, padló fénymázák, festékek
nundttn szinben-nagyban, gepszijak kilója 6 korona, 
drótkerítés 1 □ meter 50 fillértől feljebb, pozsonyi víz
mentes ponyvák, zsákok és kéve kötelek. *

F ő r a k£á r:
K«m Testvéreknél, Léván.

Nyomatott Nyitrei 4a Tina könyvnyomdájában Láván, ▼

f%25c3%25b3fcxi%25c3%25a1.sa

